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RESUMO 

 

O presente estudo aborda o policiamento preditivo como sendo um dispositivo cibernético de 
controle e comunicação. Na sua abordagem interdisciplinar, por meio de vários campos do 
conhecimento, em especial as Ciências Criminais, a Comunicação, a Sociologia Política e a 
Filosofia, tenta analisar a viabilidade desse dispositivo ser empregado para resolver o problema da 
violência, com destaque para o caso do Brasil e da Espanha. 

A investigação objetiva dar uma visão geral sobre o funcionamento dos sistemas de policiamento 
preditivo adotados pelos órgãos policiais brasileiros e espanhóis, demonstrando tratar-se de uma 
expressão do projeto político cibernético. A hipótese de trabalho centra-se na afirmação de que o 
policiamento preditivo é um dispositivo de controle e comunicação com terminologia equivocada 
e incapaz de resolver a violência. A sua implantação deve ser interrompida pela polícia hispano-
brasileira. A abordagem é realizada por meio do estudo de diversos conceitos e variáveis, 
principalmente a cibernética, o policiamento preditivo, a informação, a comunicação, a 
inteligência artificial, a governamentalidade algorítmica, o fenômeno da inflação punitiva e a 
lógica atuarial. A pesquisa desenvolve-se pelos métodos indutivo e dedutivo, com técnica de 
pesquisa em documentação direta e indireta, especialmente por meio do envio de questionários aos 
órgãos hispano-brasileiros para obtenção de informações e a busca bibliográfica na literatura 
especializada e na imprensa de ambos os países. O resultado conclui para a confirmação da 
hipótese, identificando iniciativas de policiamento preditivo em desenvolvimento no Brasil e na 
Espanha, defendendo-se: (1) como esses sistemas não são capazes de predizer o futuro, a 
terminologia “policiamento preditivo” deve ser extirpada do repertório por induz ao erro; (2) os 

vícios do “policiamento preditivo” relativos à violação ao “estado de inocência” não podem ser 

consertados por regulação, práticas mais “justas” ou algoritmos mais “transparentes” porque os 

seus vieses são intrínsecos ao histórico e à estrutura discriminatória da polícia; (3) deve-se abolir 
os sistemas de “predição” criminal porque têm sido empregados para perfumar de neutralidade o 

preconceito e a discriminação que se escondem nos bancos de dados. 

Como o fenômeno da violência é tratado em sentido amplo, especialmente a produzida na e pela 
polícia, a qual é a principal instituição responsável pelo controle da violência, a presente pesquisa 
se amolda à linha de pesquisa Violência, Crime e Segurança Pública. 

 

Palavras-chave: policiamento preditivo; cibernética; polícia; comunicação; controle. 
 

  



 
 

RESUMO 

 

El presente estudio aborda la vigilancia predictiva como un dispositivo cibernético de control y 
comunicación. En su abordaje interdisciplinario, a través de varios campos del conocimiento, 
especialmente las Ciencias Criminales, la Comunicación, la Sociología Política y la Filosofía, trata 
de analizar la factibilidad de que este dispositivo sea utilizado para solucionar el problema de la 
violencia, con énfasis en el caso de Brasil y España. 

La investigación objetiva dar una visión general del funcionamiento de los sistemas de vigilancia 
predictiva adoptados por las agencias policiales brasileñas y españolas, demostrando que es una 
expresión del proyecto político cibernético. La hipótesis de trabajo se centra en la afirmación de 
que la policía predictiva es un dispositivo de control y comunicación con terminología equivocada 
e incapaz de resolver la violencia. Su ejecución debe ser interrumpida por la policía hispano-
brasileña. El abordaje se realiza a través del estudio de varios conceptos y variables, principalmente 
la cibernética, la policía predictiva, la información, la comunicación, la inteligencia artificial, la 
gubernamentalidad algorítmica, el fenómeno de la inflación punitiva y la lógica actuarial. La 
investigación se procede por métodos inductivos y deductivos, con una técnica de investigación 
en documentación directa e indirecta, especialmente mediante el envío de cuestionarios a Órganos 
hispano-brasileños para la obtención de información y la búsqueda bibliográfica en la literatura 
especializada y en la prensa de ambos países. El resultado concluye confirmando la hipótesis, 
identificando iniciativas de vigilancia predictiva en desarrollo en Brasil y España, argumentando: 
(1) como estos sistemas no son capaces de predecir el futuro, la terminología “vigilancia 

predictiva” debe ser extirpada del repertorio porque induce a error; (2) los vicios de “vigilancia 

predictiva” relacionados con la violación del “estado de inocencia” no pueden corregirse mediante 

la regulación, prácticas más “justas” o algoritmos más “transparentes” porque sus sesgos son 

intrínsecos a la historia y la estructura discriminatoria de la policía; (3) los sistemas de “predicción” 

criminal deben ser abolidos porque han sido utilizados para perfumar con neutralidad los prejuicios 
y discriminaciones que se esconden en las bases de datos. 

Como el fenómeno de la violencia es tratado en un sentido amplio, en especial la que se produce 
en y por la policía, que es la principal institución encargada de controlar la violencia, la presente 
investigación se encuadra en la línea de investigación Violencia, Delito y Seguridad Pública. 

 

Palabras clave: policía predictiva; cibernética; policía; Comunicación; control. 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study approaches predictive policing as a cybernetic device of control and 
communication. In its interdisciplinary approach, through various fields of knowledge, especially 
Criminal Sciences, Communication, Political Sociology and Philosophy, it tries to analyze the 
feasibility of this device being used to solve the problem of violence, with emphasis on the case of 
Brazil and Spain. 

The investigation intends give an overview of the functioning of the predictive policing systems 
adopted by the Brazilian and Spanish police agencies, showing that it is an expression of the 
cybernetic political project. The working hypothesis is centered on the affirmation that the 
predictive police is a control and communication device with the wrong terminology and incapable 
of solving violence. Its implementation must be interrupted by the Spanish-Brazilian police. The 
approach is carried out through the study of several concepts and variables, mainly cybernetics, 
predictive policing, information, communication, artificial intelligence, algorithmic 
governmentality, the phenomenon of punitive inflation and actuarial logic. The research is carried 
out by inductive and deductive methods, with a research technique in direct and indirect 
documentation, especially by sending questionnaires to Spanish-Brazilian pólice agencies to 
obtain information and a bibliographic search in specialized literature and in the press of both 
countries. The result concludes by confirming the hypothesis, identifying predictive policing 
initiatives under development in Brazil and Spain, arguing: (1) as these systems are not capable of 
predicting the future, the terminology “predictive policing” should be removed from the repertoire 

because it misleads; (2) the vices of “predictive policing” related to the violation of the “state of 

innocence” cannot be corrected by regulation, more “fair” practices or more “transparent” 

algorithms because their biases are intrinsic to the history and the discriminatory structure of the 
police; (3) criminal "prediction" systems should be abolished because they have been used to 
neutrally perfume the prejudices and discriminations that are hidden in databases. 

As the phenomenon of violence is treated in a broad sense, especially that produced in and by the 
police, which is the main institution responsible for controlling violence, the present research 
conforms to the line of investigation Violence, Crime and Public Security. 

Keywords: predictive policing; cybernetics; police; communication; control. 
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Introdução 
 

Os autores do cyberpunk não teriam dificuldades para narrar o presente, em que o 

comportamento, a intimidade e a atenção humana se transformam em informação. Notificações, 

mensagens e alertas bombardeiam o cotidiano, reclamando ininterrupta interação. Sensores nos 

celulares registram a localização, a temperatura, a frequência cardíaca e a oxigenação no sangue, 

comunicando essas informações para enormes bancos de dados que as armazenam e analisam 

compulsivamente. Nesse regime de conexão permanente, em que a comunicação utopicamente 

desempenha o papel de mediadora da solução dos problemas1, antecipadamente identificados por 

“máquinas inteligentes”, não há tempo para descanso, para demora, para distração. Impõe-se 

respostas imediatas. Não se admite desligar, desconectar, e quem o faz é visto com estranheza. 

Em troca de melhores serviços basta concordar com os termos e condições. O fornecimento 

dos dados pessoais é imprescindível para a operação de grande parte dos serviços da internet. Já 

se encontra dificuldades para ouvir música, assistir filme ou fazer buscas na internet sem expor a 

identidade ou a localização pessoal. Assim como o controle alfandegário controla os corpos dos 

imigrantes tentando atravessar as fronteiras, exigindo-lhes visto e passaporte, na internet é comum 

restringir-se o acesso à determinados conteúdos e informações dependendo de quem a esteja 

procurando. Por exemplo, há páginas estrangeiras inacessíveis desde o Brasil2. Em alguns casos 

 
1 A “utopia da comunicação” foi um movimento teórico e prático surgido após a II Guerra Mundial que viu na 
comunicação a solução dos problemas da sociedade. Embora seja Philippe Breton quem cunhou o termo, é Norbert 
Wiener o seu promotor, por meio da cibernética e na ênfase nas benesses da comunicação e da tecnologia. Nessa 
lógica, a auto-regulação dos organismos e máquinas poderiam ser transpassados para toda a sociedade para 
identificação antecipada de desequilíbrios, podendo falar-se até mesmo em uma “sociedade da comunicação”. Para 
saber mais, ver: Comunicação e utopia, de Paulo Serra, A Utopia da Comunicação, de Philippe Breton (1994), 
Comunicação como utopia? Uma análise crítica da utopia da Comunicação, de Carolina Dantas de Figueiredo (2016). 
2 O site do CompStat (sistema informático usado por departamentos de polícia) onde ocorre a divulgação diária dos 
índices de criminalidade pela Polícia de Nova York não é acessível desde o Brasil. Conforme será relatado durante 
esta Tese, foi necessário acessar o endereço a partir do Estados Unidos da América. Alguns aplicativos e serviços para 
celular também não estão disponíveis para download no Brasil, como o das Loterías y Apuestas del Estado (empresa 
estatal espanhola responsável pela gestão e exploração das loterias de âmbito nacional). 
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fazem isso, dizem, para preservar a segurança. Mas também fazem para vender várias vezes os 

mesmos direitos autorais, loteando o planeta em zonas ou regiões, como se a informação não fosse 

universal e o direito ao conhecimento dependesse da localização do interessado3. 

A captura dos dados se dá por influência dos valores da cibernética4. O estímulo aos fluxos 

de comunicação azeita o funcionamento das máquinas cibernéticas e garante o seu funcionamento, 

dentro da lógica da retroalimentação ou feedback5 promovida pelos utopistas da comunicação. 

Com a saturação de estímulos sensoriais e informacionais, a captura do comportamento e da 

atenção torna-se cada vez mais relevante à economia digital. Coletar, armazenar, monitorar e 

analisar dados são técnicas usadas para que se possa identificar, classificar e segmentar padrões 

com o objetivo de prever e modificar o comportamento – dentro de uma lógica denominada 

“capitalismo de vigilância”6, apontada como um novo regime econômico cujo principal ativo são 

os dados. 

Prever o comportamento tornou-se a pedra de toque de diversos setores da sociedade. Com 

a coleta massiva de informações levada a cabo pelas centenas de sensores cibernéticos que 

circundam o cotidiano, não parece difícil adivinhar as ações humanas. Para além da localização, 

 
3 A Netflix tem catálogo diferente no Brasil e na Espanha. O Hulu (serviço de vídeos sob demanda) é inacessível no 
Brasil – em contradição ao seu slogan “Anywhere, Anytime”. Até mesmo algumas músicas o Deezer e o Spotify 
(serviços de streaming de música e podcast), não permitem a reprodução no Brasil, aparentemente por causa das 
restrições de licenciamento dos direitos autorais. 
4 A origem do termo cibernética deriva da palavra grega kubernetes, ou “piloto”. Trata-se de uma ciência por Norbert 
Wiener cuja intenção era constituir uma linguagem para resolver o problema do controle e da comunicação. A sua 
história e conceito serão tratados mais profundamente no decorrer da presente Tese. 
5 A noção de retroalimentação (retroação ou feedback) é essencial para entender a cibernética e aparece na obra seminal 
de Norbert Wiener. Qualquer sistema, seja ele orgânico ou máquina, pode utilizar-se de sensores para retroalimentar 
os processos que se desequilibrem, extraindo informações do mundo sensível para fazer ajustes internos, reduzindo a 
entropia. Para a cibernética, não há grande diferença entre as ordens dadas a uma máquina ou a uma pessoa, porque 
ambos funcionam semelhantemente, retroalimentando-se em processos de ajustes. 
6 Termo apresentado por Shoshana Zuboff para se referir a nova lógica de acumulação do capital. Trata-se de um 
termo que faz referência a uma nova etapa, estágio, fase ou espécie do capitalismo, que tem transformado os dados 
capturados em ativo econômico. A principal característica do capitalismo de vigilância é a extração e análise dos dados 
pessoais e coletivos por corporações que, ao invés de se preocuparem em produzir bens e serviços, tem concentrado 
os seus esforços na captura, mercantilização e controle da subjetividade pessoal, por meio de estratégias de vigilância 
que objetificam o ser humano mediante cálculos probabilísticos de seu comportamento a fim de modificá-lo ou 
monetizá-lo em favor dos anunciantes. No decorrer da Tese esse termo voltará a ser citado. 
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compromissos, horários, romances e inclinações, há sensores que coletam a voz e métricas 

corporais detalhadas. Até mesmo o comportamento dos olhos humanos pode ser identificado 

durante a exibição de conteúdos na tela do celular, permitindo-se aferir quais assuntos chamam 

mais à atenção de cada pessoa, mesmo não tendo o usuário efetivamente interagido com algum 

clique. Ter acesso a esses dados tem valor enorme, seja do ponto de vista econômico, político ou 

da segurança, porque pode-se desenvolver “soluções” personalizadas, de acordo com os interesses 

de cada um, além de monitorar inimigos, ameaças e criminosos que coloquem em risco a “ordem”. 

Com a automatização da comunicação viabilizada pelos computadores e a paulatina perda 

de importância dos bens materiais frente aos bens informacionais, os quais vem assumindo papel 

central no cotidiano, a comunicação assumiu importância teórica e prática ao apresentar “soluções” 

aos diferentes problemas da humanidade. Da doença à criminalidade, com transparência e acesso 

a informações seus utopistas prometem ser possível detectar e eliminar qualquer desequilíbrio. 

No entanto, prever o comportamento não é desejo recente e tem relação justamente com a 

origem da cibernética e de sua principal causa: a utopia da comunicação. Dentro dessa lógica 

cibernética e comunicacional, as novas tecnologias de vigilância têm convertido o mundo em 

laboratório, empregando técnicas, práticas, saberes e discursos distribuídos e diluídos na 

sociedade, que preveem e modulam o comportamento humano no âmbito da percepção, afeição e 

cognição, influenciando o comportamento social e político. Nesse âmbito, os sistemas de 

policiamento preditivo despontaram em resposta às demandas por técnicas de controle e gestão 

mais eficientes, baratas e objetivas. Oferecendo técnicas automatizadas e supostamente 

“imparciais” para previsão de quem, quando e onde ocorrerá um delito, esses sistemas dirigiram o 

policiamento ao futuro, como ferramenta para diminuição das ocorrências. 
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Tratando-se de uma pesquisa interdisciplinar, que visa analisar a questão da violência em 

seu sentido mais amplo, especialmente a produzida na e pela polícia, a partir da ótica dos 

dispositivos de comunicação, a pesquisa coliga conceitos da Comunicação e da Criminologia. Por 

essa razão, se justifica o estágio e a cotutela no Doutorado em Comunicação da Universidad de 

Sevilla e o enquadramento na linha de pesquisa Violência, Crime e Segurança Pública do 

Doutorado em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Com 

a intenção de dar maior clareza à introdução, e diante da relação de suas articulações, os aspectos 

metodológicos serão expostos separadamente. 

 

(a) Tema 

 

Não se duvida da relevância dos meios de comunicação. Quando Wiener na metade do 

século XX anunciava que as comunicações entre máquina e máquina teriam cada vez mais 

importância, possivelmente não sabia que a ênfase nas benesses da comunicação do seu discurso 

cibernético iria ser o ponto de apoio para que se avançasse em uma “revolução industrial” centrada 

justamente na informação e que hoje culminou com computadores, satélites, celulares e uma 

profunda transformação dos meios produtivos, da economia e das demais áreas e ciências, 

expressada com uma espécie de entusiasmo com os processos de digitalização. 

A cibernética, como objeto científico, permaneceu bastante tempo restrita aqueles que se 

interessam por robôs e computadores. Machine learning7, por exemplo, tem sido narrada como se 

 
7 O aprendizado de máquina ou “machine learning” se refere à capacidade da máquina em aprender sem ter sido 

previamente programada, quer dizer, adquirir conhecimento a partir da experiência. Ela não depende de um 
programador humano para fornecer as instruções de operação, sendo o algoritmo capaz de, desconhecendo a solução 
para o problema, aprender a resolvê-lo a partir de correlações e cálculos probabilísticos. Nem toda máquina com 
inteligência artificial é dotada dessa capacidade. Algumas delas são exclusivamente reativas, isto é, recebem as 
informações e produzem resultados de acordo com os algoritmos que lhe instruem. Contudo, quando a máquina é 
capaz de aprender, ela o faz com o processo de transformar dados em resultados, ajustando as variáveis e criando 
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fosse uma tecnologia recentemente descoberta, atraindo o interesse de pesquisadores de quase 

todas as áreas, que muitas vezes esquecem que há mais de setenta anos a cibernética se ocupava 

de estudar máquinas que aprendem e de defender que a melhor forma de exercer controle no animal 

e na máquina era pela coordenação dos fluxos informacionais. 

Se o controle (ou governo) se exerce coordenando os fluxos informacionais, a polícia, 

como principal órgão de controle estatal, não tardou a utilizar-se de tecnologias de comunicação 

para quantificar as situações cotidianas. A polícia tem feito uso de sistemas que se dizem 

“preditivos” há algum tempo. Mediante análises de dados coletados em diversas fontes e bancos 

de dados, desenvolveu-se estratégias que, sem temer constranger a literatura futurista, prometem 

impedir o crime “antes que ele aconteça”. A partir do sucesso midiático, o desenvolvimento de 

softwares do gênero se acentuou. Para além de Nova York e Los Angeles, precursoras nesse tipo 

de tecnologia, polícias de outras cidades e países começaram a definir o seu planejamento 

estratégico a partir da influência dessa forma de ver. Não só mapas de áreas críticas, que são feitos 

pelas polícias fixando pinos em mapas, as técnicas de policiamento atuais extrapolam a 

“criminologia ambiental” e suas estratégias de intervenção espacial, para também considerar 

outras variáveis, como a análise de redes e mapas sociais, ligando os suspeitos a seus amigos, 

gangues e inimigos, dando espaço para a prevenção situacional do delito, prevenção digital e 

controles baseados na reputação. 

Falar em análise “preditiva” soa futurístico, como se o amanhã fosse hoje. Também soa 

livre de discriminações e ineficiências humanas. A empiria dos algarismos transmite a noção, um 

 
programações para atingir objetivos cada vez mais assertivos. Essa área se ramifica em muitas outras, destacando-se 
o aprendizado profundo ou “deep learning”, que faz uso de redes neurais artificiais para solucionar problemas 
complexos, em uma tentativa de imitar o cérebro humano. Pode-se resumir as técnicas de aprendizado de máquina em 
três formas, quais sejam, o aprendizado “supervisionado”, o “não supervisionado” e o “por reforço”. Para o objetivo 

desta Tese, as peculiaridades dessas técnicas são indiferentes. Para mais informações, ver O algoritmo mestre, de 
Pedro Domingos (2017) e Inteligência artificial, de Stuart J. Russell e Peter Norvig (2013). 
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tanto quanto fetichista, de que seus processos e agenciamentos seriam objetivos, desprovidos de 

preconceitos. E, embora os debates epistemológicos coloquem em xeque a ideia de ciência 

asséptica, rejeitando as percepções de que as exatas fossem desprovidas de ideologias, o fascínio 

coletivo com máquinas-videntes, capazes de revelar o futuro, fez com que os sistemas “preditivos” 

paulatinamente fossem ocupando maior espaço nas rotinas dos órgãos e departamentos de polícia. 

Contudo, o policiamento “preditivo” apresenta diversas questões complexas. Os sistemas 

não se propõem, apenas, a identificar os locais onde os padrões estatísticos sugerem novos crimes. 

Atualmente algumas iniciativas “preditivas” se ocupam de identificar o criminoso com exatidão, 

com seu nome, sobrenome, telefone e endereço – como se as características de determinado 

indivíduo, ao relacionar-se estatisticamente com os atributos de pessoas cujos dados apontam a 

prática de crimes, fossem elementos suficientes para legitimar a suspeita – dentro da lógica se 

pessoas semelhantes cometeram crimes, a qualquer momento o “ser naturalmente tendente ao 

delito” também irá delinquir. A semelhança com as teorias lombrosianas não é coincidência. Na 

presente Tese discorda-se dessa perspectiva “preditiva” que oculta a discriminação e o preconceito 

como se as estratégias cibernéticas fossem instrumentos supostamente “objetivos”. 

 

(b) Motivação 

 

Apesar da racionalidade cibernética ter se globalizado, a maior parte dos estudos sobre 

policiamento preditivo tem origem nos Estados Unidos, onde a utilização dessas estratégias é mais 

antiga. Quando se encontra pesquisas produzidas no Brasil e na Espanha, a diferença estrutural 

entre as técnicas e a origem dos órgãos policiais não tem sido levada em consideração. Há uma 
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tendência em importar-se conceitos e percepções de fora sem concretamente verificar em que 

estágio está o fenômeno nesses locais. Então, não é incomum ver ideias “fora de lugar”. 

Embora Brasil e Espanha notoriamente não sejam reconhecidos como grandes polos da 

indústria de tecnologia da informação, o policiamento preditivo tem chamado a atenção nesses 

países. Como não há pesquisas com informações minuciosas quanto à adoção desses sistemas no 

eixo hispano-brasileiro, resolveu-se empreender uma pesquisa exploratória sobre o assunto junto 

aos órgãos de segurança pública e notícias jornalísticas de ambos os países para descobrir o estágio 

em que se encontra o policiamento preditivo, confeccionando uma análise crítica específica. 

O interesse nesse estudo se apoia em diversos pontos. Em primeiro lugar, a falta de estudos 

acerca do policiamento preditivo no Brasil e na Espanha deu impulso à pesquisa para que, com 

originalidade e ineditismo, se possa apresentar à academia uma visão sobre o tema. Com isso, 

espera-se que se possam produzir novas pesquisas que, à despeito de importarem ideias e conceitos 

estrangeiros, considerem as peculiaridades econômicas, culturais e históricas desses países. 

Em segundo lugar, além desse interesse de natureza acadêmica, também há motivação de 

índole pessoal para a escolha desse recorte de pesquisa. O estudo do poder, das corporações, da 

vigilância e das tecnologias tem sido grandes áreas transdisciplinares que causam curiosidade a 

este pesquisador desde a graduação. Como a pandemia de Covid-19 se abateu sobre o mundo logo 

após a chegada à Sevilla, foi possível notar as profundas diferenças nas estratégias tecnológicas de 

vigilância e controle a partir de outro ponto de vista: o europeu. A partir daí começou a causar 

incômodo a este autor ver brilhantes análises sobre o uso de tecnologias de vigilância escritas 

desde o Brasil sem se ater que ali a realidade é mais trágica e carnal do que a estadunidense ou 

europeia: em um país onde tudo falta e sobra ao mesmo tempo, e que possui uns dos piores índices 

de violência do mundo, talvez essas técnicas não fossem e não possam ser as mesmas. 
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Embora seja difícil e quiçá impossível iluminar todos os cantos desse enorme edifício que 

constitui as técnicas de policiamento preditivo, e a despeito das limitações deste pesquisador, tenta-

se abrir um caminho novo, eminentemente hispano-brasileiro, explorando uma perspectiva ainda 

desconhecida por onde outras pessoas possam caminhar e enxergar perspectivas diferentes. Se este 

trabalho, ainda que minimamente, atingir esse objetivo, o seu propósito terá sido alcançado. 

 

(c) Problema e Hipótese 

 

A presente pesquisa estabelece como problema central indagar se as técnicas dos sistemas 

de policiamento preditivo no Brasil e na Espanha são uma expressão do projeto político de controle 

e comunicação da cibernética, capaz de ser empregada para enfrentamento da violência. 

A hipótese central da tese centra-se na afirmação de que o policiamento preditivo é um 

dispositivo de “controle e comunicação” terminologicamente equivocado e incapaz de resolver a 

violência. A sua implantação deve ser interrompida pela polícia hispano-brasileira. 

As hipóteses específicas são: (a) a polícia hispano-brasileira começou a utilizar de sistemas 

de policiamento preditivo com base na localidade, pressupondo que os dados e a objetividade da 

máquina são capazes de antecipar o comportamento criminoso; (b) não há no Brasil ou na Espanha 

sistemas de policiamento preditivo com base no sujeito; (c) não existem atos normativos regulando 

o acesso aos sistemas por parte das polícias; (d) os órgãos não fazem estudos para aferir se os 

sistemas atingem os resultados esperados; (e) existem diferenças significativas entre os sistemas 

adotados pelos órgãos de polícia nacionais e estaduais/autônomos no Brasil e na Espanha; (f) as 

polícias estão desacostumadas a prestar contas de seus métodos de atuação e costumam invocar 

sigilo de Estado para não responder os pedidos de informação; (g) há um descompasso entre as 
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informações divulgadas pelas polícias à imprensa e aquelas fornecidas oficialmente; (h) o 

policiamento preditivo induz erroneamente a um determinismo, escondendo em sua falsa 

objetividade o viés discriminatório da polícia; (i) como o policiamento preditivo é incapaz de 

solucionar problemas estruturais como a desigualdade e a pobreza, principais responsáveis pela 

violência brasileira, ele tenderá a apresentar resultados viciados, que se autolegitimam. 

 

(d) Objetivos 

 

O objetivo geral do presente trabalho é dar uma visão ampla sobre o funcionamento dos 

sistemas de policiamento preditivo em implantação pelos órgãos policiais brasileiros e espanhóis, 

investigando se eles podem ser uma solução viável para resolver o problema da violência. 

Para alcançar esse objetivo mais amplo, são definidos três objetivos específicos. O primeiro 

objetivo específico é a análise da cibernética e seus valores, conceitos e classificações para explicar 

as relações de poder e saber contemporâneas, na medida em que ela, como ciência do controle e 

da comunicação, foi a responsável pela ascensão da utopia comunicacional que igualou seres 

humanos, animais e máquinas. O segundo objetivo específico é o estudo do policiamento preditivo 

nos aspectos relacionados à sua ascensão, passando pelas origens da polícia como instituição 

própria, a sua função colonial na manutenção da ordem e captura de escravos e a recente 

incorporação da lógica atuarial e de estratégias cibernéticas para identificação de riscos. O terceiro 

objetivo específico é investigar os métodos de policiamento preditivo e explorar os principais 

sistemas em funcionamento no mundo, destacando os órgãos policiais hispano-brasileiros e os 

principais problemas e possibilidades da tecnologia para enfrentamento da violência. 
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(e) Estrutura 

 

O trabalho divide-se em três capítulos, os quais possuem objetivos específicos. Apesar de 

tratarem de temas complexos, essas seções podem ser interpretadas de maneira independente e, ao 

mesmo tempo, agregada, porque servem de referencial do marco teórico-epistemológico e sócio-

histórico e, assim, servirão para o atingimento do objetivo pesquisado e a confirmação da hipótese. 

A estruturação da Tese em três capítulos também permite que a problemática seja associada 

a cada um dos três objetivos e, no conjunto, atingir o objetivo geral de dar uma visão geral sobre 

o policiamento preditivo no Brasil e na Espanha como dispositivos de controle e comunicação.  

No primeiro capítulo, preocupada com os efeitos da tecnologia e da comunicação, a tese 

avança no tema partindo da interpretação de que a cibernética, como expressão da utopia da 

comunicação, foi o ponto de partida do movimento “revolucionário” que, junto com um novo 

paradigma industrial, culminou com a derrubada dos muros e a relativização das distâncias. Para 

a lógica cibernética, governar consiste em coordenar racionalmente os fluxos, o que é assegurado 

mediante a instalação de sensores para que nenhuma informação se perca, a análise e tratamento 

dos dados por correlação e a modulação dos comportamentos. 

No início, para fins introdutórios, o tempo presente é descrito como à deriva, em meio à 

indistinguibilidade da névoa tecnológica. A transparência moderna, ao invés de representar a 

luminosidade e pureza, tem agido como camuflagem para dar a falsa impressão de honestidade e 

neutralidade. Ao transformar o humano em representação imaterial, em bit dos bancos de dados, a 

sua singularidade tem escorrido pelas mãos, cada vez mais sujeita à modelação algorítmica da 

tecnologia, cujas promessas emancipatórias continuam sendo descumpridas. 
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Em seguida o objeto de estudo começa a ser contextualizado nos marcos sócio-histórico e 

teórico-epistemológico mediante a descrição do ambiente onde a cibernética floresceu. Estatística, 

matemática e computabilidade são conceitos explorados nesse tópico. Após, o surgimento dos 

computadores – as primeiras máquinas de processamento da informação – é explorado com maior 

detalhamento, destacando-se as lógicas comunicacionais que lhe guiam o funcionamento como, 

por exemplo, a internet, erigida militarmente como autoestradas para descentralizar a gestão da 

informação e preservar a comunicação e o controle caso a “destruição mútua”8 se concretizasse. 

Na continuação, a cibernética é apresentada como um movimento intelectual que colocou 

o ser humano, animais e máquinas em pé de igualdade, sendo o núcleo ideológico por trás de 

tecnologias de comunicação e controle, especialmente as que se denominam “inteligentes”, 

“cognitivas” ou “preditivas”. São exploradas as ideias de Norbert Wiener e teóricos que queriam 

criar máquinas simulatórias da vida biológica a partir da comunicação. É destacada a inspiração 

cerebral, a imprescindibilidade dos sensores e o conceito de inteligência artificial. Informação, 

comunicação, organização e sistema são conceitos-chave também apresentados. Com isso se pode 

compreender por que a cibernética é um projeto político por trás de diferentes iniciativas de gestão 

dos fluxos de informação das cidades, recheadas de sensores de movimento, chuva, lixo e som. 

Em seguida, como consequência da ânsia em projetar e bem gerenciar a urbe, um modo de 

governo automatizado baseado na coleta, armazenamento a análise de dados – denominado 

governamentalidade algorítmica – é apresentado como produto da utopia cibernética de resolver 

os problemas humanos não pela política, mas mediante o melhoramento do processo de feedback, 

 
8 A destruição mútua assegurada (mutual assured destruction) é uma doutrina de estratégia militar, baseada na 
intimidação e na corrida armamentista, por meio da qual a capacidade bélica de ambas as partes se torne tão grande 
que, na hipótese de conflito, ambos os lados resultariam destruídos. A Guerra Fria – que antagonizou Estados Unidos 
e União Soviética – costuma ser mencionada como ambiente onde essa lógica vicejou. Na cultura popular, pode-se 
citar o roteiro do filme Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick, onde aparece o conceito de uma “máquina apocalíptica” 

capaz de destruir o planeta.  



31 
 

quer dizer, mediante o aumento dos sensores, dos meios de comunicação e dos algoritmos. Com a 

irrefreável coleta e análise probabilística de dados dos novos serviços de internet, mergulha-se em 

um oceano de fluxos que está transformando o humano em avatar, em reprodução imaterial. 

Por fim, descreve-se as três etapas articuladas pela governamentalidade algorítmica para 

antecipar as expectativas sobre o futuro e produzir subjetividades: a vigilância de dados, a 

mineração de dados e a antecipação de condutas. Esses três diferentes estágios, articulados entre 

si, dão as bases do regime preditivo que marca vários campos do cotidiano contemporâneo. 

No segundo capítulo, inicialmente o policiamento preditivo é descrito como uma das faces 

mais fascinantes das propostas cibernéticas porque além de pouco explorado academicamente e 

causar curiosidade à população, tende a colocar em xeque valores como a intimidade, a privacidade 

e a liberdade individual ao transformar a lógica do policiamento de “pós-crime” para “pré-crime”. 

Localizado como uma expressão das grandes transformações sociais da pós-modernidade, cada 

vez mais temerosa com a profusão de riscos (terrorismo, imigração, guerra, crise econômica, 

pandemia, catástrofe ambiental etc.), o policiamento preditivo caminha lado a lado das mudanças 

da política criminal, que incorporou valores como “eficiência” e “atuarialismo”. 

Em seguida, são descritas as origens da polícia desde a sua tradicional função como 

asseguradora da ordem e brilho do Estado, passando pela inesquecível função como órgão 

responsável pela manutenção da ordem escravagista e colonial do Brasil e da América Latina, 

experiência essa que não se desliga tão facilmente do seu modo de atuação contemporâneo. 

Por fim, é descrita uma pesquisa exploratória sobre as principais estratégias cibernéticas 

para identificação de riscos e ameaças, passando da proliferação de sensores para captura de dados 

para alimentação dos bancos de dados até a importação de tecnologias do campo de batalha, em 

uma atualização do conceito de bumerangue que, desde o colonialismo, leva para a metrópole as 
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experiências coloniais – como o reconhecimento facial, os drones e o cercamento eletrônico das 

cidades. 

No terceiro capítulo, inicialmente são recapituladas as origens militares da cibernética, que 

transformou o problema do controle do “fogo antiaéreo” em um problema de “comunicação”, para 

expor como a noção de feedback envolveu todas as relações a partir da circulação da informação. 

Com mais dados à disposição dos órgãos de policiamento, não demorou muito para que os dados 

que circulam pelas redes fossem coletados, armazenados e analisados, gerando correlações 

paranoides. Essa ascensão tem, do ponto de vista sócio-histórico, relação com os ataques de 11 de 

setembro de 2001 e a incessante busca por redução de riscos que ganhou força a partir daí. Desde 

então as técnicas de policiamento se tornaram mais especulativas e incluíram como variáveis as 

“chances” de um indivíduo praticar crime no futuro mediante a criação de perfis estatísticos, 

padrões de comportamento e vinculações com redes de contatos. Os métodos de policiamento 

preditivo com base na localidade e com base no sujeito são diferenciados em duas categorias e, 

por fim, são apresentados os primeiros e principais sistemas do gênero do mundo. 

Na continuação, devido a inexistência de estudos anteriores a respeito do tema e por conta 

das diferenças entre as polícias de cada local, são explorados os casos brasileiro e espanhol, 

investigando em que estágio está o policiamento preditivo nestes locais. Para tanto, foi feita a 

meticulosa análise de vasta quantidade de informação fornecida pelos órgãos de segurança pública 

dessas localidades, complementada por uma pesquisa exploratória em publicações jornalísticas 

brasileiras e espanholas a fim de contornar as estratégias de ocultamento de alguns órgãos, que não 

responderam ou se recusaram a fornecer informações. A investigação oferece detalhes dos 

sistemas das polícias nacionais e regionais de ambos os países apontando as diferenças, métodos 

de funcionamento e equivocidades suscitadas em teorias da literatura especializada.  
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Por fim, o capítulo conclui com uma análise crítica onde as estratégias preditivas de 

policiamento são, assim como as demais estratégias cibernéticas de predição do comportamento, 

colocadas em questão. Em síntese, argumenta-se que os “erros” de viés étnico-racial não costumam 

ser apenas um efeito acidental da programação, ou um vício dos bancos de dados e dos ciclos 

autolegitimadores de feedback, estando imbrincados com o racismo e a discriminação que 

atravessam as relações da sociedade – sobretudo aquelas onde a escravidão cessou faz pouco. O 

policiamento preditivo é apontado como equivocado devido ao seu viés preconceituoso e incapaz 

de solucionar problemas estruturais de sociedades desiguais como a brasileira, em que a violência 

é naturalizada e atinge até mesmo os policiais, não raras vezes também vítimas. Além disso, 

embora certos aspectos possam ser considerados para inferir probabilidades de comportamentos, 

as pessoas podem surpreender e agir de maneira diferente do imaginado, de modo que o termo 

“policiamento preditivo” pode induz erroneamente à ideia de um determinismo comportamental.  

A partir desse marco teórico, afirma-se que os sistemas de policiamento “preditivo” devem 

ser abolidos. Não há conserto ou reforma possíveis. Não servem para efetivamente prever a 

criminalidade, seja ela orientada com base no infrator ou com base nas condições ambientais da 

área. Se funcionam para algo, é para reforçar a atuação historicamente discriminatória e colonial 

da polícia, empregando estatísticas originadas em uma estrutura de preconceitos étnicos e raciais. 

Ao esconder-se o preconceito estrutural na suposta neutralidade algorítmica, esses sistemas 

interditam o debate público quanto à viabilidade de se viver em um mundo guiado pela eficiência, 

onde tudo funcione como um relógio suíço. Violar as normas, desobedecer, foi a forma encontrada 

por muitos movimentos para contestar leis injustas – como as de discriminação racial nos Estados 

Unidos. Se antecipadamente impedir-se condutas formalmente ilícitas, como se exercerá o direito 

de greve e de resistência? A cidade ainda será espaço para ocupação e debate político? O mais 
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grave, todavia, é que o policiamento “preditivo” oculta a vocação da polícia à conquista e controle 

territorial, já que historicamente desempenhou papel na ordenação das áreas colonizadas. 

Com a cidade transformada em “selva urbana”, onde os perigos se escondem em cada 

esquina, e a mídia construindo o “outro” como fonte de risco, as categorias “estranhas”, alheias ao 

meio, como o imigrante, o pobre e o preto, são inscritas em um limbo jurídico sujeito à 

neutralização para securitização do risco. Essas políticas de limpeza étnica, que promove a retirada 

da urbe de gente maltrapilha, jogando-as para as franjas da cidade, são alimentadas pelo interesse 

de “requalificar” áreas urbanas e transformá-las em fonte de receitas comerciais. O policiamento 

“preditivo” funciona exatamente para dar ares científicos a esse tipo de procedimento colonial. 

Teoricamente o policiamento preditivo pressupõe que o ambiente oportuniza o crime. 

Alterações no ambiente supostamente desestimulariam os criminosos. Ruas escuras, abandonadas, 

com poucas pessoas transitando durante a noite, seriam alvo privilegiado de crimes. Pessoas com 

vínculos frequentes com condenados também tenderiam ao cometimento de delitos. Entretanto, 

essas correlações estatísticas pouco têm de “preditivas”. Talvez digam mais sobre a polícia e a sua 

forma de atuação do que propriamente sobre o modo de operação dos algoritmos, afinal, relacionar 

circunstâncias ambientais com eventos do futuro escondem vulnerabilidades graves. 

 

(f) Metodologia 

 

Foi realizada uma ampla exploração do fenômeno estudado com a intenção de apreender o 

seu panorama. Diante da sua abrangência e forma de enfrentamento, utilizou-se como método de 

abordagem tanto o método indutivo quanto o método dedutivo. Isso se justifica porque, apesar de 
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na maior parte da Tese o autor estruturar o pensamento a partir de casos individuais, em alguns 

momentos partiu-se de afirmações gerais para explicar situações concretas. 

Como técnica de investigação, adotou-se a busca em documentação direta e em 

documentação indireta. A pesquisa de documentação indireta deu-se em fontes primárias e 

secundárias por meio de pesquisa bibliográfica com objetivo descritivo, a qual mostrou-se a mais 

adequada para o trabalho devido ao caráter preponderantemente teórico. Houve o manejo de vasta 

literatura acessada em bibliotecas do Brasil e no exterior, especialmente no acervo da Universidad 

de Sevilla, em Sevilha (Espanha), da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 

Porto Alegre (Brasil) e pela internet. O emprego de obras em língua estrangeira – principalmente 

na língua inglesa e espanhola – se justifica na maior parte dos casos devido a inexistência ou 

indisponibilidade de traduções para a língua portuguesa. Em alguns casos específicos decidiu-se 

usar a versão original para garantir maior fidedignidade na interpretação das ideias dos autores. 

Como a abordagem é inédita e a temática é contemporânea, foi frequente a busca de obras 

em outros idiomas. Por essa razão, o autor assume a responsabilidade pelas traduções para a língua 

portuguesa, tendo buscado, apesar de suas insuficiências, preservar o significado e o contexto. 

Devido o ineditismo e a escassa produção bibliográfica, decidiu-se empregar pesquisa de 

documentação direta para obtenção de informações sobre o policiamento preditivo no Brasil e na 

Espanha. A pesquisa deu-se por meio do envio de questionários com uma série de perguntas 

ordenadas, respondidas sem a presença do pesquisador, para órgãos policiais, militares e de 

inteligência, de nível nacional e estadual/autônomo. Os órgãos foram indagados sobre a utilização 

de sistemas automatizados para previsão da ocorrências de crimes no futuro (ver Apêndice A e 

Apêndice C até Apêndice H). Como nem todos os órgãos responderam (ver Anexo A até Anexo 

JJJ), resolveu-se requerer o acesso a informações pessoais a respeito do próprio pesquisador (ver 



36 
 

Apêndice B), na expectativa de que a existência de bancos de dados fosse indiretamente revelada. 

Contudo, a tentativa também foi frustrada. Por essa razão, ampliou-se a fonte de pesquisa 

abrangendo também documentação indireta, incluindo-se publicações na imprensa brasileira e 

espanhola. Adotou-se essa estratégia porque embora alguns órgãos negaram a adoção dessas 

ferramentas, a imprensa divulgou o contrário, notando-se uma incongruência entre o relato fociail 

e o publicado pelas reportagens e assessorias de imprensa. 

Não houve a seleção de um periódico determinado porque o tema é bastante específico e 

não foi possível identificar grande quantidade de reportagens publicadas em um único veículo. 

Também não foi proveitosa a utilização da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Brasil 

ou a base de dados espanhola Mynews devido ao acervo limitado, que não inclui os sites oficiais 

dos órgãos policiais. Então, ante a amplitude de resultados apresentados, utilizou-se o motor de 

buscas Google Notícias por ter ele se revelado o melhor instrumento para pesquisa. 

Foram lidas praticamente todas as reportagens relacionadas com palavras-chaves como 

“policiamento preditivo”, “minority report”, “predição criminal” e “inteligência policial”. Devido 

a amplitude da quantidade, os resultados foram filtrados conforme a relevância, privilegiando-se 

as publicadas em sites oficiais dos órgãos e veículos da imprensa tradicional. Desconsiderou-se 

reportagens semelhantes porque não acrescentariam novidades à pesquisa. Por outro lado, 

considerou-se na análise alguns resultados que, embora tenham abordado colateralmente do tema, 

foram úteis para compreender o cenário. A seleção das notícias observou os critérios de 

inteligibilidade, credibilidade, importância e ineditismo. As notícias mais representativas foram 

consideradas na análise e citadas ao longo do trabalho. Como não se pretendeu fazer a análise do 

discurso da imprensa, mas utilizar-se das reportagens como fonte de documentação indireta, 

complementando as lacunas da documentação direta, elas não foram juntadas como anexo.  
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Ao empreender uma pesquisa exploratória combinando pedidos de acesso à informação 

aos órgãos policiais hispano-brasileiros e pesquisa bibliográfica em livros, artigos e publicações 

jornalísticas, foi possível elaborar, pela primeira vez na ciência, um relatório sobre a implantação 

do policiamento preditivo no Brasil e na Espanha, gerando dados inéditos para identificação dos 

pontos críticos dessas iniciativas em relação à proteção dos direitos individuais. 



Introducción 
 

Los autores del cyberpunk no tendrían dificultad en narrar el presente, en el que el 

comportamiento, la intimidad y la atención humana se transforman en información. Las 

notificaciones, mensajes y alertas bombardean la vida cotidiana y exigen una interacción 

ininterrumpida. Los sensores de los teléfonos móviles registran la ubicación, la temperatura, la 

frecuencia cardíaca y la oxigenación de la sangre, y comunican esta información a enormes bases 

de datos que la almacenan y analizan compulsivamente. En este régimen de conexión permanente, 

en que la comunicación utópicamente desempeña un papel de mediadora de los problemas9, 

identificadas de antemano por “máquinas inteligentes”, no hay tiempo para el descanso, para la 

demora, para la distracción. Se requieren respuestas inmediatas. No se permite desconectar, 

desconectar, y a quien lo hace se le ve con extrañeza. 

A cambio de mejores servicios, simplemente acepte los términos y condiciones. El 

suministro de datos personales es esencial para el funcionamiento de la mayoría de los servicios 

de Internet. Ya le resulta difícil escuchar música, ver una película o buscar en Internet sin exponer 

su identidad o ubicación personal. Así como el control aduanero controla los cuerpos de los 

inmigrantes que intentan cruzar las fronteras, exigiendo visa y pasaporte, en internet es común 

restringir el acceso a ciertos contenidos e información dependiendo de quién los busque. Por 

 
9 La “utopía de la comunicación” fue un movimiento teórico y práctico surgido después de la Segunda Guerra Mundial 

que vio en la comunicación la solución a los problemas de la sociedad. Aunque fue Philippe Breton quien acuñó el 
término, fue Norbert Wiener quien lo impulsó, a través de la cibernética y el énfasis en los beneficios de la 
comunicación y la tecnología. En esta lógica, la autorregulación de organismos y máquinas podría trasladarse al 
conjunto de la sociedad para la identificación temprana de desequilibrios, incluso hablando de una “sociedad de la 

comunicación”. Para saber más, ver: Comunicação e utopia, de Paulo Serra, A Utopia da Comunicação, de Philippe 
Breton (1994), Comunicação como utopia? Uma análise crítica da utopia da Comunicação, de Carolina Dantas de 
Figueiredo (2016). 
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ejemplo, hay páginas extranjeras inaccesibles desde Brasil10. En algunos casos lo hacen, dicen, 

para preservar la seguridad. Pero también venden los mismos derechos de autor varias veces, 

dividiendo el planeta en zonas o regiones, como si la información no fuera universal y el derecho 

al conocimiento dependiera de la ubicación del interesado11. 

La captura de datos tiene lugar bajo la influencia de valores cibernéticos12. Estimular los 

flujos de comunicación aceita el funcionamiento de las máquinas cibernéticas y garantiza su 

funcionamiento, dentro de la lógica de la retroalimentación o feedback13 promovido por los 

utópicos de la comunicación. Con la saturación de estímulos sensoriales e informativos, capturar 

el comportamiento y la atención se vuelve cada vez más relevante para la economía digital. La 

recopilación, el almacenamiento, el seguimiento y el análisis de datos son técnicas utilizadas para 

identificar, clasificar y segmentar patrones con el fin de predecir y modificar el comportamiento, 

dentro de una lógica denominada “capitalismo de vigilancia”14, identificado como un nuevo 

régimen económico cuyo principal activo son los datos. 

 
10 El sitio web CompStat (un sistema informático utilizado por los departamentos de policía) donde se realiza el 
informe diario de las tasas de delincuencia por parte de la policía de Nueva York no es accesible desde Brasil. Como 
se informará durante esta Tesis, fue necesario acceder a la dirección desde los Estados Unidos de América. Algunas 
aplicaciones y servicios móviles tampoco están disponibles para descargar en Brasil, como Loterías y Apuestas del 
Estado (empresa estatal española responsable de administrar y operar loterías a nivel nacional). 
11 El Netflix posee catálogo diferente en Brasil y España. El Hulu (servicio de video a pedido) es inaccesible en Brasil, 
en contradicción con su eslogan “Anywhere, Anytime”. Incluso algunas canciones el Deezer y Spotify (servicios de 
transmisión de música y podcast) no permiten su reproducción en Brasil, aparentemente debido a restricciones de 
licencia de derechos de autor. 
12 El origen del término cibernética deriva de la palabra griega kubernetes, o “piloto”. Es una ciencia de Norbert 

Wiener cuya intención era constituir un lenguaje para resolver el problema del control y la comunicación. Su historia 
y concepto serán tratados con mayor profundidad a lo largo de esta Tesis. 
13 La noción de retroalimentación o feedback es fundamental para comprender la cibernética y aparece en la obra 
seminal de Norbert Wiener. Cualquier sistema, ya sea orgánico o mecánico, puede usar sensores para retroalimentar 
procesos que están desequilibrados, extrayendo información del mundo sensible para hacer ajustes internos, 
reduciendo la entropía. Para la cibernética, no hay mucha diferencia entre las órdenes dadas a una máquina o una 
persona, pues ambas funcionan de manera similar, retroalimentándose en procesos de ajuste. 
14 Término introducido por Shoshana Zuboff para referirse a la nueva lógica de acumulación de capital. Es un término 
que hace referencia a una nueva etapa, etapa, fase o especie de capitalismo, que ha transformado los datos capturados 
en un activo económico. La principal característica del capitalismo de vigilancia es la extracción y análisis de datos 
personales y colectivos por parte de corporaciones que, en lugar de preocuparse por producir bienes y servicios, han 
concentrado sus esfuerzos en capturar, mercantilizar y controlar la subjetividad personal, a través de estrategias de 
vigilancia que cosifican a los seres humanos a través de cálculos probabilísticos de su comportamiento para 
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La predicción del comportamiento se ha convertido en la piedra angular de muchos sectores 

de la sociedad. Con la recopilación masiva de información que realizan los cientos de sensores 

cibernéticos que rodean la vida cotidiana, no parece difícil adivinar las acciones humanas. Además 

de ubicación, citas, horarios, romances e inclinaciones, existen sensores que recopilan métricas 

corporales y de voz detalladas. Incluso se puede identificar el comportamiento de los ojos humanos 

durante la visualización de contenidos en la pantalla del celular, permitiéndonos evaluar qué temas 

llaman la atención de cada persona, aun cuando el usuario no haya interactuado efectivamente con 

un clic. Tener acceso a estos datos tiene un enorme valor, ya sea desde el punto de vista económico, 

político o de seguridad, porque se pueden desarrollar “soluciones” personalizadas, según los 

intereses de cada uno, además de monitorear enemigos, amenazas y delincuentes que ponen la 

“orden” en peligro. 

Con la automatización de la comunicación posibilitada por las computadoras y la paulatina 

pérdida de importancia de los bienes materiales con relación a los bienes informacionales, que han 

ido asumiendo un papel central en la vida cotidiana, la comunicación ha cobrado importancia 

teórica y práctica al presentar "soluciones" a los diferentes problemas de la humanidad. De la 

enfermedad al delito, con transparencia y acceso a la información, sus utópicos prometen poder 

detectar y eliminar cualquier desequilibrio. 

Sin embargo, predecir comportamientos no es un deseo reciente y está precisamente 

relacionado con el origen de la cibernética y su causa principal: la utopía de la comunicación. 

Dentro de esta lógica cibernética y comunicacional, las nuevas tecnologías de vigilancia han 

convertido al mundo en un laboratorio, empleando técnicas, prácticas, saberes y discursos 

distribuidos y diluidos en la sociedad, que predicen y modulan el comportamiento humano en el 

 
modificarlos o monetizarlos a favor de los anunciantes. En el transcurso de la Tesis se volverá a mencionar este 
término. 
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ámbito de la percepción, el afecto y la cognición, incidiendo en la sociedad. y comportamiento 

político. En este contexto, los sistemas de vigilancia predictiva surgieron como respuesta a la 

demanda de técnicas de control y gestión más eficientes, económicas y objetivas. Ofreciendo 

técnicas automatizadas y supuestamente “imparciales” para predecir quién, cuándo y dónde 

ocurrirá un delito, estos sistemas dirigieron la vigilancia hacia el futuro, como una herramienta 

para reducir los incidentes. 

Siendo esta una investigación interdisciplinaria, que tiene como objetivo analizar el tema 

de la violencia en su sentido más amplio, especialmente la producida en y por la policía, desde la 

perspectiva de los dispositivos de comunicación, la investigación combina conceptos de 

Comunicación y Criminología. Por ello, la pasantía y cotutela en el Doctorado en Comunicación 

de la Universidad de Sevilla y el encuadre en la línea de investigación Violencia, Delito y 

Seguridad Pública del Doctorado en “Ciências Criminais” da “Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul”. Con la intención de dar mayor claridad a la introducción, y dada la relación 

de sus articulaciones, los aspectos metodológicos serán expuestos por separado. 

  

(a) Tema 

  

No hay duda sobre la relevancia de los medios de comunicación. Cuando Wiener a 

mediados del siglo XX anunció que las comunicaciones entre máquina y máquina serían cada vez 

más importantes, posiblemente no sabía que el énfasis en los beneficios de la comunicación en su 

discurso cibernético sería el punto de apoyo para avanzar en una “revolución industrial”. centrada 

precisamente en la información y que hoy culmina con las computadoras, los satélites, los teléfonos 
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celulares y una profunda transformación de los medios productivos, la economía y otras áreas y 

ciencias, expresada con una especie de entusiasmo con los procesos de digitalización. 

La cibernética, como objeto científico, ha estado durante mucho tiempo restringida a 

aquellos interesados en robots y computadoras. Machine learning15, por ejemplo, se ha narrado 

como si se tratara de una tecnología recién descubierta, despertando el interés de investigadores 

de casi todas las áreas, quienes suelen olvidar que durante más de setenta años la cibernética se ha 

ocupado de estudiar máquinas que aprenden y decir que la mejor manera de ejercer el control en 

los animales y en las máquinas era a través de la coordinación de los flujos de información. 

Si el control (ou governo) se ejerce coordinando los flujos de información, la policía, como 

principal órgano de control estatal, no tardó en utilizar las tecnologías de la comunicación para 

cuantificar situaciones cotidianas. La policía ha estado usando sistemas que afirman ser 

"predictivos" durante algún tiempo. A través del análisis de datos recopilados de diferentes fuentes 

y bases de datos, se desarrollaron estrategias que, sin temor a limitar la literatura futurista, 

prometen prevenir el crimen “antes de que suceda”. A partir del éxito mediático, se acentuó el 

desarrollo de software del género. Además de Nueva York y Los Ángeles, pioneros en este tipo 

de tecnologías, policías de otras ciudades y países comenzaron a definir su planificación estratégica 

en función de la influencia de esta forma de ver. No sólo los mapas de áreas críticas, que son 

 
15 Machine learning o “aprendizaje automático” hace referencia a la capacidad que tiene la máquina de aprender sin 

haber sido previamente programada, es decir, de adquirir conocimientos a partir de la experiencia. No depende de un 
programador humano para dar las instrucciones de funcionamiento, siendo el algoritmo capaz de, sin saber la solución 
del problema, aprender a resolverlo a partir de correlaciones y cálculos probabilísticos. No todas las máquinas con 
inteligencia artificial están dotadas de esta capacidad. Algunos de ellos son exclusivamente reactivos, es decir, reciben 
información y producen resultados según los algoritmos que les instruyen. Sin embargo, cuando la máquina es capaz 
de aprender, lo hace a través del proceso de transformar datos en resultados, ajustando variables y creando programas 
para lograr objetivos cada vez más asertivos. Esta área se ramifica en muchas otras, destacando el aprendizaje profundo 
o “deep learning”, que hace uso de redes neuronales artificiales para resolver problemas complejos, en un intento de 
imitar el cerebro humano. Las técnicas de aprendizaje automático se pueden resumir de tres maneras, a saber, 
aprendizaje "supervisado", "no supervisado" y "por refuerzo". A los efectos de esta Tesis, las peculiaridades de estas 
técnicas son indiferentes. Para más información, ver O algoritmo mestre, de Pedro Domingos (2017), Inteligência 
artificial, de Stuart J. Russell y Peter Norvig (2013). 
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elaborados por la policía clavando alfileres en los mapas, las técnicas policiales actuales van más 

allá de la “criminología ambiental” y sus estrategias de intervención espacial, para considerar 

también otras variables, como el análisis de redes y mapas sociales, vinculando sospechosos a sus 

amigos, bandas y enemigos, dando espacio a la prevención situacional del delito, la prevención 

digital y los controles basados en la reputación. 

Hablar de análisis “predictivo” suena futurista, como si mañana fuera hoy. También suena 

libre de discriminación e ineficiencias humanas. El empirismo de los numerales transmite la 

noción, un tanto fetichista, de que sus procesos y arreglos serían objetivos, sin prejuicios. Y es 

que, aunque los debates epistemológicos cuestionan la idea de ciencia aséptica, rechazando las 

percepciones de que las ciencias exactas carecían de ideologías, la fascinación colectiva por las 

máquinas videntes, capaces de revelar el futuro, hizo que los sistemas “predictivos” fueran 

tomando paulatinamente más espacio en las rutinas de las agencias y departamentos policiales. 

Sin embargo, la vigilancia “predictiva” plantea varios problemas complejos. Los sistemas 

no solo están destinados a identificar lugares donde los patrones estadísticos sugieren nuevos 

delitos. En la actualidad, algunas iniciativas “predictivas” se preocupan por identificar con 

precisión al delincuente, con su nombre, apellido, teléfono y dirección – como si fueran las 

características de un determinado individuo, cuando se relacionan estadísticamente con los 

atributos de las personas cuyos datos apuntan a la práctica de delitos , fueran suficientes elementos 

para legitimar la sospecha - dentro de la lógica si personas similares han delinquido, en cualquier 

momento el “ser naturalmente inclinado al crimen” también delinquirá. La similitud con las 

teorías lombrosianas no es casualidad. Esta Tesis discrepa de esta perspectiva “predictiva” que 

oculta la discriminación y el prejuicio como si las estrategias cibernéticas fueran instrumentos 

supuestamente “objetivos”. 
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(b) Motivación 

  

Si bien la racionalidad cibernética se ha vuelto global, la mayoría de los estudios sobre 

policía predictiva se originan en los Estados Unidos, donde el uso de estas estrategias es más 

antiguo. Cuando se encuentra investigaciones producidas en Brasil y España, no se ha tenido en 

cuenta la diferencia estructural entre las técnicas y el origen de las agencias policiales. Hay una 

tendencia a importar conceptos y percepciones del exterior sin verificar concretamente en qué 

etapa se encuentra el fenómeno en estos lugares. Por lo tanto, no es raro ver ideas "fuera de lugar". 

Aunque Brasil y España no son reconocidos como centros importantes de la industria de la 

tecnología de la información, la vigilancia predictiva ha llamado la atención en estos países. Como 

no existe una investigación con información detallada respecto a la adopción de estos sistemas en 

el eje hispano-brasileño, se decidió realizar una investigación exploratoria sobre el tema con los 

organismos de seguridad pública y la prensa de ambos países para conocer la etapa en la que se 

encuentra la vigilancia predictiva, realizando un análisis crítico específico. 

El interés de este estudio se basa en varios puntos. En primer lugar, la falta de estudios 

sobre policía predictiva en Brasil y España impulsó la investigación para que, con originalidad y 

originalidad, se pueda presentar a la academia una mirada sobre el tema. Con ello, se espera que 

se puedan producir nuevas investigaciones que, a pesar de importar ideas y conceptos extranjeros, 

consideren las peculiaridades económicas, culturales e históricas de estos países. 

En segundo lugar, además de este interés de carácter académico, también existe una 

motivación personal para elegir este recorte de investigación. El estudio del poder, las 

corporaciones, la vigilancia y las tecnologías han sido grandes áreas transdisciplinares que han 
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despertado la curiosidad de este investigador desde su graduación. Cuando la pandemia de la 

Covid-19 golpeó al mundo poco después de llegar a Sevilla, fue posible notar las profundas 

diferencias en las estrategias tecnológicas de vigilancia y control desde otro punto de vista: el 

europeo. A partir de entonces, este autor comenzó a sentirse incómodo al ver brillantes análisis 

sobre el uso de tecnologías de vigilancia escritos desde Brasil sin tener en cuenta que la realidad 

allí es más trágica y carnal que la americana o la europea: en un país donde todo falta y sobra al 

mismo tiempo, y que tiene uno de los peores índices de violencia del mundo, quizás estas técnicas 

no fueran ni pueden ser las mismas. 

Aunque es difícil y quizás imposible iluminar todos los rincones de este enorme edificio 

que constituyen las técnicas de policía predictiva, y a pesar de las limitaciones de este investigador, 

se intenta abrir un nuevo camino, eminentemente hispano-brasileño, explorando un territorio aún 

desconocido a través de lo cual otras personas pueden caminar y ver diferentes perspectivas. Si 

este trabajo, aunque sea mínimamente, logra este objetivo, su propósito se habrá logrado. 

  

(c) Problema e Hipótesis 

  

La presente investigación establece como problema central preguntarse si las técnicas de 

los sistemas de policía predictiva en Brasil y España son expresión del proyecto político de control 

y comunicación de la cibernética, susceptible de ser utilizada para enfrentar la violencia. 

La hipótesis central de la tesis se centra en la afirmación de que la policía predictiva es un 

dispositivo de “control y comunicación” terminológicamente erróneo, incapaz de resolver la 

violencia. Su ejecución debe ser interrumpida por la policía hispanobrasileña. 
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Las hipótesis concretas son: (a) la policía hispanobrasileña pasó a utilizar sistemas de 

vigilancia predictiva basados en la localización, asumiendo que los datos y la objetividad de la 

máquina son capaces de anticipar conductas delictivas; (b) no existen sistemas policiales 

predictivos basados en sujetos en Brasil o España; (c) no existen actos normativos que regulen el 

acceso a los sistemas por parte de la policía; (d) las agencias no realizan estudios para evaluar si 

los sistemas logran los resultados esperados; (e) existen diferencias significativas entre los 

sistemas adoptados por las policías nacionales y estatales/autonómicas en Brasil y España; (f) la 

policía no está acostumbrada a dar cuenta de sus métodos de actuación y tiende a invocar el secreto 

de Estado para no responder a las solicitudes de información; (g) existe una discrepancia entre la 

información entregada por la policía a la prensa y la proporcionada oficialmente; (h) la idea de 

policía predictiva induce erróneamente un determinismo, ocultando en su falsa objetividad el sesgo 

discriminatorio de la policía; (i) como los sistemas de policía predictiva son incapaces de resolver 

problemas estructurales como la desigualdad y la pobreza, principales responsables de la violencia 

brasileña, tenderán a presentar resultados sesgados, que se autolegitiman. 

  

(d) Objetivos 

  

El objetivo general del presente trabajo es dar una visión amplia del funcionamiento de los 

sistemas policiales predictivos que están siendo implementados por las policías brasileñas y 

españolas, investigando si pueden ser una solución viable para resolver el problema de la violencia. 

Para lograr este objetivo más amplio, se definen tres objetivos específicos. El primer 

objetivo específico es el análisis de la cibernética y sus valores, conceptos y clasificaciones para 

explicar las relaciones de poder y saber contemporáneas, en tanto que ella, como ciencia de control 
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y comunicación, fue responsable del surgimiento de la utopía comunicacional que igualaba 

humanos, animales y maquinas El segundo objetivo específico es el estudio de la policía predictiva 

en aspectos relacionados con su auge, recorriendo los orígenes de la policía como institución 

propia, su papel colonial en el mantenimiento del orden y en la captura de esclavos y la reciente 

incorporación de la lógica actuarial y de las estrategias cibernéticas para identificación del riesgo. 

El tercer objetivo específico es investigar los métodos de vigilancia predictiva y explorar los 

principales sistemas en funcionamiento en el mundo, destacando los cuerpos policiales hispano-

brasileños y los principales problemas y posibilidades de la tecnología para hacer frente a la 

violencia. 

  

(y) Estructura 

  

El trabajo se divide en tres capítulos, los cuales tienen objetivos específicos. A pesar de 

tratar de temas complejos, estas secciones pueden ser interpretadas de forma independiente y, al 

mismo tiempo, agregadas, porque sirven de referencia para el marco teórico-epistemológico y 

sociohistórico y, así, servirán para alcanzar el objetivo investigado y confirmar de la hipótesis 

La estructura de la tesis en tres capítulos permite además asociar el problema a cada uno 

de los tres objetivos y, en su conjunto, alcanzar el objetivo general de dar una visión general de la 

policía predictiva en Brasil y España como dispositivos de control y comunicación.  

En el primer capítulo, dedicado a los efectos de la tecnología y la comunicación, la tesis 

avanza el tema a partir de la interpretación de que la cibernética, como expresión de la utopía de 

la comunicación, fue el punto de partida del movimiento “revolucionario” que, junto a un nuevo 

paradigma industrial, culminado en el derribo de muros y la relativización de las distancias. Para 
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la lógica cibernética, gobernar consiste en coordinar racionalmente los flujos, lo que se asegura 

instalando sensores para que no se pierda información, analizando y procesando datos por 

correlación y modulando comportamientos. 

Al principio, con fines introductorios, el presente se describe como a la deriva, en medio 

de la indistinguibilidad de la neblina tecnológica. La transparencia moderna, en lugar de 

representar luminosidad y pureza, ha actuado como camuflaje para dar la falsa impresión de 

honestidad y neutralidad. Al transformar lo humano en una representación inmaterial, un poco de 

bases de datos, su singularidad se ha escapado de las manos, cada vez más sujetas al modelado 

algorítmico de la tecnología, cuyas promesas emancipatorias siguen sin cumplirse. 

Luego se comienza a contextualizar el objeto de estudio en los marcos sociohistórico y 

teórico-epistemológico a través de la descripción del entorno donde floreció la cibernética. La 

estadística, las matemáticas y la computabilidad son conceptos explorados en este tema. Luego, se 

profundiza en el surgimiento de las computadoras - las primeras máquinas de procesamiento de 

información -, destacando las lógicas comunicacionales que guían su funcionamiento, como, por 

ejemplo, la internet, erigida militarmente como autopistas para descentralizar el manejo de la 

información y preservar la comunicación y el control si la “destrucción mutua”16 sucediese. 

A continuación, la cibernética se presenta como un movimiento intelectual que pone en pie 

de igualdad a humanos, animales y máquinas, siendo el núcleo ideológico de las tecnologías de la 

comunicación y el control, especialmente las denominadas “inteligentes”, “cognitivas” o 

“predictivas”. Se exploran las ideas de Norbert Wiener y de los teóricos que querían crear 

 
16 La destrucción mutua asegurada (mutual assured destruction) es una doctrina de estrategia militar, basada en la 
intimidación y la carrera armamentista, a través de la cual la capacidad militar de ambas partes llega a ser tan grande 
que, en caso de conflicto, ambas partes quedarían en destrozos. La Guerra Fría, que antagonizó a Estados Unidos y la 
Unión Soviética, es mencionada como un entorno en el que floreció esta lógica. En la cultura popular se puede citar 
el guión de la película Dr. Strangelove, de Stanley Kubrick, donde aparece el concepto de una “máquina apocalíptica” 

capaz de destruir el planeta. 
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máquinas que simularan la vida biológica a partir de la comunicación. Se destaca la inspiración 

cerebral, la indispensabilidad de los sensores y el concepto de inteligencia artificial. Información, 

comunicación, organización y sistema son conceptos clave también presentados. Con esto, es 

posible entender por qué la cibernética es un proyecto político detrás de diferentes iniciativas para 

la gestión de los flujos de información en las ciudades, llenas de sensores de movimiento, lluvia, 

basura y sonido. 

Entonces, como consecuencia del afán por diseñar y administrar bien la ciudad, una forma 

de gobierno automatizada basada en la recolección, almacenamiento y análisis de datos – llamada 

gubernamentalidad algorítmica – se presenta como producto de la utopía cibernética de resolver 

problemas humanos no por la política, sino mejorando el proceso de feedback, es decir, 

aumentando sensores, medios de comunicación y algoritmos. Con la recolección imparable y el 

análisis probabilístico de datos de los nuevos servicios de internet, se sumerge en un océano de 

flujos que está transformando al humano en un avatar, en una reproducción inmaterial. 

Finalmente, se describen las tres etapas que articula la gubernamentalidad algorítmica para 

anticipar expectativas sobre el futuro y producir subjetividades: vigilancia de datos, minería de 

datos y anticipación de conductas. Estas tres etapas diferentes, articuladas entre sí, forman la base 

del régimen predictivo que marca varios campos de la vida cotidiana contemporánea. 

En el segundo capítulo, se describe inicialmente la vigilancia predictiva como uno de los 

aspectos más fascinantes de las propuestas cibernéticas porque, además de ser poco explorado 

académicamente y despertar la curiosidad de la población, tiende a cuestionar valores como la 

intimidad, la privacidad y la libertad individual transformando la lógica de la actuación policial de 

“poscrimen” a “precrimen”. Ubicada como expresión de las grandes transformaciones sociales de 

la posmodernidad, cada vez más temerosa con la profusión de riesgos (terrorismo, inmigración, 
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guerra, crisis económica, pandemia, catástrofe ambiental, etc.), la policía predictiva camina junto 

a cambios en la política criminal que incorporarán ideas de “eficiencia” y “actuarialismo”. 

A continuación, se describen los orígenes de la policía, desde su papel tradicional como 

garante del orden y esplendor del Estado, pasando por su papel inolvidable como institución 

responsable por el mantenimiento del orden esclavista y colonial en Brasil y América Latina, 

experiencia esa que no pasa desapercibida tan fácilmente de su modo contemporáneo de actuar. 

Finalmente, se describe una investigación exploratoria sobre las principales estrategias 

cibernéticas para la identificación de riesgos y amenazas, que van desde la proliferación de 

sensores para capturar datos para alimentar las bases de datos hasta la importación de tecnologías 

de campo de batalla, en una actualización del concepto de boomerang que, desde el colonialismo, 

ha traído experiencias coloniales a la metrópolis, como el reconocimiento facial, los drones y el 

cercado electrónico de las ciudades. 

En el tercer capítulo, se recapitula inicialmente el origen militar de la cibernética, que 

transformó el problema del control del “fuego antiaéreo” en un problema de “comunicación”, para 

exponer cómo la noción de feedback involucraba todas las relaciones desde la circulación 

informacional. Con más datos disponibles para las agencias de aplicación de la ley, no pasó mucho 

tiempo para que los datos que fluyen a través de las redes fuesen recopilados, almacenados y 

analizados, generando correlaciones paranoicas. Este ascenso está, desde un punto de vista socio-

histórico, relacionado con los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la incesante búsqueda de 

reducción del riesgo que a partir de ahí cobró fuerza. Desde entonces, las técnicas policiales se han 

vuelto más especulativas y han incluido como variables la “probabilidad” de que un individuo 

cometa un delito en el futuro mediante la creación de perfiles estadísticos, patrones de 

comportamiento y vínculos con redes de contactos. Los métodos policiales predictivos basados en 
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la ubicación y basados en el sujeto se diferencian en dos categorías y, por último, se presentan los 

primeros y principales sistemas de su tipo en el mundo. 

En la continuación, debido a la inexistencia de estudios previos sobre el tema y debido a 

las diferencias entre las fuerzas policiales de cada lugar, se exploran los casos brasileño y español, 

investigando la etapa de vigilancia predictiva en estos lugares. Para ello, se llevó a cabo un análisis 

minucioso de una gran cantidad de información proporcionada por las agencias de seguridad 

pública de estos lugares, complementado con una investigación exploratoria en publicaciones 

periodísticas brasileñas y españolas para sortear las estrategias de ocultamiento de algunas 

agencias, que no responderán o negaron a proporcionar información. La investigación ofrece 

detalles de los sistemas policiales nacionales y regionales de ambos países, señalando las 

diferencias, métodos de operación y equívocos planteados en las teorías de la literatura 

especializada. 

Finalmente, el capítulo concluye con un análisis crítico en el que se cuestionan las 

estrategias policiales predictivas, así como otras estrategias cibernéticas para predecir 

comportamientos. En resumen, se argumenta que los “errores” del sesgo étnico-racial no suelen 

ser solo un efecto accidental de la programación, o una adicción de las bases de datos y circuitos 

de feedback, estando entrelazados con el racismo y la discriminación que atraviesan las relaciones 

de la sociedad, especialmente aquellas donde la esclavitud ha cesado recientemente. La policía 

predictiva es señalada como equivocada por su parcialidad e incapaz de resolver problemas 

estructurales en sociedades desiguales como la brasileña, en la que la violencia se naturaliza y 

afecta incluso a la policía, que muchas veces también es víctima. Además, aunque se pueden 

considerar ciertos aspectos para inferir probabilidades de comportamientos, las personas pueden 
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sorprenderse y actuar de manera diferente a lo imaginado, por lo que el término “vigilancia 

predictiva” puede confundir la idea de un determinismo conductual. 

Desde este marco teórico, se argumenta que los sistemas policiales “predictivos” deben ser 

abolidos. No hay posibilidad de reparación. No sirven para predecir de forma efectiva la 

delincuencia, ya sea orientada en función del delincuente o en función de las condiciones 

ambientales. Si para algo sirven es para reforzar la actuación policial históricamente 

discriminatoria y colonial, empleando estadísticas originadas en una estructura de prejuicios 

étnicos y raciales. 

Al ocultar el sesgo estructural en la supuesta neutralidad algorítmica, estos sistemas 

prohíben el debate público sobre la viabilidad de vivir en un mundo impulsado por la eficiencia, 

donde todo funciona como un reloj suizo. Violar las normas, desobedecerlas, fue la forma que 

encontraron muchos movimientos para desafiar leyes injustas, como la discriminación racial en 

los Estados Unidos. Si se previenen de antemano conductas formalmente ilegales, ¿cómo se 

ejercerá el derecho de huelga y resistencia? ¿Seguirá siendo la ciudad un espacio de ocupación y 

debate político? Lo que es más grave, sin embargo, es que la vigilancia “predictiva” oculta la 

vocación de la policía por la conquista y el control territorial, ya que históricamente ha jugado un 

papel en el ordenamiento de las áreas colonizadas. 

Con la ciudad transformada en una “jungla urbana”, donde los peligros acechan en cada 

esquina, y los medios construyendo al “otro” como fuente de riesgo, las categorías “extrañas”, 

ajenas al entorno, como el inmigrante, el pobre y el negro, se inscriben en un limbo jurídico sujeto 

a neutralización para la titularización del riesgo. Estas políticas de limpieza étnica, que promueven 

la expulsión de los harapientos de la ciudad, arrojándolos a la periferia de la ciudad, están 

alimentadas por el interés de “recalificar” las áreas urbanas y transformarlas en una fuente de 



53 
 

ingresos comerciales. La vigilancia “predictiva” funciona precisamente para dar aires científicos 

a este tipo de procedimientos coloniales. 

Teóricamente, la policía predictiva asume que el entorno brinda una oportunidad para el 

crimen. Los cambios en el entorno supuestamente desalentarían a los delincuentes. Las calles 

oscuras y abandonadas, con poca gente transitando por la noche, serían los principales objetivos 

de los delitos. Las personas con vínculos frecuentes con los presos también tenderían a delinquir. 

Sin embargo, estas correlaciones estadísticas difícilmente son “predictivas”. Quizá digan más 

sobre la policía y su forma de actuar que sobre cómo operan los algoritmos, al fin y al cabo, 

relacionar circunstancias ambientales con hechos futuros esconden graves vulnerabilidades. 

  

(f) Metodología 

  

Se realizó una amplia exploración del fenómeno estudiado con la intención de aprehender 

su panorama. Dado su alcance y forma de afrontamiento, se utilizó como método de abordaje tanto 

el método inductivo como el método deductivo. Esto se justifica porque, si bien en la mayor parte 

de la tesis el autor estructura su pensamiento a partir de casos individuales, en ocasiones parte de 

enunciados generales para explicar situaciones concretas. 

Se adoptó como técnica de investigación la búsqueda en la documentación directa y en la 

documentación indirecta. La búsqueda de documentación indirecta se llevó a cabo en fuentes 

primarias y secundarias a través de una investigación bibliográfica con un objetivo descriptivo, 

que resultó ser la más adecuada para el trabajo por su carácter predominantemente teórico. Hubo 

una gestión de la vasta bibliografía a la que se accedió en bibliotecas de Brasil y del exterior, 

especialmente en la colección de la Universidad de Sevilla, en Sevilla (España), de la Pontifícia 
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Universidade Católica do Rio Grande do Sul, en Porto Alegre (Brasil) e en la internet. El uso de 

obras en lengua extranjera – principalmente en inglés y español – se justifica en la mayoría de los 

casos por la inexistencia o falta de disponibilidad de traducciones al portugués. En algunos casos 

específicos, se decidió utilizar la versión original para asegurar una mayor confiabilidad en la 

interpretación de las ideas de los autores. 

Como el enfoque es inédito y la temática es contemporánea, la búsqueda de obras en otros 

idiomas fue frecuente. Por esta razón, el autor asume la responsabilidad de las traducciones al 

portugués, habiendo buscado, a pesar de sus deficiencias, preservar el significado y el contexto. 

Debido a la originalidad y la escasa producción bibliográfica, se decidió utilizar la 

investigación de documentación directa para obtener información sobre la policía predictiva en 

Brasil y España. La investigación se llevó a cabo mediante el envío de cuestionarios con una serie 

de preguntas ordenadas, respondidas sin la presencia del investigador, a organismos policiales, 

militares y de inteligencia, a nivel nacional y estatal/autonómico. Se preguntó sobre el uso de 

sistemas automatizados para predecir la ocurrencia de delitos en el futuro (ver Apéndice A y 

Apéndice C hasta Apéndice H). Como no todas las agencias respondieron (ver Anexo A hasta 

Anexo JJJ), se decidió solicitar el acceso a los datos personales del investigador (ver apéndice B), 

a la espera de que se revelara indirectamente la existencia de bases de datos. Sin embargo, el 

intento tampoco tuvo éxito. Por esta razón, la fuente de investigación se amplió para incluir 

documentación indirecta, incluidas publicaciones en la prensa brasileña y española. Se adoptó 

esta estrategia porque, aunque algunas agencias negaron la adopción de estas herramientas, la 

prensa dice lo contrario, notando una inconsistencia entre el informe oficial y el de la prensa. 

No se seleccionó una revista determinada porque el tema es bastante específico y no fue 

posible identificar una gran cantidad de informes publicados en un solo vehículo. El uso de la 
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Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de Brasil o la base de datos española Mynews 

tampoco resultó útil debido a la limitada colección, que no incluye los sitios web oficiales de las 

agencias policiales. Entonces, dada la amplitud de los resultados presentados, se utilizó el motor 

de búsqueda Google News, ya que demostró ser la mejor herramienta de investigación. 

Se leyeron prácticamente todos los informes relacionados con palabras clave como 

“vigilancia predictiva”, “minority report”, “predicción criminal” e “inteligencia policial”. Debido 

a la amplitud de la cantidad, los resultados fueron filtrados según relevancia, privilegiando los 

publicados en sitios web oficiales de los órganos y vehículos de la prensa tradicional. Se 

descartaron informes similares porque no agregarían novedades a la investigación. Por otro lado, 

en el análisis se consideraron algunos resultados que, si bien abordaron el tema de manera 

colateral, fueron útiles para comprender el escenario. La selección de noticias observó los criterios 

de inteligibilidad, credibilidad, importancia y originalidad. Las noticias más representativas fueron 

consideradas en el análisis y citadas a lo largo del trabajo. Como no se pretendía analizar el 

discurso de prensa, sino utilizar los reportajes como fuente de documentación indirecta, 

complementando los vacíos de la documentación directa, no se añadieron como anexo. 

Mediante la realización de una investigación exploratoria que combinó solicitudes de 

acceso a la información de organismos policiales hispanobrasileños e investigación bibliográfica 

en libros, artículos y publicaciones periodísticas, fue posible elaborar, por primera vez en la 

ciencia, un informe sobre la implementación de la vigilancia predictiva en Brasil y España, 

generando datos inéditos para identificar los puntos críticos de estas iniciativas en relación con la 

protección de los derechos individuales. 



Capítulo 1 

1. Memória do futuro: controle e comunicação antecipando o amanhã  

 

O mundo imaginado pelos primeiros ciberneticistas, entre as décadas de 1950 e 1960, seria 

um mundo sem fronteiras, voltado à troca de informações, onde as diferenças entre ser humano, 

animal e máquina seriam suprimidas, um mundo racional meticulosamente controlado pela 

informação, em que máquinas inteligentes se encarregariam da tomada de decisão. O “demônio” 

contra o qual o cientista lutava era o “demônio da confusão”, da entropia,17 para usar as palavras 

de Norbert Wiener (1968, p. 187). A técnica pavimentaria o caminho que levaria a humanidade à 

imortalidade, transformando os fenômenos humanos em informação (Lafontaine, 2007, p. 15). 

Desta forma, só se compreenderia a sociedade “através de um estudo das mensagens e das 

facilidades de comunicação de que disponha” (Wiener, 1968, p. 16). 

Depois de aproximadamente oitenta anos, o mundo parece concretizar esse sonho 

cibernético, dando-lhe ares premonitórios: no âmbito militar proliferam tanques de guerra e drones 

autônomos, operados por joystick a partir de salas escuras localizadas há milhares de quilômetros 

dos campos de batalha, sendo o operador apenas o cérebro por trás da máquina, enquanto no 

cotidiano das grandes cidades e dos grandes eventos ensaia-se o uso da tecnologia, por meio de 

 
17 A entropia se refere, em síntese, à tendência à desordem que ocorre em todo sistema físico. Para mais informações, 
ver As teorias da comunicação, de Francisco Rüdiger (2011). 
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sensores18, aprendizagem de máquina19 e análise preditiva20, para coletar dados21 e antecipar-se 

não apenas ao crime antes que ele aconteça, mas também a riscos como as doenças e os desastres. 

A sociedade passa por um processo de grandes mudanças na sua conformação e no seu 

funcionamento. Embora a cibernética22 possa parecer não ter passado de um excêntrico projeto 

para unificação dos conhecimentos em uma ciência do “controle e comunicação” (Wiener, 1968), 

relegado na história à condição de curiosidade intelectual devido as ambições desmensuradas de 

seus teóricos, ela frutificou múltiplas ramificações teóricas e técnicas, e, de tão assimilada 

culturalmente (ciberespaço23, ciborgues24, crimes cibernéticos25), parece sempre ter estado aí, 

sofrendo os efeitos da amnésia coletiva (Lafontaine, 2007, p. 22). Todavia, a tecnologia não é 

 
18 Semelhantemente aos organismos vivos, dotados de sensores sensíveis a luz, movimento, temperatura, 
magneticidade, gravidade, umidade, vibração, pressão, campos elétricos, som, entre outros estímulos, as máquinas 
também podem ser conectadas a dispositivos capazes de responder a estímulos físicos ou químicos que produzem 
sinais para instruir a operação do sistema, como para medição ou monitoramento. 
19 Ver nota 7. 
20 A análise preditiva empreendida pelas máquinas não é propriamente predição ou adivinhação, no sentido místico 
de predizer fatos distantes no espaço e tempo – como realizado nas religiões afro-brasileiras com o jogo de búzios -, 
mas é resultado de cálculos probabilísticos. A adivinhação também é realizada por oráculos ou outros métodos 
religiosos ou espirituais. Por exemplo, a astrologia prevê o futuro de acordo com os corpos celestes, a cartomancia 
pelo resultado das cartas, oniromancia pela interpretação dos sonhos, a numerologia pelos números. No decorrer desta 
Tese argumenta-se ser equivocado o emprego do termo “predição” para se referir aos algoritmos estatísticos utilizados 

pelos sistemas de policiamento para medir a probabilidade de crimes. 
21 “Dado” se refere à simples observação sobre um estado de coisas. É a representação de um evento no tempo e no 
espaço. Não há significado semântico para além da sua representação sintática. Geralmente são símbolos (letras, 
números ou palavras) ou outras representações sem significado ou intencionalidade. A quantidade de chuva ou de lixo 
produzidos em uma região, por exemplo, são dados possíveis de serem coletados mediante sensores automatizados. 
Por outro lado, a “informação” é obtida mediante a organização do “dado”, dando-lhe algum sentido. Por exemplo, 
um texto pode conter “informação” caso os dados nele contidos tenham algum significado para quem o leia. Os dados 
sobre a chuva ou o lixo só informarão se o leitor souber interpretá-los. Já o “conhecimento” significa a reunião de 

diversas informações de maneira lógica e organizada. 
22 Ver nota 4. 
23 Representação física e multidimensional da abstração informacional. Foi originalmente empregado em 1982 por 
Willian Gibson no conto Burning Chrome para se referir a um lugar acessível abstratamente, onde a materialidade do 
corpo não entra, semelhantemente à Matrix. Esse conceito foi abordado novamente em 1984 na ficção científica 
Neuromancer. A virtualidade do ciberespaço como novo mundo não é imaginária nem irreal, suas significações se 
dão em um plano diferente. 
24 Organismo cibernético, os ciborgues são seres humanos melhorados pela máquina, um híbrido entre animal e 
máquina, habitantes de mundos ambíguos orgânicos e artificiais. A ficção científica ajudou a popularizar o conceito 
ao apresentar máquinas-humanas ou humanos-máquinas e colocar em questão dilemas morais e filosóficos. Para 
maiores informações, recomendo a leitura das obras de Donna Haraway (2009) e Hari Kunzru (2009) no Manifesto 
ciborgue e na Genealogia do ciborgue. 
25 Esse termo tem sido utilizado para se referir a crimes cujo meio para execução ou o seu alvo são computadores, 
redes informáticas ou dispositivos eletrônicos neles conectados. 
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exterior à humanidade e tampouco pode ser compreendida como entidade estática. Embora sejam 

produzidas por mãos humanas, e sirvam como ferramentas aos seus interesses, os objetos 

técnicos26 (Hui, 2012, 2017; Simondon, 2020a; Stiegler, 2003) representam uma continuidade de 

conhecimentos desde a sua invenção e se imbricam no modo de ser dos indivíduos, atravessando-

os, produzindo influências e confluências, caracterizadas pela retroalimentação (ou feedback)27. 

Não se trata de uma relação em que o humano se utiliza soberanamente da tecnologia sem 

que ela lhe modifique. Ele também é influenciado por ela, e, assim, quanto mais intensamente faz 

uso da tecnologia, mais ela lhe modifica. Como paradigma científico, e com discurso sedutor, a 

cibernética deu origem a inúmeras outras imbricações tecnológicas atuais, constituindo o caldo 

constituinte das propostas contemporâneas que equiparam a máquina ao cérebro, invertendo a 

noção hierárquica entre o homem e sua obra (Lafontaine, 2007, p. 199). Como as sociedades 

funcionariam como sistemas cibernéticos, as tentativas de ajustes econômicos frente às crises, por 

exemplo, seriam estratégias cibernéticas de encontrar o equilíbrio e preservar a integridade do 

organismo social mediante ajustes internos (Wiener, 1968). Do mesmo modo, os ciborgues – parte 

animal, parte máquina – ilustram pelo menos desde a metade do século XX, e com boa dose de 

implausibilidade, o sonho científico e militar de fugir das limitações orgânicas na natureza 

transformando o homem em máquinas de informação, com mecanismos autônomos de controle, 

 
26 A “técnica” tornou-se objeto de estudo da sociologia, da história e da filosofia no século XX, junto com utopias e 
distopias causadas pelo seu frenético avanço. Se a “técnica” é um procedimento ou conjunto de procedimentos cujo 

objetivo é atingir um resultado determinado, ou um esforço para reduzir o esforço, o “objeto técnico” é um artefato 

artificial construído com determinada finalidade. Heidegger escreveu sobre a técnica em 1954, na obra A questão da 
técnica, sintetizando as posições sobre o conceito, e Gilbert Simondon elaborou na obra Do modo de existência dos 
objetos técnicos, uma complexa filosofia da técnica. Quando Tiqqun escreve, há influência desse pensamento. Yuk 
Hui também se utiliza desse conceito para investigar os objetos técnicos digitais, que se refere àqueles objetos que 
tomam forma em uma tela ou estão escondidos na programação de um sistema eletrônico, cujos dados e metadados 
que lhe compõe são regulados por estruturas predeterminadas. Longe de ser apenas um conceito filosófico, o objeto 
digital é, para Hui, um novo tipo de materialidade ligada a capacidade de processar dados, não se tratando de meros 
algoritmos com comandos predeterminados. Sua teoria é bastante complexa e foge ao escopo deste trabalho, para mais 
informações recomenda-se a leitura da obra Do modo de existência dos objetos técnicos, de Simondon (2020). 
27 Ver nota 5. 
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exoesqueletos e braços robóticos (Kunzru, 2009, pp. 121–122). A ideia de um ser humano 

ampliado também povoou o imaginário popular em personagens com braços biônicos e 

superpoderes como Super-Homem e Capitão América, que emprestou conceitos acadêmicos para 

referendar a fantasia comercial dos heróis infantis – que ainda povoam os cinemas. 

Por outro lado, a ideia clássica com matriz hobbesiana, de uma sociedade de Estados 

autônomos e independentes como unidades básicas de uma ordem internacional, progressivamente 

perde hegemonia como referencial analítico do panorama contemporâneo. O fenômeno da 

globalização, por sua complexidade e dinâmica ímpares, é uma variável interessante para a 

compreensão dessa nova realidade que se apresenta, em que os algoritmos28 assumem o papel de 

governo. O Estado-nação titubeia, dá passos em falso, sofrendo a falência de muitas das 

características típicas dessa “espécie animal” dos leviatãs, demonstrando uma contradição 

inconciliável que, por exemplo, permite a livre circulação de mercadorias enquanto constrói e 

mantém muros para impedir a continuidade do fluxo migratório humano. Em outra ótica, surgem 

no horizonte novos e complexos desafios para além do globo, como o domínio do espaço sideral, 

cujas guerras têm sido projetadas com satélites dotados de câmeras, metralhadoras e lasers, bem 

como armas antissatélites, a incentivar a criação de novos ramos militares espaciais. 

A indisfarçável globalização segregante não beneficia quem não interessa à economia 

hegemônica: refugiados são encarados como novos impuros, objetos fora do lugar, da mesma 

forma que os miseráveis, os mendigos, os vagabundos e aqueles que, de algum modo, são muito 

pobres para ser “sujeito de direito”. Assim, reforça-se a liberdade de consumo ao mesmo tempo 

em que se exclui os indesejáveis, vicejando uma governança capturada pelos interesses privados, 

 
28 Algoritmos são roteiros, sequências de ordens, para execução de determinadas ações. Tal qual as receitas 
alimentícias, algoritmos são delimitados taxativamente. Eles representam a sequência de ordens que o computador 
deve executar para atingir determinado resultado. Constituem a base da programação de softwares. 
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que tutela a ordem econômica e afasta os desajustados e os economicamente não atraentes. Essa 

política tem se dedicado a vigiar e condicionar, utilizando-se, para tanto, de medidas assistenciais 

que exigem o aceite de qualquer emprego ou treinamento, para, indiretamente, impedir discussões 

sobre as condicionantes estruturais da sociedade e fomentar uma indústria da (in)segurança. 

O naufrágio do planeta condenado à morte, que sustenta a pretensão cibernética de suprir 

as fraquezas humanas mediante o controle, previsão e governo, dá origem a uma tecnologia de 

governo cuja pedra de toque é a informação, e não mais a política e o direito, assim considerada 

aquela produzida pelos intelectuais, príncipes e legisladores. Assim, como o Leviatã sofre 

ininterrupta erosão de suas capacidades regulatórias e punitivas, a governança tornou-se difusa. 

Ao mesmo tempo em que grupos paramilitares e guerrilhas dominam e exploram recursos naturais 

ao redor do mundo, as empresas militares e de segurança privada desenvolvem novas armas, 

sistemas e técnicas de vigilância e controle social, constituindo milícias privadas e substituindo 

funções típicas dos Estados, como a investigação, o processo e a execução penal. Sem contar, é 

claro, a profusão de tecnologias dedicadas a capturar, processar e categorizar informações dos 

usuários da internet, sem qualquer relação com o Estado, bem como as criptomoedas, cuja 

abstração vem abalando a regulação econômica adotada hegemonicamente no ocidente. 

Verifica-se, então, que o modelo analítico estatocentrista tornou-se incapaz de 

compreender a complexidade da sociedade atual, porque desconsidera as transformações 

estruturais causadas pela globalização e o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas de 

comunicação e locomoção, as quais aceleraram o espaço-tempo suprimindo distâncias e 

transpondo obstáculos geográficos. Essas transformações permitiram a aquisição, acumulação, 

processamento e transmissão do conhecimento de forma mais ágil, e, concomitantemente, foram 

o pano de fundo para movimentos como a cibernética, que desde meados do século XX vem 
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influenciando com suas lógicas a comunicação, a política e o direito, os quais passaram a importar 

e reproduzir no seu agir sonhos tipicamente cibernéticos referentes a um mundo sem fronteiras, 

mais racional, com máquinas “inteligentes”, controle informacional e previsão comportamental, 

um mundo no qual o humano poderá chegar à imortalidade (Lafontaine, 2007, p. 15). 

Embora as guerras do século XX tenham abalado os alicerces do pensamento europeu 

moderno, suprimindo as ilusões que a intelectualidade ainda nutria sobre a ideia de homem 

racional (Baumer, 1990, p. 170), esses eventos não aboliram a corrida tecnológica pelo primado 

do futuro, impulsionada pelo mito do progresso. Durante a guerra fria, duas concepções 

antagônicas de progresso encenaram tal corrida, cujo ocaso deu-se com a famigerada queda do 

muro de Berlim e de todo o bloco soviético, justo quando emergiram ideias sobre a crise energética 

planetária e os impasses ecológicos civilizacionais, cujo marco crucial são as Conferências das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (ECO-92), ocorridas no Rio de 

Janeiro, em 1992. Embora o capitalismo parecesse ter vencido a corrida entre as narrativas, a 

consciência quanto a limitação dos recursos minou a ideia de um progresso ilimitado, falência que 

fez com que os modernos perdessem boa parte da confiança na civilização. O desastre de 

Chernobyl também revelou a vulnerabilidade da sociedade, que não podia mais se esconder atrás 

de muros e cercas, já que o comportamento imprevisível do clima, como dos ventos e da chuva, 

poderia espalhar radiação como um nevoeiro pairando sobre todos, sem que os guardas que 

protegiam as linhas das fronteiras pudessem fazer algo, tornando inúteis rios de tinta até então 

gastos pela filosofia, a política e o direito para pensar a soberania. O desastre nuclear que 

prenunciou a derrocada soviética foi um sintoma da nova era que se avizinhava, uma era do perigo, 

do risco, do nevoeiro (Wisnik, 2018, p. 57). 
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Resultado da dissolução das antigas fronteiras reais ou simbólicas, a noção epistemológica 

de distanciamento entra em crise. Em um mundo mais global, cujos meios de transporte e 

comunicação aceleraram os processos, o inimigo deixa de ser o diferente, inimigo ou “selvagem”, 

vivente do além-mar para onde se vai para nunca mais voltar, para se tornar o vizinho, interno à 

comunidade, como os guerrilheiros, os terroristas, os narcotraficantes, que podem ocultar-se na 

casa ao lado, de forma dispersa, camuflada, dissimulada, como uma cobra à espreita do melhor 

momento para dar o bote. Sem o antagonista ideológico e militar identificável como o capitalista 

e o comunista, emerge o conflito interno, na qual o aliado de hoje pode tornar-se subitamente 

adversário. Deste modo, à medida que a ameaça de aniquilação nuclear, tão premente durante a 

guerra fria, deixa de ser factível, entram em cena antagonismos baseados em outras diferenças, 

como as étnicas e religiosas, dando origem a guerras intestinas (Wisnik, 2018, p. 61), cuja 

quantidade vem assustadoramente crescendo (Bonalume, 2017). Embora nesse “mundo povoado 

de seres híbridos, como as máquinas inteligentes, os robôs e os ciborgues” (Lafontaine, 2007, p. 

15)  esse paradigma da exclusão esteja sendo substituído pelo da diferença, invisibilizando na 

tecnologia a violência antes explícita entre cercas, muros e grades, essas barreiras e obstáculos 

seguem íntegros, mesmo frente à suposta “livre circulação” de pessoas e capitais propagandeada 

pelo hegemônico neoliberalismo, vencedor do famoso duelo de narrativas, cujas vantagens 

beneficiam apenas alguns poucos afortunados. Se o muro soviético que circundava a Berlim 

ocidental causava “vergonha”, o que dizer dos fossos e arames farpados que circundam as portas 

das “fortalezas”, em cujas fronteiras se afogam e se cortam os miseráveis migrantes e refugiados, 

quase sempre pobres e negros, que carregam à tiracolo a esperança de dias melhores e o infortúnio 

na loteria natural, que lhes premiou em nascer no lado pobre? 
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A ameaça de riscos cada vez mais complexos e prementes, sejam eles de natureza 

ecológica, biológica, terrorista ou informacional, alterou o modo como a sociedade reage a eles. 

Em resposta à “ameaça de violência” de seus próprios conterrâneos, as cidades se blindam, como 

fortalezas, isolam-se terrenos, convocam-se militares, trancam-se ruas e suspendem-se o transporte 

público. A pandemia que atingiu a humanidade no fim do ano de 2019 também exemplifica este 

fato: o medo de contágio, representado inicialmente pelo chinês disseminador do vírus e, depois, 

pelos originários dos múltiplos países onde surgiram cepas mais perigosas, motivou o 

encerramento de fronteiras e a adoção de controles biológicos que há muito tempo não se cogitava, 

em proporção muito maior do que a inaugurada pelos ataques terroristas de 2001, quando o terror 

e a destruição típicas das colônias invadiu abruptamente o coração de Nova York, ainda hoje o 

mais importante centro financeiro global. Reclama-se soluções rápidas, imediatas, para aplacar o 

risco premente, em um verdadeiro “estado de urgência”29 (Ost, 2005, pp. 331-332). Ulrich Beck 

(2011, p. 9) descreve a sociedade de risco como uma forma sistemática de lidar com perigos e 

inseguranças derivadas da modernização, cuja imprevisibilidade e magnitude das catástrofes 

levaram a humanidade a enormes incertezas e medos. Se a mentalidade do século XX se 

organizava em pares duais, como na divisão militar entre o dentro e o fora, defesa e ataque, amigo 

e inimigo, nacional e estrangeiro, expressando uma visão simplória e simplista lastreada em 

políticas maniqueístas de afastamento do diferente, como se fosse o estranho um vetor de contágio 

infeccioso, biológico, hoje a experiência pós-moderna padece de doenças psíquicas “causadas por 

excessos do eu contra si próprio, e não por uma invasão externa” (Wisnik, 2018, p. 63), dando 

origem a denominada sociedade do cansaço (Han, 2015, p. 7), em que os excessos de estímulo, 

 
29 Para François Ost, o estado de urgência se refere a um estado de coisas excepcional que exige resposta imediata, no 
qual até mesmo o desrespeito a processos ordinários é admitido. A preocupação frente ao risco legitimaria a 
transgressão ou mesmo a violação das normas institucionais ou habituais. 
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eficiência e produtividade, impulsionados pelas tecnologias cibernéticas, constituem uma nova 

forma de coerção: a “violência neuronal”. 

O paradigma disciplinar de hospitais e prisões descrito por Foucault dá lugar ao 

desempenho, em que os “empresários de si” internalizam a disciplina como se fosse ela liberdade 

de agir, dando lugar a caracterizações mais fluídas, impalpáveis, como a da tecnificação viabilizada 

pelo encurtamento das distâncias, que mutilou as subjetividades e as incapacitou de interpretar a 

realidade, tornando-as reféns de uma engenharia social cibernética orientada pela ordem e 

planejamento que, ao cabo, geram um significativo aumento de doenças como depressão e 

ansiedade (Han, 2015, p. 9). 

Por outro lado, o encolhimento do Estado paulatinamente revela o fortalecimento dos 

atores não-estatais, os quais abrangem desde grupos de insurgentes, organizações terroristas e 

traficantes de drogas, até empresas militares e de segurança privada, as quais desenvolvem armas, 

drones e outros equipamentos bélicos, sem contar dispositivos eletrônicos de vigilância e 

espionagem, muitas vezes para servir ou substituir as funções estatais, e cujo estudo foi objeto de 

investigação prévia deste mesmo pesquisador. Embora a privatização da segurança não seja um 

fenômeno novo, os dados revelam o crescimento vertiginoso dessa opção tanto nas prisões 

privadas estadunidenses quanto nas ocupações (ou invasões) do Afeganistão e do Iraque. 

Entretanto, os impactos dessas empresas dedicadas à segurança estendem-se além da simples 

substituição do Estado, porque em quase todas as partes do ocidente os serviços de segurança 

acabaram privatizados, incluindo sistemas de alarmes, câmeras, radares e sensores, os quais já 

agregam o cotidiano das pessoas de maneira quase imperceptível, integrando dispositivos e 

aplicativos de smartphone que permitem vigiar e ser vigiado desde qualquer lugar. 
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A presença de corporações desempenhando atividades de segurança, segundo seus 

defensores, reduz custos e oferece melhores serviços. Entretanto, o papel desempenhado por esse 

segmento para a promoção do encarceramento, por exemplo, não tem recebido a atenção devida, 

na medida em que há empresas exigindo quantidade mínima de presos e têm financiado campanhas 

de políticos inclinados a criação de novos tipos penais, pago propina para magistrados 

sentenciarem mais pessoas à prisão, desmoralizado organizações de direitos humanos e estimulado 

debates draconianos. 

As guerras, a vigilância e o encarceramento em massa são verificáveis em regimes públicos 

e privados. A lógica do lucro não é, sozinha, a responsável pelo quadro fático. Entretanto, as novas 

tecnologias cibernéticas, a relativização das fronteiras nacionais e a concentração de recursos nas 

mãos das corporações fez com que a sensação de insegurança fosse explorada como produto 

ilusório. Esse sistema imputa à humanidade, e sua indissociável violência, a causa da insegurança, 

erigindo um estado de emergência que encarcera os estranhos, os anormais, e, paradoxalmente, 

aprisiona a todos pela ilusão do medo. Assim, o medo transforma-se em aversão ao crime, a 

sensação de insegurança converte-se em expansão do controle penal, e este vira produto das 

empresas, as quais têm medo de que o medo acabe. E, embora a criminologia crítica tenha 

desconstruído essa ilusão (Amaral, 2008; Zaffaroni, 2010), por aparente ingenuidade ou 

desfaçatez, continua-se a temer monstros, fantasmas e demônios. 

Para fabricar armas é preciso eleger inimigos, e para eleger inimigos, é imprescindível 

alimentar o medo e o maniqueísmo que impede a transposição das barreiras da língua, da cultura 

e do território. Para enfrentar as ameaças cotidianas que se impõem às sociedades contemporâneas, 

milhares de “especialistas” sustentam essa lógica recomendando mais polícias, mais exércitos, 
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mais serviços secretos e mais dispositivos para captação de dados, e menos privacidade, direitos 

individuais e cidadania (Couto, 2015). 

Entreabre-se duas variáveis importantes: enquanto o Estado neoliberal tenta compensar 

suas fraquezas e insuficiências políticas endurecendo o poder punitivo, expressado por meio de 

dispositivos de captura e categorização de dados, o policiamento preditivo30, coligado com 

empresas militares e de segurança privada, concentra significativos recursos materiais e 

ideacionais, empregando equipamentos e sistemas para monitoramento, espionagem e vigilância, 

que, supostamente, atuam para garantir a segurança dentro e fora dos territórios ao tempo em que 

colocam em xeque a intimidade, a privacidade e o conceito liberal de vida privada. 

Atualmente a maior parte dos sistemas e mecanismos de vigilância e segurança são 

desenvolvidos, aperfeiçoados e comercializados dentro de uma governamentalidade algorítmica, 

isto é, uma racionalidade em que o controle ocorre de maneira imanente e distribuída por meio de 

sistemas eletrônicos e redes sociais, vigilância essa bastante distinta do século XX, quando o 

protagonismo nessa área passava por dispositivos menos fluídos e mais perceptíveis. 

Como a segurança transformou-se em negócio lucrativo, o policiamento preditivo e o 

próprio endurecimento do controle penal não podem ser observados apenas como uma tentativa 

de o Leviatã legitimar-se politicamente, mas como tecnologia de poder. Frágil e capturado pela 

lógica neoliberal, o Estado oferece respostas simbólicas e ilusionarias ao problema da violência, 

privatizando e terceirizando o seu controle e, assim, legitimando um espetáculo discursivo 

construído para criminalizar a pobreza e transformá-la em negócio. 

 
30 O policiamento preditivo pode sucintamente ser entendido como os sistemas e estratégias empregados pelos órgãos 
policiais para desempenhar suas atividades e atribuições mediante a análise matemática de bancos de dados para 
identificação de prováveis áreas ou indivíduos propensos a envolverem-se em crimes como autores ou vítimas. 
Embora o termo faça menção à “predição”, essa tecnologia não prevê o futuro, mas oferece resultados probabilísticos 

de acordo com os dados da criminalidade do local. No decorrer da presente Tese o termo será mais bem conceituado 
e criticado. Por enquanto, essa noção é suficiente para sua compreensão. 
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A emergência desse fenômeno aponta para uma governança para além de governos, uma 

governamentalidade algorítmica expressada em relações de poder não mais preponderantemente 

militares - cuja maior expressão está na coleta e processamento de dados -, e fundada num eixo de 

saber construído em torno de uma racionalidade puramente instrumental, agora globalizada, que 

se pretende autolegitimada e legitimadora de uma ética universal cibernética, na suposição ingênua 

de que a transformação de tudo em dados informáticos seria o caminho infalível para uma vida 

melhor. Essa perspectiva reacende o sujeito informacional, mostrando que a predição criminal não 

se relaciona apenas com as transformações da gênese da coisa pública, a qual pode estar tendo o 

seu poder e autoridade corroídos, ou, pelo menos, modificados, mas com a própria noção de 

cibernética, cuja supressão de diferenças entre o ser humano, o animal e a máquina rumo a um 

mundo supostamente mais racional, objetivo e imparcial, governado pela gestão da informação, 

marcou o início de uma revolução epistemológica que ainda hoje é incompreendida. 

Como a violência constitui um fato natural, próprio do convívio social, não se pode negá-

la, afastá-la ou expurgá-la. Tampouco reaquecer utopias para apresentar hipotéticas soluções à 

heterogeneidade da vida humana. Neste capítulo são dados os primeiros passos de um estudo que 

caminha na contramão da mentalidade hegemônica que, na ânsia de criar sociedades perfeitas, 

livres da violência e da transgressão da ordem, coloca suas fichas cegamente na tecnologia e 

continua jogando a sujeira para debaixo do tapete, reaquecendo práticas discriminatórias em 

desfavor dos mesmos alvos de sempre, especialmente os “estranhos” ao lugar. 

O objetivo deste primeiro capítulo é mostrar que a cibernética influenciou o movimento 

que culminou com uma nova lógica de governo, em que o paradigma da soberania é substituído 

pela gestão dos fluxos de informação, denominado por governamentalidade algorítmica. 
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1.1. Em meio à névoa da sociedade contemporânea 

 

O aroma de pão recém-saído do forno pode trazer boas recordações da infância, a ausência 

de preocupações, e induzir ao consumo. Uma música agradável pode acalmar e trazer sensações 

prazerosas. O sabor do risoto feito pela avó pode aguçar o paladar e fazer sentir bem. Existem 

diversos gatilhos psicológicos que diariamente interferem no agir humano, nas decisões, sem que 

se possa controlar. A jornalista espanhola Marta Peirano mostra como a indústria alimentícia há 

significativo tempo utiliza aromatizantes e flavorizantes para alterar o sabor, o odor e a textura dos 

alimentos, sem ser necessário modificar os ingredientes ou o processo de elaboração. Esses 

ilusionistas do sabor e do odor utilizam-se de fórmulas milionárias para enganar o cérebro humano 

e fazer os consumidores acreditarem estar comendo ou cheirando algo muitíssimo diferente 

(Peirano, 2019, p. 9). A indústria do tabaco não age de modo desigual: recentemente desenvolveu 

o cigarro com sabor para contornar a queda no consumo de tabaco, o qual tende a causar 

dependência mais rápida do que os cigarros tradicionais e cujo sabor suave e adocicado aumenta 

as percepções positivas do tabaco pelos consumidores jovens (Islam et al., 2018). 

Esses alimentos são projetados de acordo com o paladar de cada região do mundo. Quando 

alguém não consegue escapar desse círculo vicioso de comer ou fumar muito além dos limites da 

saciedade biológica ou da razão, se inflige por acreditar que a obesidade ou o vício resultam da 

falta de vontade individual, de uma humilhante preguiça ou de alguma patológica debilidade física, 

moral ou psicológica (Peirano, 2019, p. 10). 

Os supermercados estão repletos de produtos que não são o que parecem. Até mesmo os 

aromas sentidos em cafeterias e padarias podem ser dispersados por difusores vendidos na internet. 
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Estelionato alimentício visando o incremento às vendas. Alimentos que não alimentam – porque 

não são produzidos com alimento propriamente – é uma alegoria imprecisa, porém interessante, 

para mostrar como os desejos, sentidos e vontades podem ser modificados a partir da manipulação 

das subjetividades humanas. Basta ter informações suficientes para que se possa controlar. 

A aparente ausência de relação entre a indústria alimentícia e a comunicação esconde a 

naturalização de uma racionalidade que meandra outros aspectos da vida, cujo mote é a extração 

de padrões comportamentais visando antecipar e modelar comportamentos. Trata-se de um fluxo 

de estratégias de governo que ininterruptamente influi no modo de pensar e agir. Os algoritmos 

que governam os corpos e mentes possuem muito em comum com outras expressões da sociedade 

neoliberal. 

Como refere Gilles Deleuze (2013, p. 58), “uma ‘época’ não preexiste aos enunciados que 

a exprimem nem às visibilidades que a preenchem”. As expressões ora estudadas estão sendo 

mobilizadas e coincididas por uma série de eventos difusos, e não podem ser compreendidas 

descoladas do modo de pensar dominante da contemporaneidade – assim como o asilo surgiu na 

“idade clássica” como uma maneira de ver e de fazer ver o “louco”, o qual era percebido de forma 

diferente na Idade Média ou no Renascimento, quando a loucura foi conceituada como “desrazão” 

por enunciados da medicina, direito, literatura etc. (Deleuze, 2013, pp. 58–59). 

A necessidade de manter-se conectado ininterruptamente à internet por meio de telefones 

celulares, redes sociais e computadores funciona com a mesma lógica da indústria da alimentação 

e do tabaco. São técnicas para sequestrar a atenção pelo maior tempo possível e, assim, extrair 

dados e padrões estatísticos e comportamentais para antecipar condutas, semelhantemente as 

estratégias usadas para cativar o consumo de alimentos e fumígenos. Práticas exercidas de modo 



70 
 

relativamente disperso por inúmeras pessoas e indústrias, que compõe um cenário multifacetado 

de difícil delimitação. 

Há, além disso, conforme Fernanda Bruno tem dito, uma transformação nos “regimes de 

visibilidade”. Há novos sentidos em ver e ser visto. Seja por conta dos reality shows televisivos ou 

pelas práticas de exibição individual nas redes sociais, se tem uma nova interpretação da ideia de 

expor a intimidade. Como a conexão à internet tornou-se ininterrupta, a informação é produzida e 

circula dentro de uma nova “topologia do público e do privado”, em que a interioridade e a 

exterioridade são ressignificadas pela tecnologia, especialmente os celulares, os notebooks e as 

câmeras (Bruno, 2013, p. 7). As diversas redes sociais e as plataformas eletrônicas onde é possível 

compartilhar informações ao vivo devem ser interpretadas como uma expressão desse fenômeno. 

Em síntese, a cibernética tem feito com que a singularidade histórica do ser humano pareça escorrer 

pelas mãos. Em sua ânsia de controle e comunicação, a tecnologia e a conexão ininterrupta 

desenham um presente-futuro que se assemelha a um conto distópico de ficção científica. 

A partir do mito da transparência, erigida pela modernidade31 (Baumer, 1990, pp. 165–

245) como sinônimo de verdade, honestidade e pureza, constituiu-se um ethos de visibilidade, 

explicidez, luminosidade. Esse devassamento do secreto, íntimo, influencia não apenas a forma de 

operar dos sistemas algorítmicos atuais, em que tudo deve estar aberto, acessível e conectado à 

nuvem, mas também a própria arquitetura, que levanta edifícios com fachadas translúcidas, cujas 

estruturas se esfumam em vidro, sem deixar nada em segredo, hiperexpondo quem está dentro. 

 
31 A modernidade se refere a uma concepção de história que, a partir do século XVIII, e na esteira dos ideais iluministas 
de razão, progresso e secularização, interpretam o homem como dotado de consciência e razão. Contudo, a partir da 
metade do século XX houve uma revolução paradigmática no pensamento europeu. Embora a revolução científica e 
a revolução cristã tivessem modificado o pensamento dos intelectuais, o século XX destruiu, num curto espaço de 
tempo, quase todos os mitos e ídolos modernos e da Idade média. Houve, a partir de então, uma “nova modernidade”, 

sem padrão ou referência no passado, que deixou a humanidade sem pontos de referência, à deriva, sem metas fixas, 
transformando o mundo em um cenário escandalosamente temporário, fugaz. Utiliza-se como marco histórico essa 
noção de modernidade. Sobre o assunto, recomenda-se a leitura da obra “O Pensamento Europeu Moderno”. 
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Wisnik (2018, pp. 9, 21) mostra como essa claridade ofuscante do vidro impele ao silêncio e, no 

fundo, se relaciona mais à opacidade do que à transparência, funcionando como uma camuflagem, 

como um álibi simbólico que transmite a falsa impressão de honestidade, neutralidade e eficiência 

quando, na verdade, as relações espúrias seguem ocultas dentro dos edifícios, fora do campo de 

visão. A internet e seus sistemas sociotécnicos seguem a mesma lógica. 

Desenvolvidas no pós-guerra e principalmente durante a guerra-fria, os computadores e a 

internet deixaram de ser tema exclusivo de cientistas e militares para, principalmente a partir dos 

anos 1990, dominar o cotidiano de uma quantidade cada vez maior de pessoas, dando origem a 

uma espécie de realidade virtual a partir da liberdade de comunicação, uma relação humano-

máquina, em que se pode “habitar” artificialmente, atravessando o espelho da tela e, num mundo 

virtual, tornar-se um avatar, uma representação imaterial onde todos os sentidos são envolvidos 

(Santos, 2011, p. 110). 

Embora as pessoas participem sujeitando e sendo sujeitadas a fluxos de poder transmitidos 

por meio desses dispositivos tecnológicos, a comunicação à longas distâncias, até então 

eminentemente unidirecional (rádio e TV), transformou-se em monitoramento e controle. Tudo 

vira informação, dado, conteúdo imaterial, bit, causando um efeito de conformidade e consenso 

capitaneado não por um Big Brother orwelliano, mas por milhões de moderadores conectados à 

internet. As redes sociais e a compulsão em curtir, postar fotos, vídeos e ter mais amigos ilustra 

facilmente esse fenômeno. Expõe-se voluntariamente a intimidade transformada em dados sem 

coerção aparente ou imposição soberana, supostamente gozando da liberdade à plenitude. Como 

refere Byung-Chul Han (2018b, p. 23), graças ao sensores de coleta de dados que compõe o Big 

Data32 e a possibilidade de construir-se prognósticos sobre os comportamentos, quantificando e 

 
32 Embora inexista um conceito claro sobre Big Data, de maneira geral o termo se refere a sistemas informáticos que 
reúnem grandes volumes de dados onde é possível adicionar ou processar informação, de fontes variadas, com 
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mensurando a forma como o ser humano age, o futuro mostra-se significativamente previsível e 

controlável, anunciando o fim do livre-arbítrio: “Hoje, caminhamos para a era da psicopolítica 

digital, que avança da vigilância passiva ao controle ativo, empurrando-nos, assim, para uma nova 

crise da liberdade: até a vontade própria é atingida” (Han, 2018b, pp. 23–24). 

Não há liberdade possível com o Big Data. Neste modelo de extração de dados ascenderam 

plataformas publicitárias que vendem não propriamente os dados, mas a promessa de que eles 

mostrarão a tendência dos clientes para que a subjetividade possa ser antecipada ou mesmo 

modulada em outro sentido. Enquanto isso a pessoa despe-se nas redes, desinterrioriza-se, expõe-

se voluntariamente, transformando-se em um avatar de informação individualizável e rastreável, 

uma reencarnação, ou uma metamorfose do seu eu vivente em um mundo alternativo, cujo 

comportamento é coletado, minerado e empregado não apenas para modular bens e serviços de 

acordo com a preferência do usuário, mas, principalmente, para prever e incutir desejos e 

comportamentos antes inexistentes. Como uma ampliação da realidade, esse mundo alternativo se 

infiltra entre o ser humano e o mundo e a vontade própria fica, assim, comprometida. 

Segundo Marta Peirano, a arte da manipulação e da enganação é altamente rentável. As 

tecnologias de poder mais significativas são as que desaparecem e acabam entrelaçadas, 

incorporadas, pela vida cotidiana, até tornarem-se impossíveis de distinguir (Peirano, 2019, p. 39). 

O panóptico de Bentham buscava exatamente manipular a experiência do detento, mantendo-o sob 

vigilância sem que o vigilante pudesse ser visto. Forçava que o fluxo de informações fosse 

estabelecido somente em um sentido, do vigiado para o vigilante (Bentham, 2008). Essa ideia não 

desapareceu: drones e câmeras também se valem tanto da naturalização quanto da ocultação para 

operar os seus fluxos de vigilância. Sob o costume iluminista da transparência, que a partir da 

 
significativa rapidez. Para maiores esclarecimentos sobre a noção de Big Data, ver Big data: la revolución de los 
datos massivos, de Viktor Mayer-Schönberger e Kenneth Cukier (2013). 
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razão moderna influenciou em grande medida o contemporâneo, o devassamento e a 

hiperexposição tornam-se sinônimo de verdade, honestidade e pureza, valores promovidos tanto 

na relação do sujeito com a natureza, quanto na relação com a sociedade, cuja maior expressão é 

aparente dependência coletiva da tecnologia. 

Não é difícil distinguir a relevância e a radicalidade da tecnologia. Tem sido cada vez mais 

difícil deixar de tocar nos celulares, que acompanham o cotidiano até na hora de dormir. Namorar, 

trabalhar, cozinhar, viajar são, cada vez mais, atividades mediadas por aplicativos de celular. 

Frente aos efeitos da pandemia de Covid-19, e as medidas de distanciamento social impostas em 

todo o mundo, esse processo radicalizou-se. Estudar e trabalhar à distância virou hábito. Quase 

todos estão permanentemente conectados, olhando, tocando e compartilhando fotografias, 

localizações, vídeos, mensagens e suas intimidades mediante aplicativos e serviços de celular 

supostamente “gratuitos”, mexendo compulsivamente em telas de vidro brilhantes, confiantes de 

que o fluxo do ciberespaço, como uma autoestrada, seria uma via dupla de informações, e que o 

controle estaria nas mãos do usuário, que poderia interromper o uso e o compartilhamento quando 

quisesse. Contudo, embaixo do fluxo visível de troca de conversações pela internet organiza-se 

um sistema de rastreamento e categorização de dados que, para fazer a internet girar, serve a táticas 

publicitárias, securitárias e para a criação de novos interesses econômicos. 

Evidentemente, não há lanche grátis. Não há relação desinteressada. O supermercado que 

oferece amostra grátis para provar determinado produto quer, em realidade, convencer o cliente a 

encher o carrinho, comprando mais. A oferta é um chamariz para o objeto comercializado. A 

indústria alimentícia, por exemplo, tem se envolvido em metas de marketing há bastante tempo33. 

 
33 Recomenda-se a leitura da obra “Uma verdade indigesta: como a indústria alimentícia manipula a ciência do que 

comemos”, de Marion Nestle, para entender o entrelaçamento do marketing com ciência da nutrição, e como tem essa 
última sido manipulada para enganar a opinião pública e atender aos interesses da indústria alimentícia. 
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No caso dos serviços como Gmail34, Facebook35, YouTube36, Instagram37 e WhatsApp38, a isenção 

de pagamento não passa de uma isca, um chamariz, para o verdadeiro interesse das empresas: 

comercializar dados dos usuários mediante a sua prévia extração e categorização. Depois dos 

agenciamentos, esses dados podem ser empregados para diferentes finalidades, seja para uma 

indústria de vestuário vender mais, ou para um órgão policial melhor vigiar: “Os anúncios são uma 

tampa, uma desculpa. O negócio não é vender produtos aos usuários, mas vender os usuários como 

produtos a uma indústria esfomeada de atenção” (Peirano, 2019, p. 196). Por causa do enorme 

valor econômico agregado, o comportamento cotidiano dos usuários na internet está 

paulatinamente sujeito a maior quantidade de coleta, registro e classificação de informações. 

Conforme já mencionado por este mesmo autor em trabalho apresentado no Congreso 

Internacional Move.net (Salles & Amaral, 2020b, pp. 12–15), o Google Search39 recolhe enormes 

volumes de dados sobre os usuários durante a utilização da ferramenta para transformá-los em 

potenciais recursos, isto é, cada usuário do Google Search é, ao mesmo tempo, destinatário e fonte, 

resultado e matéria-prima da máquina, a qual tem a capacidade de acumular e categorizar 

informações de maneira assustadoramente eficiente. O buscador mais famoso do mundo opera 

desse modo porque extrair e categorizar dados dos usuários tem significativo potencial lucrativo, 

afinal, o comportamento individual e coletivo é levado em consideração para exibição dos 

resultados, cada vez mais moldados aos nichos de interesses dos anunciantes (Peirano, 2019, p. 

 
34 O Gmail é um serviço gratuito de webmail mantido pela Google. 
35 O Facebook é a maior rede social virtual do mundo, com mais de 2 bilhões de usuários. De acordo com a Alexa 
(2020), que mede o desempenho dos sites, está entre os dez endereços mais acessados do mundo. 
36 O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos. Atualmente pertence à Google. 
37 O Instagram é uma rede social virtual baseada no compartilhamento de fotos e vídeos. 
38 O WhatsApp é um sistema para troca de mensagens instantâneas e chamadas e voz e vídeo pela internet. 
39 O Google Search, também denominado em português como Google Busca, é um serviço do gênero “motor de 

busca” que permite a realização de pesquisas na internet a partir de palavras-chave. Para funcionar, ele conta com um 
algoritmo que vasculha e indexa as páginas da internet, apresentado aos usuários os resultados. Trata-se do primeiro 
serviço prestado pela Google, hoje controlada pela holding denominada Alphabet Inc. 
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193). O objetivo finalístico menos é melhorar as condições de vida do que “obter a maior 

quantidade possível de informações sobre os usuários para, em seguida, comercializar tais dados 

ou oferecer serviços projetados de acordo com as preferências particulares das pessoas” (Salles & 

Amaral, 2020b, p. 12). Se a preocupação dessas plataformas fosse resolver os problemas sociais, 

dedicaria seus esforços a combater a desigualdade social, a fome e a miséria que assolam os países 

pobres e subdesenvolvidos. Mas isso quase nunca fazem, limitando-se a oferecer “soluções” 

brilhantes e inovadoras para as consequências mais aparentes dos verdadeiros problemas. Embora 

essa narrativa possa desagradar, não pode ser tachada de apocalíptica ou distópica. Para melhor 

exemplificar, pode o leitor fazer uma simples experiência no celular e verificar por conta própria 

o fenômeno: depois de baixar e instalar o navegador Tor40, acesse o Google Search por meio desse 

aplicativo. Como esse aplicativo, desenvolvido para dar maior privacidade na navegação é muito 

eficiente para bloquear, apagar e impedir que rastreadores monitorem o fluxo de dados do usuário, 

fica mais complicado para que o serviço de busca colete as desejadas e valiosas informações sobre 

a pessoa que está buscando aquele termo. Por isso, em algumas oportunidades os resultados não 

são exibidos porque o tráfego dessa relação comunicacional seria “incomum” (Salles & Amaral, 

2020b, p. 12). Incomum, claro, porque em uma época em que a transparência se transformou em 

um ethos predominante, onde quase todos compartilham a localização e o histórico de navegação, 

buscar privacidade e bloquear o rastreamento é causa de suspeição, dúvida, desconfiança. O que 

essa mensagem oculta é o desinteresse econômico do serviço para com os usuários que ocultam 

suas informações, porque, sem elas, não é possível transformá-los em ativos financeiros. 

 
40 Trata-se de um software livre e de código aberto que possibilita comunicar-se de forma anônima e segura pela 
internet, protegendo a privacidade do usuário mediante o direcionamento do tráfego para uma rede sobreposta, o que 
permite ocultar ou pelo menos dificultar o rastreamento da localização e da atividade de navegação. 
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Essas questões não devem ser novidades. O debate público acerca desse tema tem se 

desenvolvido bastante nos últimos anos. Com escândalos de vazamentos de dados tornando-se 

rotina e o incremento da vigilância, a aprovação de normas de proteção de dados tem sido a 

maneira como diversos países decidiram resistir à essa lógica. Tanto a União Europeia quanto o 

Brasil seguiram nesse caminho41. Contudo, conforme exposto em trabalhos anteriores (Salles, 

2020; Salles & Amaral, 2020c, 2020a), não parece ser a maneira adequada ou pelo menos a mais 

eficaz para solucionar o problema da violação aos direitos de privacidade, porque o fenômeno 

verificado relaciona-se mais à lógica do sistema do que a falhas regulatórias. Sem modos de 

resistência, desmontagem e destituição alheios à regulação, no plano da racionalidade, não se 

encontrará linhas de fugas suficientes. Até porque, o Estado – que escapa à regulação – também 

exerce vigilância, e suas garras estão cada vez mais afiadas e dedicadas à essa função. 

Mas para tanto, é preciso compreender o problema. A Google, que recentemente passou a 

ser controlada pela holding denominada Alphabet, não só administra os principais serviços globais 

de e-mail, sistema operacional e navegador (Gmail, Android42 e Chrome43), mas o seu buscador 

(Search) virou um intermediário entre os usuários e a rede, à medida em que muita gente tem 

deixado de indicar o endereço da página para busca-la pelas suas iniciais ou termos relacionados, 

fazendo com que o Google Search seja, de fato, uma “central telefônica” da internet responsável 

por redirecionar as solicitações para os destinos corretos. É como se ele fosse o próprio sinônimo 

de internet. Para piorar, “com a integração da barra de endereços dos navegadores com as 

ferramentas de busca, praticamente todos os acessos em páginas acabam sendo redirecionados, 

 
41 Em 2018 o Brasil promulgou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, cujo teor tem inspiração no Regulamento 
Geral sobre a Proteção de Dados, editado em 2016 pela União Europeia. 
42 O Android é um sistema operacional baseado em Linux projetado para smartphones e tablets. Adota o modelo de 
licença de código aberto, embora o seu desenvolvimento tenha controle e participação da Google. 
43 O Chrome é um navegador de internet desenvolvido e mantido pela Google. 
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incrementando os seus bancos de dados” (Salles & Amaral, 2020b, p. 12), que coletam e 

categorizam o comportamento dos usuários. Por isso não é de se estranhar que, segundo a Alexa 

da Amazon, o Google Search seja o endereço da web mais acessado do mundo (Alexa, 2021). 

A promessa iluminista de que o progresso liberaria o homem para o ócio é algo construído 

sob essas premissas – e, claro, jamais se cumpriu. A tecnologia não libertou a humanidade dos 

grilhões, que está cada vez mais imersa em trabalho, em um frenesi de um tempo ininterrupto44 

(Schwab, 2016). O mundo deixou de se prender a limites de tempo e espaço e, como mostra 

Jonathan Crary (2016, p. 19), a quantificação do cotidiano quer dominar até mesmo o sono, última 

fronteira não resolvida, importando para as relações de trabalho e consumo, como um bumerangue, 

as técnicas de tortura e vigilância típicas das operações militares, onde elas são desenvolvidas para 

combater os inimigos. Nunca a humanidade dispendeu tanto tempo ao trabalho quanto na 

contemporaneidade, a qual sujeita o homem a trabalhos nos mais diversos níveis (Crary, 2016, p. 

26). As invenções e descobertas tecnológicas não estão diminuindo o tempo dedicado ao trabalho, 

mas, pelo contrário, tem servido para incrementar o domínio do capital sobre o tempo. Para Franco 

Berardi, a máquina contemporânea não é a volumosa e pesada máquina de ferro à vapor, que 

marcou a primeira revolução industrial, mas agora a máquina está introjetada dentro da mente e 

do corpo, funcionando de modo simbiótico e entrelaçado com o sistema nervoso e todo o 

organismo humano, produzindo mutações e transformações sociais e individuais de difícil 

diferenciação (Berardi, 2019, pp. 16–17). Na esteira do que tem se denominado “quarta revolução 

 
44 A primeira revolução industrial, ocorrida a partir do século XVIII, na esteira da máquina à vapor e das ferrovias, 
impôs a energia mecânica como modo de produção. Em seguida, graças a invenções químicas e elétricas que 
culminaram no telefone, no rádio e no motor de combustão interna, a segunda revolução industrial começou a conectar 
o mundo e erigir cidades voltadas às atividades industriais e comerciais, e cidades dedicadas às trocas – estimulando-
se um enorme êxodo rural. Esperava-se que a máquina pudesse liberar o tempo da humanidade. A técnica e a enorme 
produtividade das máquinas tornariam dispensável o trabalho humano. Por isso, o “futurismo” exaltava as máquinas, 

a cidade, a velocidade. A terceira revolução industrial, então, impulsionada pelos semicondutores, a internet e os 
computadores pessoais, permitiram a digitalização e a automatização dos processos industriais, ressuscitando as 
mesmas promessas de libertação. 
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industrial”45 (Castells, 1999; Schwab, 2016), a virtualização de aplicações e estações de trabalho, 

por exemplo, tem permitido que as pessoas trabalhem de qualquer lugar do mundo, bastando, para 

tanto, uma boa conexão com a internet, a qual já vinha sendo fornecida por balões, drones e 

satélites, como os descontinuados Project Loon46, da Google/Alphabet (Teller, 2021), ou o Project 

Aquila47, da Facebook (Zuckerber, 2016). A anulação tecnológica das distâncias, que já vinha 

emancipando certas pessoas das restrições territoriais desde o advento da máquina à vapor e da 

consolidação da globalização, caminha também para a dissolução das distâncias espaciais, ou mais 

precisamente, para a compressão espaço-temporal, na direção daquilo que Paul Virilio já 

verificava com a interface dos terminais de computadores e monitores de vídeo: o fim das 

distinções entre aqui e lá (Virilio, 1991, p. 13). 

Mas o desejo de trabalhar desde a areia da praia não é tão simples. Em primeiro lugar 

porque, segundo Bauman, quanto mais pobre e marginalizado for a pessoa, mais ligado à 

localidade ele se encontra, dessa forma, “alguns podem agora mover-se para fora da localidade – 

qualquer localidade – quando quiserem. Outros observam, impotentes, a única localidade que 

habitam movendo-se sob seus pés” (Bauman, 1999, p. 25). A mobilidade da globalização é 

excludente e, de certa forma, privilégio de profissionais especializados, os beneficiários da 

globalização – como os acadêmicos (Chesnais, 2016, p. 15). Não há como garis ou faxineiras 

trabalharem à distância, por motivos óbvios: as categorias mais precarizadas geralmente trabalham 

 
45 Termo empregado para se referir às tecnologias digitais baseadas na internet, nos microcomputadores, na 
inteligência artificial e no aprendizado de máquina e que teriam rompido os paradigmas da terceira revolução 
industrial, dando origem a um novo paradigma dos modos de produção. O professor Klaus Schwab é um dos principais 
teóricos. Por outro lado, há quem refute o termo argumentando que a tecnologia da informação não mudou a indústria 
do mesmo modo que as tecnologias anteriores, mas, no máximo, estimulou novos serviços e ativos, não podendo ser 
equiparada a uma revolução. Manuel Castells é um desses críticos. 
46 O Project Loon objetivava dar acesso à internet em áreas rurais e de difícil acesso por meio de balões de alta altitude 
que ficavam na estratosfera. Os testes começaram em 2013 e encerrados em 2021. 
47 O Project Aquila também foi desenvolvido para melhorar o acesso à internet de localidades com acesso deficiente 
ou sem acesso, entretanto, ao invés de usar balões a ideia seria empregar drones movidos a energia solar, que 
funcionariam semelhantemente a satélites na retransmissão de sinais. A ideia não saiu da fase de testes. 



79 
 

com o seu esforço físico, em atividades com menor exigência intelectual. Além disso, há enormes 

diferenças e desigualdades entre os países48. Em segundo lugar, os trabalhadores do home office 

tem percebido que ao invés de se libertar dos horários e dos chefes, agora trabalham a todo instante 

e atravessam as madrugadas e finais de semana atolados em tarefas, visando o atingimento de 

metas cada vez mais amplas. Escravos de si mesmos, além de trabalhar por mais horas, 

aparentemente as pessoas se sentem pressionadas a responder mais rapidamente e estar online por 

mais tempo do que o normal. Não à toa, em alguns setores, e no contexto da pandemia de Covid-

19, a produtividade em regime domiciliar tem aumentado, estando disponível ao trabalho mais 

dias por semana do que antes (Maia et al., 2020), enquanto as empresas diminuem despesas 

transferindo ao trabalhador os gastos com limpeza, energia elétrica, água, café e outros insumos 

relacionados ao cotidiano do escritório (Marcelino & Cavalcante, 2012, p. 334). 

Mas não só o trabalho é prestado ininterruptamente 24 horas por dia, 7 dias por semana 

(Crary, 2016). Consumir também deixou de respeitar as lógicas de espaço e tempo e, cada vez 

mais, parece impossível fazer uma pausa e se desconectar. É possível comprar em qualquer 

momento e, a partir de qualquer lugar, em sites e aplicativos que nunca desligam. Até as entregas 

de mercadorias e medicamentos começaram a ser feitas por drones, em um novo método de 

transporte que se denomina Drone Delivery49 (Neate, 2020). A demora em responder uma 

 
48 Embora os acadêmicos estejam acostumados a escrever com pretensões universalizantes, como se os processos 
verificados no ocidente se reproduzissem automaticamente nas demais partes, isso não é verdade. Nem mesmo as 
“revoluções industriais” ocorreram de modo homogêneo. De acordo com Schwab (2016, pp. 20–23), pelo menos 17% 
da população global sequer havia experimentado a segunda revolução industrial simplesmente porque ainda não tinha 
acesso à energia elétrica. Pode-se dizer o mesmo da internet. Embora ela esteja em crescimento, há um abismo entre 
as possibilidades de acesso. Enquanto grande quantidade de pessoas permanece ininterruptamente conectada, quase 
metade do planeta permanece sem acesso (Valente, 2019b). Então, ainda que se discuta os efeitos da quarta revolução 
industrial e do desenvolvimento de máquinas “preditivas”, não se pode desconsiderar as desigualdades sociais e 

econômicas que redundam na concentração dos meios na porção mais rica do planeta, que, aparentemente, não se 
preocupa em universalizar o acesso à menos que se torne economicamente interessante. Exemplo disso são os 
descontinuados projetos para universalização do acesso à internet, e as dificuldades que os países pobres da África 
subsaariana enfrentam para imunizar a população contra a Covid-19 (Naranjo, 2021). 
49 Os primeiros experimentos civis ocorreram a partir de 2013. Antes disso os drones já haviam sido empregados para 
enviar suprimentos para tropas da linha de frente em conflitos no oriente médio. Durante a pandemia de Covid-19 o 
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mensagem ou mesmo a opção em manter-se fora das redes sociais pode ser interpretada em seu 

desfavor, como se existisse algo de suspeito, algo que esconder. Por que alguém ficaria de fora das 

redes? Sem intervalos de calma e descanso, a vida mergulha em uma duração ininterrupta, um 

tempo homogêneo que transcende o tempo do relógio e que transforma a maioria das necessidades 

humanas em dados – a fome, a sede, o sono e o desejo se transformam em informações que irão 

compor estatísticas e transformadas em ativos a serem comprados e vendidos. 

Essas “máquinas de ver” tornam tudo transparente e visível, solapando a interioridade 

humana mediante o mapeio de nossas ações, opiniões, vontades (Bruno, 2013). Até a excitação 

sexual, antes pertencente aos conceitos de intimidade e a vida privada, ganha novos contornos com 

o exibicionismo e o voyeurismo verificáveis nos sites de pornografia. Há quem tenha prazer sexual 

em ver ou se fazer ver despido ou durante o sexo50 (Bessas, 2020; Freud, 2016, p. 168). Esse 

regime de visibilidade permanente torna a divergência quase impossível, afinal, a estatística 

empregada pelos Big Data tende a encontrar a regularidade, o padrão, acusando o singular, o 

diferente, como desconforme, estranho e desviante. Nesse contexto, quem decida não compartilhar 

dados ou mesmo permanecer alheio às redes sociais torna-se, em tese, um “suspeito” em potencial, 

afinal, se todos se exibem voluntariamente, o que esse ser desviante estaria escondendo? No 

entanto, há bons motivos para ocultar-se. Entre eles, o de não ter a mente, o comportamento e o 

livre-arbítrio coletados e colonizados pelo que Shoshana Zuboff (2021) denomina “capitalismo de 

 
uso de drones para entrega de medicamentos e testes expandiu-se sensivelmente, principalmente para abastecer áreas 
remotas. Também há relatos do uso de drones para entregas de produtos ilegais, como drogas e telefones celulares em 
presídios. Para mais informações, recomenda-se a obra Teoria do Drone, de Chamayou(2015). 
50 Para Sigmund Freud, o prazer estético derivado do ato de olhar denomina-se “escopofilia” e seria atemporal. Na 

imprensa brasileira, em 2021, encontra-se relatos de que, por causa da quarentena imposta durante a pandemia de 
Covid-19, aumentou-se a quantidade de festas fetichistas online, por videochamada, em que algumas pessoas assumem 
o papel de voyeurs e outras o de exibicionistas, ou, ainda, alternam-se entre essas possibilidades. O prazer de ver e ser 
visto seria cada vez menos um tabu para muitas pessoas. 
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vigilância”51, ou então ter a psique monetizada e comercializada pelo que Byung-Chul Han 

(2018b) intitula “psicopolítica”52 ou Nick Srnicek (2018) “capitalismo de plataformas”53. 

Como a sociedade contemporânea privilegia a exposição da intimidade, professando como 

valor supremo a transparência (Han, 2017, p. 27), a digitalização estimulada pela popularização 

de dispositivos como celulares e computadores fez com que ocorressem transformações no 

comportamento humano. O fluxo de informação deixou de ser apenas uma teoria científica ou um 

fenômeno concretamente observável para assumir no “dataísmo”54 um valor religioso: “segundo 

o dataísmo, o Universo consiste num fluxo de dados e o valor de qualquer fenômeno ou entidade 

é determinado por sua contribuição ao processamento de dados” (Harari, 2016, p. 370). Dentro 

dessa lógica, a doença, a música ou o dinheiro poderiam ser transformados em dados, em uma 

linguagem comum, que erigiria pontes acadêmicas e culturais. A produção de dados adquire, então, 

um caráter de livre-arbítrio, em que as pessoas são estimuladas a renunciar a sua intimidade e 

privacidade para conscientemente lançar nas redes suas informações, suas imagens, seus 

sentimentos, alimentando o Big Data mediante a entrega voluntária de dados pessoais, inclusive a 

localização (Cheney-Lippold, 2017, p. 13). Como esse regime hegemônico incentiva a 

transparência para potencializar a circulação de informação, o fornecimento dos dados não é 

coercitivo, mas decorre de uma necessidade psíquica das próprias pessoas, que se sentem 

 
51 O termo foi conceituado anteriormente, na nota de rodapé n. 3.  
52 A psicopolítica é uma técnica de dominação expressada por um poder sedutor e inteligente, menos explícito, que 
consegue que as pessoas submetam por si próprias às forças de dominação. Para entender, ver Psicopolítica: o 
neoliberalismo e as novas técnicas de poder, de Byung-Chul Han (2018b). 
53 Se refere a uma expressão do capitalismo em que os atores corporativos são intermediários tecnológicos, articulando 
a prestação de um serviço ou de uma negociação sem se posicionar como responsável por ela. Não produzem produtos 
nem prestam serviços diretamente. Para entender, ver Capitalismo de plataformas, de Nick Srnicek (2018) 
54 O “dataísmo” tem sido empregado para descrever o modo de pensar, a filosofia ou uma nova forma de religião em 

que o Big Data assume papel de destaque, porquanto confiar nos “dados” ofereceria respostas para questões até então 

inexplicáveis ou mesmo tornaria visíveis fenômenos não percebidos. Nesse conceito, apresentado por David Brooks 
e desenvolvido por Yuval Noah Harari (2016), o fluxo de informação é considerado “valor supremo” e teria surgido 
ao assumir-se que as leis matemáticas se aplicam tanto aos algoritmos bioquímicos quanto aos algoritmos eletrônicos, 
colocando em questão a diferença entre animais e máquinas. 
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estimuladas a assim agir (Han, 2018a, p. 20), afinal, muitos dos serviços hoje prestados – como na 

concessão de crédito bancário, a contratação de seguros de vida e o próprio policiamento 

“preditivo” – fazem uso do profiling55 para estabelecer padrões estatísticos e realizar prognósticos 

comportamentais, cuja execução é impossível sem a extração e categorização massiva de dados. 

Para encontrar padrões estatísticos e inferir prognósticos sobre comportamentos os 

sistemas se alimentam de dados. São os dados a matéria prima a ser extraída e refinada (Lassalle, 

2019, p. 37). E por meio deles que o perfil de cada pessoa ou grupo pode ser esquadrinhado para 

fins comerciais ou políticos (Amaral & Salles, 2019, p. 10). Com a chegada das moedas digitais 

(criptomoedas) e a digitalização de muitos serviços públicos e privados por conta da pandemia de 

Covid-19, o poder se tornou ainda mais tecnológico, mediado pelos dados56. Por isso, falar de 

soberania no século XXI pressupõe o controle dos dados, afinal, com eles é possível interferir em 

processos eleitorais57 e até mesmo estimular revoltas populares58. Por isso, há quem cogite o 

colapso da democracia liberal frente a “revolução digital” (Lassalle, 2019, pp. 25–28). 

Entre os dataístas o mundo tem deixado de ser antropocêntrico para tornar-se datacêntrico, 

não só por conta de uma virada filosófica em que a máquina assume um papel de maior relevo, 

 
55 O “profiling” trata-se de um processo de construção de perfis sobre pessoas ou grupos a partir da análise de dados. 
Atualmente tem-se utilizado de algoritmos e outras técnicas computadorizadas para encontrar padrões ou correlações 
em grandes bancos de dados. As críticas a essa estratégia geralmente decorrem da discriminação racial, étnica ou 
econômica verificada nos resultados do profiling e não têm como alvo apenas o policiamento preditivo, mas são 
especialmente dirigidas contra os serviços de pontuação de crédito e na discriminação de preços em razão da 
localização do comprador. Para o processo de profiling é necessário coletar os dados, prepará-los, minerá-los e 
interpretá-los. Para saber mais, ver Algoritmos de destruição em massa: como o big data aumenta a desigualdade e 
ameaça a democracia, de Cathy O’Neil (2020). 
56 O controle das pessoas imunizadas contra o Covid-19 tem geralmente sido feito por meio de sistema informatizados. 
No Brasil, em 2021 esse sistema foi alvo de ataque, com o suposto sequestro das informações dos bancos de dados do 
Ministério da Saúde, revelando a importância da segurança cibernética. 
57 O escândalo de dados do Facebook–Cambridge Analytica ficou mundialmente conhecido devido a influência dessa 
empresa nas eleições estadunidenses de 2016. Também o movimento pelo Brexit teria sido articulado por essa 
empresa. Para tanto, ela coletou informações de 87 milhões de usuários do Facebook, com o consentimento da rede 
social, e depois os utilizou para influenciar a opinião política em diversas localidades. 
58 A primavera árabe, movimento que eclodiu no norte da África e no Oriente Médio a partir de 2011 não teria sido 
possível sem as redes sociais. Diversos estudos se dedicaram a estudar o tema desde então, principalmente por conta 
da influência do Twitter e do Facebook, onde os protestos eram organizados, estimulados e disseminados. Para tentar 
impedir os protestos, alguns governos chegaram a suspender o acesso à serviços de internet e celular.  
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mas principalmente porque trata-se de uma mudança prática – assim como todas as revoluções 

realmente importantes: a ideia de que organismos são algoritmos tem enorme consequência prática 

no cotidiano, tendo o potencial de transformar as vidas (Harari, 2016, p. 392). Se a humanidade 

continuar caminhando a passos largos para a renúncia de seu espaço como centro das decisões, 

desligando-se das tradições iluministas e terceirizando às máquinas a capacidade de solucionar os 

problemas mais difíceis, o movimento pós-humanista59 tenderá a ascender (Lassalle, 2019, p. 32). 

Conforme menciona Felipe M. Giacomolli, se a tecnologia superar o humano e a falibilidade deixar 

de ser tolerada na sociedade, “o inimigo, então, passaria a ser o próprio ser humano, com suas 

intoleráveis vulnerabilidades e limites” (F. M. Giacomolli, 2021, p. 42). Então, a extração de 

informações, categorização e previsão dos comportamentos individuais e coletivos passa a ser 

necessária e imprescindível para que, por meio de processos algorítmicos, seja possível prever e 

modelar as condutas “erráticas” de acordo com um padrão comportamental esperado pela máquina. 

De acordo com Matteo Pasquinelli (2018, pp. 253–256), essa forma tecnopolítica em que 

os data centers acumulam grandes quantidades de dados sobre clima, ações, alimentos, 

comunicações etc. constituem fonte primária de capital cognitivo e poder político do que ele 

denomina por “sociedade de metadados”, a qual caracteriza-se não pelo espaço de fluxos como na 

“sociedade em rede” de Castells, e tampouco pela mera acumulação bruta, mas pelo mapeamento 

e interpretação de padrões, tendências. Trata-se de uma sociedade caracterizada pelo acúmulo de 

“informação para extrair metadados, para produzir informação sobre informação” (Vilalta, 2020). 

No escopo da presente tese, inicialmente interessa concentrar-se sobre uma expressão 

específica desse fenômeno: a racionalidade por trás das correlações que sugerem o estatisticamente 

 
59 O “pós-humanismo” se refere às proposições de superação ou transcendência do humanismo devido as limitações 

intelectuais e físicas do ser humano. Com forte influência da tecnologia, os pós-humanistas acreditam que a pesquisa 
científica poderia auxiliar na evolução biológica humana, colocando o controle tecnológico em destaque para guiar 
esse processo, de onde nasceria um novo humano, onde as vulnerabilidades biológicas seriam alvo de correção. 
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provável, ou como funcionam essas tecnologias de exercício de poder que, tendo como objeto a 

população, se valem da cibernética e de dispositivos de segurança, em especial o saber estatístico, 

como instrumento mensurador do comportamento. Contudo, para poder compreender isso é 

imprescindível entender o ambiente cultural e histórico em que a cibernética foi gestada.  

 

1.2. Antecedentes ao delírio cibernético 

 

O passado dialoga com o presente. Cada fragmento seu pode ser objeto de diferentes 

interpretações, a depender do ponto de vista individual, das descobertas recentes ou mesmo do 

contexto político e social dos intérpretes. Não há um passado puro, estanque, imóvel, esperando 

ser explorado ou posto sob as lentes de um microscópio. A história tampouco se resume a 

interpretações volúveis e oportunistas, sujeitas a um revisionismo casuísta. Embora a academia 

venha debatendo há muito tempo quanto a complexidade da escrita da história e as interpretações 

do passado, apontando caminhos investigativos e métodos assertivos para a leitura dos 

acontecimentos, episódios importantes como a ascensão e queda da Grécia Antiga e do Império 

Romano, o surgimento do Cristianismo e das Cruzadas, a descoberta da América, as duas Grandes 

Guerras Mundiais, os bastidores da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim e as supostas armas 

químicas do Iraque, por exemplo, deram origem a múltiplas narrativas, ilustrando o argumento de 

que a história, por se referir ao testemunho da experiência humana, não pode ser sintetizada 

univocamente e, inclusive por se sujeitar a novas descobertas, está sempre sujeita a perspectivas 

impossíveis de serem delimitadas concretamente. 

Não pode a história ser vista como um simples e sucessivo depósito de acontecimentos do 

passado. Caso os fatos sejam assim postos, será difícil captar com profundidade as orientações 
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predominantes no presente, as questões teóricas e mesmo a sua natureza, essenciais para a 

compreensão do objeto a ser investigado pelo pesquisador. Mais do que cronologias lineares 

empilhadas no papel, deve-se considerar, ainda que minimamente, a função decisiva dos elementos 

socioculturais, da cosmovisão da época, por estarem eles imbrincados nas crenças de um 

determinado momento cronológico. O nazismo, por exemplo, não pode ser visto como um acidente 

histórico, mas o resultado de desilusões e do impacto nos alicerces do pensamento decorrentes da 

Primeira Guerra Mundial, entre outros motivos expressadas pela descrença na razão moderna e o 

desejo de vingança contra a sociedade culta, ociosa e negligente (Baumer, 1990, p. 170). 

A história da informática geralmente é apresentada com uma narrativa superficial, como 

se fosse ela uma simples e inofensiva sequência de acontecimentos alheios ao ambiente 

econômico, social e político. Assim como um bebê não cai do céu trazido por uma cegonha, há 

antecedentes importantes envolvendo a “paternidade” da informática. Com isso, não se quer 

afirmar a existência de uma razão maliciosa ou um complô que oculte a história “real”. Por 

influência do axioma ideológico da neutralidade e objetividade da técnica60, que embaça a visão 

quanto as intenções dos dispositivos informáticos, o relato de sua história quase sempre oculta o 

fundo cultural, citando apenas as consequências científicas das inovações tecnológicas, como as 

expressadas pelas calculadoras de Wilhelm Schickard em 1623, de Blaise Pascal em 1642, e a de 

Gottfried Leibniz em 1694. Também, entre os feitos cientificamente decisivos e comumente 

lembrados nas pesquisas sobre o tema, é comum mencionar-se as máquinas diferencial e analítica 

de Charles Babbage em 1820 e 1834, que permitiam introduzir dados e extrair resultados, e, mais 

 
60 Os objetos técnicos não são neutros, objetivos ou imparciais. Embora uma máquina pareça não sofrer influências 
de ordem subjetiva, operando de maneira idêntica independentemente do operador, ela guarda em seu âmago as 
intencionalidades de seu desenvolvedor. A finalidade da máquina é predefinida, de acordo com um objetivo específico. 
Desconsiderar a subjetividade do criador é, no mínimo, um grave equívoco. No caso dos algoritmos que integram os 
sistemas de inteligência artificial, além de se submeterem às influências dos programadores, também se sujeitam aos 
vieses existentes nos bancos de dados que lhe alimentam, culturalmente ou mesmo estruturalmente impregnados no 
ambiente onde o sistema está sendo reproduzido.  
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recentemente, no âmbito da programação, a obra Les Lois de la pensée de George Boole em 1854, 

sobre a codificação das operações por meio de códigos zero e um, e os artigos de Ada Lovelace, 

que em 1943 trataram pela primeira vez sobre os algoritmos (Rodríguez, 2012; Sadin, 2020, pp. 

48–49). A relevância desses acontecimentos não é autoexplicativa. A importância está nos 

agenciamentos dos eventos que conformaram o caminho da informática até os dias atuais. O 

primeiro deles é a estatística, a qual será abordada no próximo tópico. 

 

1.2.1. Estatística e sua origem como ciência do Estado 
 

A cibernética não surge ao acaso, como obra de diletantismo intelectual. O desejo fundante 

da cibernética foi a intenção de “prever” o futuro e descobrir o que vai acontecer. Antecipar o 

amanhã sempre encantou a humanidade. Era considerada uma capacidade expressada por oráculos 

e sacerdotisas intérpretes das respostas sobrenaturais. A mitologia e o misticismo estão repletos de 

divindades adivinhos. O surgimento do método estatístico permitiu que a previsão dos 

acontecimentos saísse das mãos do sobrenatural e fosse realizada metodologicamente por 

matemáticos, servindo de instrumento para a formulação de políticas ao governo do Estado. 

Assim, o antigo desejo humano de controlar o futuro pouco a pouco se expressa pela 

estatística, considerada por Foucault, em sua genealogia dos dispositivos de segurança, como uma 

técnica desenvolvida dentro de uma ciência da polícia voltada a mensurar a criminalidade. Sem a 

base epistemológica derivada da estatística, a teorização e a experimentação necessárias à 

cibernética e às novas tecnologias não teria sido possível (Rodríguez, 2012, p. 18). 

Para Foucault, as transformações nas práticas de governo exigiram novos métodos de 

organização e produção de saber, contribuindo para que a estatística, constituída originalmente 

como ciência do Estado, fosse empregada para levantamento de informações úteis ao governo das 
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coisas e da população, como o conhecimento dos recursos naturais existentes, da taxa de natalidade 

e mortalidade, as riquezas produzidas e circulantes e a estimativa dos tributos a serem auferidos. 

Assim, a arte de governar deixou de se vincular estritamente à habilidade de editar e aplicar leis 

para também abranger os conhecimentos técnicos, numéricos, sobre a realidade do Estado e de sua 

população (Foucault, 2008b, p. 365). 

Embora o conceito de estatística atualmente esteja atrelado aos números, o termo tem 

origem na cultura greco-romana, a qual o empregava para se referir ao estudo comparativo entre 

Estados, dando-lhe significado que pouco se aproxima ao sentido atual. A concepção vigente 

surgiu a partir do século XVIII por influência dos trabalhos de Crome, John Graunt e Sir William 

Petty, os quais introduziram de forma pioneira os registros de dados para, respectivamente, 

comparar o tamanho da densidade populacional dos países europeus, apresentar boletins de 

mortalidade da peste negra em Londres e realizar “aritmética política” para cadastrar os habitantes 

irlandeses e dividir entre eles as terras confiscadas dos católicos (Traversini & Bello, 2009, p. 140). 

De acordo com Pablo Rodríguez, o prussiano Gottfied Achenwall anunciou a “estatística” 

durante o século XVIII como uma disciplina que se ocuparia dos feitos do Estado. Um século antes 

o inglês William Petty apresentou uma “aritmética política” das terras irlandesas, com pretensões 

semelhantes (Rodríguez, 2019, p. 61). A partir do século XVIII a estatística se transformou em 

uma característica importante do Estado moderno, o qual passou a mensurar e quantificar quase 

tudo como uma estratégia ou tecnologia de governo das coisas e dos homens, para melhor 

administração das riquezas, dos recursos, dos meios de subsistência, do clima, da seca, da 

fertilidade, dos acidentes, das desgraças, da fome, da epidemia, da morte. Tudo passou a ser 

medido, estimado, planilhado, para suprimir ou reduzir o incerto, o aleatório, e prevenir os 

acontecimentos, como no célebre exemplo mencionado por Foucault (2008b, p. 42) quanto a 
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preocupação governamental para administração das pressões do crescimento populacional e do 

comércio frente aos problemas da fome e da escassez. 

A estatística tem pretensão de inventariar o Estado e sua população medindo quase tudo, 

duplicando as existências através de sua conversão em signos. Desde o gasto de combustível até o 

tamanho médio dos soldados, desde as taxas de importação e exportação até os estoques de água 

nos mananciais, desde a taxa de natalidade até o aproveitamento escolar. O seu desejo é obter uma 

representação precisa do objeto analisado durante toda a sua existência, levando em consideração 

o nascimento, o batismo, as vacinas, a escola, o porte físico, a ocupação profissional, o local de 

residência, a quantidade de dinheiro poupado, as condições de saúde, e quaisquer outros eventos 

que possam interessar à administração estatal, inclusive depois da morte, afinal, os índices de 

falecimento também são determinantes para bem governar (Rodríguez, 2019, p. 62).  

Thomas Malthus foi quem identificou uma das primeiras leis estatísticas quando constatou 

que a população cresce geometricamente e os alimentos em progressão aritmética (Malthus, 2014). 

Embora a noção de população e de média tenham se construído a partir da estatística, elas não se 

dedicaram apenas ao registro populacional (Rodríguez, 2019, p. 62). A estatística influenciou 

várias teorias econômicas e até mesmo a teoria da evolução de Charles Darwin, o qual teve contato 

com a obra de Malthus e reuniu as teorias da população e as da evolução ao considerar que a 

adaptação de uma espécie às características do seu meio ambiente eram adaptações populacionais, 

e não individuais. Portanto, refere Rodríguez, “a famosa evolução dos seres vivos é um resultado 

estatístico. Cada espécie tem indivíduos com características diferentes que logo serão 

‘selecionadas’ pelo meio ambiente para ‘decidir’ quais sobrevivem e quais não”. (Rodríguez, 2012, 

pp. 18–19). Nessa acepção, a evolução é reservada àqueles com maiores probabilidades estatísticas 

de vencer as adversidades do meio. 
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O mais importante de ser destacado na história da estatística durante o século XIX é que 

os registros logo foram compreendidos como consequência de uma regularidade, de uma 

constância no aparecimento e desaparecimento de certos fenômenos. Por meio dela foi possível 

apurar a existência, ou não, de determinadas enfermidades (Rodríguez, 2019, pp. 62–63). 

A estatística também foi empregada para definir o “normal” e identificar o sujeito 

“anormal”, “desviante”, servindo para mostrar e supostamente solucionar os defeitos das 

sociedades. A relação entre eugenia e estatística não é ocasional. Francis Galton foi um dos 

principais defensores dessa aliança teórica (Rodríguez, 2012, p. 20). Também a Sociologia deve o 

seu surgimento à estatística. Émile Durkheim (2000), em sua obra seminal fez um estudo de caso 

sobre o suicídio em alguns países europeus, explorando os diferentes modos e quantidades de 

suicídio dividindo-os entre país, sexo, estado civil, religião, entre outras variáveis, apresentando 

conceitos sobre o normal e o anormal (anomia) com enorme influência das estatísticas. 

Do mesmo modo, como os gases não têm forma nem volume definidos e movimentam-se 

constantemente, de modo aleatório, dificultando a observação de sua conduta, também a 

termodinâmica se aproveitou da estatística para tentar prever o comportamento da matéria. No 

final do século XVIII o físico James Clerk Maxwell formulou uma teoria para mostrar a proporção 

de moléculas que ocupam determinado espaço, servindo de inspiração para teorias subsequentes. 

Começava aí, por influência estatística, uma lenta passagem de uma física dos estados 

determinados a uma física dos estados prováveis (Mahon, 2012). 

Pablo Rodríguez (2019, pp. 65–66) menciona também que as “utopias da comunicação”61 

compõem o pano de fundo histórico que culminou com a formação discursiva regida pela 

 
61 O fim da União Soviética deu lugar a um entusiasmo em torno da comunicação em pelo menos três níveis: o 
surgimento de uma sociedade melhorada ou ideal, a mudança do conceito antropológico do homem e a promoção da 
comunicação como valor. Esses níveis, articulados em torno de um homem comunicante (Homo communicans), 
considera que o centro da vida econômica e social é a informação e não mais a produção de bens materiais. Essa noção 
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cibernética. Para ele, até o século XIX a transmissão de sinais era feita exclusivamente por sinais 

de fumaça, o correio e a imprensa escrita, esses dois últimos exigindo transporte físico. Daí em 

diante, com o desenvolvimento de novas tecnologias, foi possível transmitir informações pelo 

telégrafo, depois telefone, rádio, televisão, e por último internet, cada vez usando menos cabos e 

mais ondas imateriais. Esse processo, que passou a comunicação e a transmissão de informações 

do papel físico às ondas eletromagnéticas, foi estimulado por uma “utopia” presente já no século 

XIX de que os povos seriam unidos, universalmente vinculados, graças às invenções e tecnologias 

em desenvolvimento. Pontes, rodovias e cabos vinham resolvendo os problemas da imobilidade e 

anunciavam novos tempos, em uma mescla de utopia, ciência, realidade e ideologia, que se 

expressavam reais, palpáveis, com grandes projetos de engenharia civil como o canal de Suez. 

Também deve-se destacar a noção de “público” como um componente histórico essencial 

para compreensão do cenário (Rodríguez, 2019, p. 66). Segundo Foucault, o conceito de 

“população” seria, por um lado, a espécie humana e, por outro, o que se denominava “público”, a 

qual, no século XVIII, representava a população “do ponto de vista das suas opiniões, das suas 

maneiras de fazer, dos seus comportamentos, dos seus hábitos, dos seus temores, dos seus 

preconceitos, das suas exigências, é aquilo sobre o que se age por meio da educação, das 

campanhas, dos convencimentos” (Foucault, 2008b, pp. 98–99). Portanto, público seria a 

coletividade que se deixa sugestionar devido a emoção de compartilhar ideias e sentimentos, uma 

coletividade que embora seja fisicamente dispersa, nutre coesão mental (Rodríguez, 2019, p. 67). 

 

1.2.2. Matemática, computabilidade e informática 
 

 
também está presente no conceito de “sociedade da informação”. Para melhor aprofundamento, ver A utopia da 
comunicação, de Philippe Breton (1994), e Comunicação como utopia? Uma análise crítica da utopia da 
Comunicação, de Carolina Dantas de Figueiredo (2016, p. 146). 
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Além da estatística, também a matemática moderna compõe os antecedentes históricos da 

cibernética. No século XIX George Boole tentou reduzir a matemática à lógica, sob o argumento 

de que ambas poderiam ser tratadas da mesma forma porque são metodologias que se utilizam de 

símbolos, com leis e combinações conhecidas. Essa proposta foi inspirada no pensamento de 

Gottfried Leibniz, para quem todo raciocínio era redutível à combinação ordenada de elementos. 

Mais tarde Gottlob Frege, Bertrand Russell e Alfred Whitehead publicaram obras com argumento 

semelhante quanto ao uso de símbolos, baseando as posteriores tentativas de Ludwig Wittgenstein 

e Charles Sanders Peirce de relacionar a lógica e a linguagem, a qual também abrigaria a 

matemática, interpretação a qual se opuseram Luitzen Brouwer, Hermann Weyl e Henri Poincaré 

(Rodríguez, 2012, p. 24). 

Para Éric Sadin, a matemática moderna aspira interpretar os fenômenos em sua mais exata 

precisão e pureza, isolando-os de interferências e contingências sensíveis ou inexplicáveis, 

manejando os resultados com bases racionais e determinadas (Sadin, 2015, p. 45). Essa 

compreensão se conforma ao interesse que moveu o desenvolvimento de dispositivos destinados 

a complementar as capacidades cognitivas humanas, notadamente para lidar com grande 

quantidade de informações, como as “máquinas de cálculo”. 

A computabilidade, compreendida como a capacidade de cálculo, abriu caminho para a 

informática com uma extensa história de pesquisadores obstinados por criar máquinas capazes de 

realizar cálculos seguindo processos automatizados. Blaise Pascal com a Pascaline, e Leibniz com 

a máquina de cilindro são personagens principais nos esforços do século XVII de criação dessas 

máquinas artificiais. Apesar das limitações tecnológicas e epistemológicas, Charles Babbage e Ada 

Lovelace se somaram a esse movimento no século XIX desenvolvendo uma máquina capaz de 

funcionar autonomamente mediante a leitura de instruções algorítmicas (Sadin, 2015, p. 46).  
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Após o advento das teorias da física quântica e da relatividade, transformou-se o 

pensamento sobre o significado da natureza. Caiu ao chão a ideia de universo fixo, como se fosse 

ele uma cadeia de causas e efeitos irresistíveis. Os novos conceitos eram abstratos e fez desmoronar 

os quadros absolutos, estáveis, de Newton, os quais se tornaram móveis, relativos. Einsten mostrou 

que as medidas de espaço e de tempo variavam de acordo com o observador, inexistindo 

simultaneidade absoluta de acontecimentos. Plank dissolveu em partículas o que era sólido e 

complexificou as definições de matéria e energia. A recém-descoberta mudança de comportamento 

das partículas (ondas ou partículas), cujo movimento aleatório somente poderia ser previsto em 

termos de probabilidades, e a mudança da ideia de tempo (relativo), fez com que a natureza, até 

então concebida como máquina (mecanicismo), ganhasse ares de espírito, organismo (Baumer, 

1990, pp. 230–240). Essas ideias influenciaram muitas das teorias surgidas daí em diante. 

A importância da revolução empreendida pela teoria quântica e pela teoria da relatividade, 

segundo Pablo Rodríguez (2012, p. 23), fica evidente nos trabalhos de David Hilbert e Alan 

Turing, os quais desenvolveram a teoria da computabilidade. Para Turing, a computação, o cálculo, 

podia ficar à cargo da máquina, a qual poderia executar uma tarefa ou resolver um problema a 

partir de algoritmos, quer dizer, a partir de uma receita, um roteiro, um conjunto definido de 

instruções. Em 1936 ele apresentou um experimento mental com as características da máquina 

hoje conhecida como “máquina de Turing”. Dotada de um cabeçote de leitura e gravação 

sequencial de dados que manipula símbolos conforme regras prévias, lendo ou gravando códigos 

binários em uma tira de fita de memória infinita. Com base no código lido e na instrução prévia, a 

máquina prossegue ou interrompe a operação – calculando de maneira totalmente mecânica 

qualquer coisa, não importa a complexidade. Com isso, Turing exibiu os conceitos gerais da 

computação, os quais influenciaram a criação de diversos outros dispositivos, em especial os 
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cartões perfurados, considerados as primeiras unidades de armazenamento de dados para 

computador (Rodríguez, 2012, p. 24). Embora a “máquina de Turing” não tivesse sido construída, 

servindo apenas como argumento teórico, a sua imagem mental recentemente inspirou Mike Davey 

a arquitetar uma réplica contemporânea, estando uma versão funcional dela exposta no catálogo 

do Computer History Museum (Davey, 2010), em Mountain View, nos Estados Unidos. 

A teoria da relatividade e a mecânica quântica também influenciaram em outras duas 

figuras epistêmicas relevantes para compreensão do cenário: o sinal e o código. Sinal consistia na 

tarefa de dar nova forma à informação (in-formar) e transmiti-la mediante corrente elétrica. De 

acordo com Pablo Rodríguez, até então a transmissão da informação por sinais enfrentava 

problemas relacionados com a dependência da corrente elétrica. O telégrafo e o telefone sofriam 

limitações técnicas, afinal, para aumentar a potência de transmissão era necessário elevar a 

intensidade da corrente elétrica, o que consequentemente aumentava o ruído no canal ou provocava 

a queima dos componentes. Para melhorar a transmissão tratou-se o sinal como onda (e não como 

partícula) e, anos depois, identificou-se que a onda apresentava flutuações previsíveis, chamadas 

de redundância, e cuja representação deu origem a noção de código (Rodríguez, 2019, pp. 69–70).  

Muitos outros acontecimentos poderiam ser inventariados e apresentados em uma 

sequência, como se fossem os anais da história da cibernética. Embora essa abordagem possa ser 

interessante em alguns sentidos, o seu problema é deslocar-se do contexto social, como se as 

descobertas científicas tivessem surgido por acaso, como na popular narrativa da árvore que, ao 

deixar cair uma maçã na cabeça de Sir Isaac Newton, acidentalmente deu origem a teoria da 

gravidade. Se essa metáfora fosse levada a sério, Newton não teria responsabilidade na descoberta, 

afinal, foi a macieira que lhe presenteou com a teoria da gravidade, como em uma intervenção 

divina. Esse modo de representação descolado da realidade marcou a odisseia da informática 
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moderna, semelhantemente à matemática, que se apresenta com uma constituição ahistórica e ao 

mesmo tempo como modelo de todos os saberes (Foucault, 2008a, p. 212). 

Isso fica evidente na mítica biografia de Steve Jobs, que a partir de uma “garagem” e 

movido pela sua peculiar inteligência e notório senso de empreendedorismo, criou o computador 

pessoal, sendo, por isso, considerado herói (Isaacson, 2011). Bill Gates, Mark Zuckerberg e Elon 

Musk também costumam ser tratados do mesmo modo. O contexto social, político e econômico, 

os interesses por trás das investigações no setor e a própria natureza do complexo científico 

californiano ficam de fora dessa narrativa, como se não fossem relevantes para a história da 

informática. Privilegiando-se apenas a feroz criatividade desses empreendedores visionários cujas 

invenções transformaram o mundo, não se explica por que os seus dispositivos informáticos 

surgiram na Califórnia estado-unidense, e não em outro lugar – como Espanha ou Brasil (Sadin, 

2020, p. 50). Esse modo de percepção tem origem na ideologia do progresso e relaciona-se com a 

retórica de “melhora do mundo” devido as virtudes da “inovação”, as quais são ideologicamente 

repetidas como mantras. Para Maurizio Lazaratto, essa retórica é uma “vigarice cósmica”. A 

história do “empreendedor inovador e genial, capaz de assumir riscos, confiante no mercado e 

desconfiado de tudo que se assemelhe de perto ou de longe com o estatal, e capaz de inventar o 

computador portátil em sua garagem” seria mentirosa porque “o Vale do Silício não é fruto do 

espírito da iniciativa de empreendedores finalmente livres da tutela burocrática, mas de cinquenta 

anos de enormes investimentos públicos geridos pela estrutura mais hierarquizada, mais disciplinar 

e mais assassina que jamais existiu, o exército estadunidense” (Lazzarato, 2019, p. 129). Essa 

questão, todavia, será enfrentada pormenorizadamente mais adiante. 

O desejo humano em dominar o meio ambiente, em “melhorar o mundo” por meio de 

“inovações” foi sendo satisfeito por descobertas aparentemente singelas como o fogo, a roda e a 
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energia elétrica. Garantir mais alimentos, superar as intempéries climáticas, prover a segurança, 

são alguns desses feitos. Com o passar do tempo, esse feixe de descobertas ampliou-se tanto em 

intensidade quanto em extensão, dando origem a revoluções científicas, tecnológicas e industriais. 

Nenhum outro termo simbolizou melhor esse conjunto de transformações que o “progresso”, 

transformado por Comte no principal dogma do positivismo sociológico, segundo o qual as 

ciências biológicas e exatas poderiam explicar os fenômenos sociais (Comte, 2002, p. 176). Até a 

Segunda Guerra Mundial o progresso era axioma reproduzido em grande parte das Ciências 

Sociais. Hegel e Marx, por exemplo, acreditavam que a humanidade passaria por um incontornável 

processo progressivo. As revoluções eram a locomotiva da história (Marx, 2012, p. 118), que 

seguiria sempre em frente, abandonando a barbárie da qual procedia. Com o progresso, atinge-se 

a liberdade (Hegel, 2008, p. 25). A romântica promessa de que o predomínio da técnica serviria 

como alicerce para uma sociedade em que os grilhões seriam rompidos encantou pensadores de 

diversas matizes. Em nome do progresso a humanidade rompeu as selvas e os desertos, criou 

pontes e desviou rios, aventurando-se na construção de canais, ferrovias e rodovias 

transcontinentais, deixando pelo caminho, escombros, ruínas e cadáveres como custos humanos e 

sociais inevitavelmente infligidos, principalmente aos povos tradicionais e aos ecossistemas. 

Quando no coração da Europa a destruição e os cadáveres da II Guerra Mundial atingiram 

proporções antes inimagináveis, o “anjo da história” citado na Tese IX de Walter Benjamin sobre 

o conceito de história (Mate, 2011, p. 203) pode ser melhor compreendido: a impotência do ser 

celeste em resistir ao vento soprado do paraíso, que lhe impelia pra frente, em uma marcha 

imparável rumo ao futuro, frustrando suas tentativas de deter-se para ajudar, despertar os mortos 

entre as ruínas que se acumulavam, mostrou como o progresso frivolizava o sofrimento humano, 

como se fosse ele um simples efeito colateral, um pequeno e excepcional preço a ser pago em 
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nome de interesses superiores, e como a fé cega nessa vaca sagrada da sociedade impediu perceber 

o precipício existente entre o desenvolvimento científico e a emancipação humana. 

Apesar de muitas tecnologias de controle, extermínio e morte-em-vida levadas a cabo 

durante esse conflito tenham sido ensaiadas nas colônias, cujos “selvagens” eram escravizados e 

assassinados como inimigos absolutos (Mbembe, 2018, p. 37), foi graças ao progresso da técnica 

que a esterilização, os campos e os crematórios foram empregados em esforços eugênicos para 

dizimar os indesejáveis. O aperfeiçoamento técnico, a pretexto de se afastar da barbárie medieval, 

catastroficamente repetiu o sofrimento humano com a escravidão dos “selvagens” e a esterilização 

e eutanásia dos doentes e deficientes físicos ou mentais que não trabalhavam e representavam um 

fardo genético e financeiro à sociedade devido a despesas médicas demandadas (Mate, 2011, p. 

213), argumento explícito na propaganda produzida pelo III Reich em 1936 ilustrando o custo de 

uma pessoa com doença hereditária frente a uma família de alemães saudáveis, os quais poderiam 

viver com a mesma quantidade de marcos imperiais (Morrison, 2012, p. 81). Zygmunt Bauman 

lembra que os horrores do Holocausto não foram apenas uma aberração ou anacronismo, mas 

resultado dos valores da eficiência e do progresso, proclamados pela modernidade: “Não é verdade 

que a nossa civilização extermine a violência devido ao caráter desumano, degradante ou imoral 

da anterior”, mas, ao contrário, a modernidade não é a antítese da matança e da destruição; quando 

muito a violência é tirada de vista, jogada para baixo do tapete, porque quanto mais racional, maior 

a quantidade de destruição (Bauman, 1998, pp. 120–121). Os campos de concentração nazistas e 

as leis de esterilização eugênica, difundidas e reproduzidas em muitos países pelo movimento 

eugênico62, eram sustentados por uma razão científica que contrapunha o progresso à decadência, 

 
62 O movimento científico e social que objetivava a “melhoria” da raça humana por meio do estudo das leis da 

hereditariedade denominava-se “movimento eugênico”. Criado pelo britânico Francis Galton, no fim do século XIX, 

exprimia os valores culturais da modernidade, associada ao conhecimento científico, e defendia que ao impedir-se a 
reprodução dos “indesejáveis” seria possível “melhorar” a genética populacional. O 1º Congresso Brasileiro de 
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fé que os capitalistas e os comunistas também nutriam, equivocadamente esquecendo-se que o 

progresso da técnica repetia as mesmas injustiças do passado (Mate, 2011, p. 229), empilhando 

corpos e ruínas dos vencidos pelas sarjetas do cortejo triunfal da história. 

Por isso, Maurizio Lazzarato identifica que “o desenvolvimento da ciência, da técnica e da 

comunicação/informação tem como finalidade, assim como a produção, a destruição”. Para o 

filósofo italiano, técnica e ciência seriam instrumentos da guerra, não apenas porque as pesquisas 

que redundaram nas tecnologias cibernéticas e informáticas foram financiadas pelos militares, mas 

porque toda a estrutura científica foi forjada como resposta à necessidade de desenvolver armas, 

em um contexto de guerra total e forte intervenção e controle do Estado e do capital. O resultado 

não foi apenas o radar, mas a bomba atômica (Lazzarato, 2019, pp. 125–130). 

Sem desconsiderar os eventos citados, para melhor apresentar os antecedentes do delírio 

cibernético, busca-se relacionar as descobertas e inovações científicas com as condições gerais que 

lhe deram causa. São várias as perspectivas possíveis de serem tratadas. A investigação poderia 

privilegiar, por exemplo, os efeitos da revolução industrial na racionalidade e na técnica, ou as 

políticas econômicas que estimularam e financiaram as investigações no setor, ou mesmo quais 

foram os docentes que influenciaram o pensamento universitário onde estudaram uma grande 

quantidade de desenvolvedores de dispositivos informáticos. A eleição de um caminho não exclui 

os demais. Todos eles compõem um amálgama, uma mistura de diferentes elementos diferentes 

ou heterogêneos que conformam o feito histórico. Não se quer privilegiar nenhum deles. 

 
Eugenia ocorreu em 1929, no Rio de Janeiro, e reuniu personalidades da vanguarda artística, cultural e científica 
(Rodrigues, 2021). Embora os filmes estadunidenses não costumem fazer referência, foram eles que pela primeira vez 
transformam em lei a esterilização compulsória – cuja constitucionalidade foi reconhecida pela Suprema Corte no 
Caso Buck v. Bell, em 1927, quando uma mulher da Virgínia foi submetida à esterilização porque seria uma mãe com 
prole potencialmente inadequada. Essa lei foi revogada apenas em 1974 (Richards, 2021). Para maiores reflexões 
sobre tema, além da leitura da obra Criminologia, civilización y nuevo orden mundial, de Wayne Morrison, sugere-se 
o filme “Gattaca”, de 1997, onde um distópico futuro eugênico é descrito em detalhes, destacando-se a escolha das 
crianças “perfeitas” a partir de embriões fertilizados in vitro e a discriminação sofrida pelas pessoas que nascem 
naturalmente, sem passar pelo procedimento de planejamento genético (Frauley, 2010; Niccol, 1997). 
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A informática alegadamente objetivou, por muito tempo, instrumentalizar a conservação, 

a manipulação e a visibilização da informação. No centro, como destinatário, estava o ser humano. 

Muitas atividades foram aperfeiçoadas com a informática, como o jornalismo e a advocacia, cujos 

profissionais passaram a ter maior controle sobre suas atividades laborais, ampliando a capacidade 

de trabalho mediante a racionalização de alguns processos que antes levavam muito tempo, como 

a escrita e a divulgação da notícia. Não se pode negar esses avanços científicos. 

Foi o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, que permitiu a transmissão de televisão 

ao vivo e internacional. A coroação da rainha Elizabeth II em 1953 pela Eurovision (2021) foi o 

primeiro evento a ser assim transmitido, tecnologia ampliada nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 

1964, graças ao lançamento do satélite Telstar 1, que contornou o problema da curvatura do planeta 

e viabilizou a transmissão pela Mondovision (Lagrue, 2021). 

Contudo, há clara diferença entre a tecnologia informática de antigos satélites e televisores 

e a dos dispositivos “inteligentes” que começam a povoar as casas e cidades oferecendo serviços 

modulados de acordo com as necessidades prementes. Nota-se uma imperceptível inversão, cada 

vez mais massiva, das finalidades da informática, tornando-se menos destinada a informar que 

orientar a ação humana (Sadin, 2020, p. 52), isto é, os objetos cibernéticos contemporâneos 

ganharam centralidade na tomada de decisão e agora não só auxiliam a tomada de decisão, mas 

condicionam o comportamento humano. Por estar no âmago da predição criminal, objeto de estudo 

desta Tese, é essa lógica de modulação que interessa à presente investigação. 

 

1.2.3. As primeiras máquinas de processamento de informação 
 

O interesse em empregar procedimentos automatizados para gerenciar grande volume de 

dados surgiu, pela primeira vez, com a convocatória lançada para o censo demográfico 
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estadunidense, em 1888. Devido a explosão populacional e a contínua imigração europeia, era 

imprescindível aperfeiçoar os métodos estatísticos, cujos resultados seriam úteis para as políticas 

governamentais. Como o censo anterior levou sete anos para ser concluído, era necessário 

encontrar um método para que a próxima contagem fosse mais breve (Sadin, 2020, p. 52). Herman 

Hollerith, jovem engenheiro com apreço pela estatística, inspirou-se na calculadora de Charles 

Baggage para criar uma máquina capaz de reunir e avaliar uma grande quantidade de dados usando 

fichas perfuradas que codificavam as características das pessoas, registravam imediatamente os 

dados e facilitavam a indexação em um processo mais célere. A partir dessa máquina, considerada 

precursora do moderno sistema de processamento de dados, Hollerith fundou em 1896 a 

Tabulating Machine Company, mais tarde rebatizada de International Business Machines (IBM), 

cuja tecnologia de cartões perfurados foi empregada para “registrar dados, processá-los, recuperá-

los, analisá-los e automaticamente responder a perguntas específicas” (Black, 2001, p. 20), sistema 

utilizado pelo regime nazista para recensear a população e identificar os inimigos do regime e 

também para gerenciar grandes empresas63. Categorizando a população, não foi difícil identificar 

quem deveria ir para os campos de extermínio. Com base nesse censo Adolf Eichmann criou o 

Registro dos Judeus, contendo informações dos judeus residentes na Alemanha, Áustria e nos 

Sudetos, parte oeste da antiga Tchecoslováquia (United States Holocaust Memorial Museum, 

2021). Assim, os nazistas conseguiram saber detalhadamente quem era, onde morava e a qual 

grupo pertencia a pessoa fadada a ser exterminada entre a população civil. A máquina codificadora 

de Hollerith também automatizou o controle e assassínio de prisioneiros nos campos, como se 

 
63 O demonstrativo de pagamento do vencimento dos trabalhadores, em português brasileiro, atualmente denomina-se 
“Holerite” em clara derivação do nome de Herman Hollerith, demonstrando-se a ligação entre o vocabulário 
contemporâneo e a influência dessas máquinas de cartões perfurados como precursoras no processamento de dados 
em massa. 
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fossem eles animais na fila de abate, tatuando em seus braços um número de cinco dígitos que 

coincidia com o do cartão perfurado (Black, 2001, p. 376). 

Portanto, com a pretensão fundacional de cadastrar e gerenciar grandes bancos de dados, a 

máquina de Hollerith deu os primeiros passos nesse pântano do processamento de dados sem 

demorar muito tempo para ser apropriada para o morticínio nazista. O período era propício ao 

desenvolvimento de novas tecnologias. A Segunda Guerra Mundial funcionou como um amalgama 

de novos saberes, quando os conceitos de códigos e sinais foram combinados com os estudos de 

estatística e probabilidade para medição da informação, dando origem a denominada Teoria 

Matemática da Informação64 (Rodríguez, 2019, pp. 73–75). A partir de então surgiram diversas 

máquinas, como a máquina de Turing. Ao final dos anos 30, com a intenção de mecanizar o cálculo 

matemático, John Atanasoff e Clifford Berry desenvolveram uma máquina calculadora que, do 

ponto de vista físico, possuía válvulas termiônicas no lugar de engrenagens, com um sistema de 

memória elétrica acumulada em capacitores, tratando-se de uma máquina eletroeletrônica. Do 

ponto de vista de seu funcionamento para calcular, fazia uso de códigos binários (zero e um), sendo 

denominada ABC, Atanasoff Berry Computer (Rodríguez, 2012, p. 26). 

Essa máquina era basicamente uma calculadora, destinada a resolver sistemas de equações. 

Embora tenha sido a primeira a usar válvulas termiônicas, e, portanto, tenha sido precursora no 

aspecto do funcionamento, a preocupação com a previsão mobilizou a criação de outro dispositivo 

computacional, o primeiro computador digital eletrônico, o Electronic Numerical Integrator and 

Computer (ENIAC), por John Eckert e John William Mauchly, cuja principal finalidade era 

 
64 A teoria matemática da informação se ocupa de investigar a quantificação, armazenamento e transmissão da 
informação. Proposta em 1948 por Claude Shannon, considera que a quantidade de informação é definida como a 
soma do logaritmo das probabilidades de aparição dos diferentes símbolos. Para medir a informação, era necessário 
medir a incerteza relacionada ao aparecimento de mensagens, de informações, tendo sido pego por empréstimo o 
conceito de “entropia” da termodinâmica, a qual serve para medir o grau de casualidade, de indeterminação, da 
informação. Quanto maior a informação, maior a desordem, maior a entropia. A entropia será citada novamente mais 
adiante, porque o seu conceito é relevante para entender a cibernética. 
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realizar cálculos de balística sobre uma base probabilística para guiar a direção e o momento 

adequado para ativar o lançamento de um míssil. Para tanto, a máquina coletava dos radares dados 

das condições meteorológicas e informações das trajetórias e velocidades dos aviões inimigos, 

substituindo drasticamente o trabalho de dezenas de “computadores”, termo que até então 

designava as pessoas cuja função era calcular manualmente as equações diferenciais inerentes aos 

cálculos de balística. Como ela passou a realizar tais equações, ela mesma assumiu o nome 

“computador”. Esse dispositivo não coletava informações para que uma pessoa atuasse em função 

delas, como no Enigma de Turing, mas guiava a ação humana mediante uma fórmula confiável 

capaz de recomendar o melhor momento para lançamento do míssil. A partir daí, a informática 

não se limitou a auxiliar na tomada de decisão mediante a categorização de dados, mas passou a 

se guiar pelo desenvolvimento de processos ativos que informam a espécie e o momento correto 

das ações a serem executadas (Sadin, 2020, pp. 53–54). 

Não foi abstraído de contexto social e político que John Von Neumann, coautor da teoria 

dos jogos e cientista do Projeto Manhattan, inventou o computador apenas um mês antes do ataque 

nuclear a Hiroshima cuja bomba ajudou a criar. Metaforicamente, o computador e a bomba atômica 

são irmãos antagônicos: a vida promovida pela comunicação opõe-se à morte infligida pelo 

nuclear. Anos mais tarde essa premente aniquilação da humanidade esteve na origem da utopia 

comunicacional companheira de nosso cotidiano: criada como autoestradas, a internet tinha como 

objetivo descentralizar a informação para preservar a estrutura de comando militar na hipótese de 

ataque nuclear. Caso a destruição mútua assegurada a todos dizimasse, a rede eletrônica serviria 

para preservar e gerenciar a comunicação entre os sobreviventes (Tiqqun, 2001). 

O ENIAC era uma enorme e pesada máquina operada por cabos, que eram trocados de 

posição a cada cálculo. Para contornar esse problema, ele transformou as instruções em algoritmos 
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e inseriu-os dentro da própria máquina, em unidades de “memória”, permitindo que ela operasse 

sozinha. Sua pretensão era automatizar os processos, reduzindo a intervenção humana em seu 

funcionamento. O operador não precisaria trocar os cabos a cada cálculo, já que a máquina 

armazenaria as instruções em sua “memória” (Rodríguez, 2012, p. 28). A previsão das posições 

inimigas estaria sob o completo domínio da máquina, a qual começa a assumir um papel não 

apenas autônomo em relação aos humanos, mas superior em razão de sua rapidez e assertividade. 

Em quase todo o século XX essa capacidade preditiva limitou-se aos sistemas bélicos. Por 

aparentemente não corresponder às necessidades do pós-guerra, a informática voltou-se a sua 

vocação inicial, mais modesta e pragmática, de gerenciar setores e ações específicas nos órgãos 

públicos e nas grandes empresas, como na meteorologia. Com o desenvolvimento de novas 

tecnologias de gerenciamento de dados, o emprego da informática expandiu-se para o setor 

produtivo e das transações comerciais, caminhando lado a lado com as transformações econômicas 

da sociedade. Havia relativa distância entre o sistema e os usuários, que podiam fazer consultas e 

agir conforme a sua vontade, mantendo os dados sob seus dedos. Com a redução do som a códigos 

binários, o surgimento do computador pessoal e a popularização da interface gráfica e do mouse, 

o manejo da informação foi incorporado à dimensão do lúdico. A possibilidade de expressar o 

desejo em frente a uma tela imagética não apenas excitou os usuários, mas transformou para 

sempre a relação homem-máquina (Sadin, 2020, pp. 54–55). Se o célebre comercial de lançamento 

do Apple Macintosh prometia, após a destruição de uma tela na qual o Big Brother discursava a 

uma plateia inerte, que 1984 não seria como “1984” (Mac History, 2012), um olhar em 

retrospectiva pode reconhecer relativo acerto do argumento publicitário de Steve Jobs: a revolução 

prometida pelo computador pessoal da maçã ainda repercute na atualidade, principalmente por 
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causa da popularização das inovações por ele disseminadas, entre as quais destaca-se a capacidade 

do usuário controlar as informações exibidas na tela. 

Foi apenas na década de noventa que a capacidade preditiva e prescritiva dos sistemas 

informáticos voltou a emergir junto aos “sistemas especialistas”, softwares de análise de dados que 

simulavam o raciocínio de um perito, um expert, em alguma área, recomendando a adoção de 

alguma ação, como, por exemplo, no diagnóstico de certas enfermidades e na consequente 

prescrição de condutas médicas. Embora esses sistemas existissem antes (Dentral em 1965, Mycin 

em 1970, entre outros protótipos), o seu uso não se popularizou devido à baixa eficácia. Sendo 

constituído por uma série de regras pré-definidas sobre determinado assunto, tal como um 

especialista humano, esse sistema seria capaz de entregar respostas, sugestões ou conselhos aos 

usuários, dependendo diretamente da base de conhecimento que lhe sustenta. Com o avanço da 

técnica e dos bancos de dados, eles generalizaram-se no sistema bancário, seguros e nas finanças, 

que ainda os utilizam para avaliar o comportamento dos correntistas, projetar inadimplências ou 

quantificar o risco de um sinistro (Sadin, 2020, p. 56). Mesmo assim, ainda dependem de regras 

previamente estabelecidas. À medida que os conjuntos de dados cresceram em tamanho e 

complexidade, o tratamento desses dados pode revelar padrões relacionais ocultos em grandes 

conjuntos de dados, apresentando conclusões sem que fosse necessário estabelecer as regras 

prévias. Por exemplo, ao analisar os hábitos de compras dos consumidores, é possível identificar 

quais produtos geralmente são adquiridos em conjunto, e, assim, planejar o posicionamento das 

mercadorias nas prateleiras, criando estratégias para estímulo das vendas. Essas associações e 

conexões aparentemente aleatórias são paranoicamente sistematizadas e apresentadas sem que se 

explique os seus agenciamentos ou admita-se refutações (Faltay Filho, 2018, p. 16). 
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Essa atitude interpretativa dos sistemas comunicacionais fez-se hegemônica e está presente 

nos dispositivos de policiamento, nos controles de fronteira e até mesmo no procedimento 

automatizado de autorização das compras no cartão de crédito que, para evitar fraudes, recusa as 

operações identificadas como incomuns frente ao histórico do cliente, como se a tecnologia 

estivesse em posição de superioridade para avaliar o real. Esse terreno onde desenvolve-se a 

sociedade contemporânea foi sendo preparado pela estatística, pela matemática, pela 

computabilidade e pelas utopias comunicacionais da informação, desaguando na cibernética. Por 

isso, compreendidos os seus antecedentes, é imprescindível entender como surgiu a cibernética. 

 

1.3. A cibernética: libertando a comunicação dos limites humanos 

 

Para tratar de um tema científico é necessário entender as condições de possibilidade do 

saber, as formações discursivas que lhe possibilitam, mais do que a história ou os saberes que 

supostamente o antecedem, assim como Foucault defendia que para entender a loucura interessava 

menos a história da psicologia ou os seus saberes anteriores, do que os diferentes discursos 

médicos, penais, religiosos que se referiam a ela. Nesse contexto, é impossível compreender o 

comportamento das máquinas sem a cibernética, movimento intelectual que chacoalhou o século 

XX ao igualar animais e máquinas e continua no núcleo dos sistemas e tecnologias de comunicação 

e controle, com prolongações na inteligência artificial e ciências cognitivas da atualidade. 

A cibernética é um ramo interdisciplinar segundo o qual “a sociedade só pode ser 

compreendida através de um estudo das mensagens e das facilidades da comunicação de que 

disponha” (Wiener, 1968, p. 16). Sua preocupação era desenvolver máquinas simulatórias da vida 

biológica ou pelo menos reprodutoras das lógicas de funcionamento dos sistemas vivos, 
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congregando influências da matemática, física, biologia, engenharia, medicina, psicologia e 

antropologia. Ao considerar a mensagem um elemento central da comunicação e do controle, o 

seu propósito era estabelecer linguagens e técnicas que permitissem tornar qualquer sistema mais 

eficiente e eficaz. Norbert Wiener, um dos seus genitores, apresentou o termo de origem grega 

“cibernética” nas obras Cibernética: ou controle e comunicação no animal e na máquina (2017), 

e Cibernética e sociedade: o uso humano de seres humanos (1968), cujo significado original era 

“ação de pilotar um navio” e, em sentido figurado, a arte de governar, dirigir, administrar (Wiener, 

1968, p. 15). A metafórica imagem da “pilotagem” relacionada à arte de governar (Foucault, 

2008b, p. 165), portanto, sugere não ser a cibernética uma simples e inofensiva teoria da 

informação, mas uma lógica filosófica das tecnologias de governo da sociedade. A ideia de 

“homem que dirige” como o piloto cujas mãos no timão conduz o barco em meio das águas, 

desviando-o das pedras e guiando-o para o porto seguro, ilustra como Wiener via a cibernética 

sendo uma ciência que explicaria os mais diversos fluxos de informação. 

A guerra total é o embrião da cibernética. Foi nas entranhas da guerra que a cibernética 

germinou (Lazzarato, 2019, p. 124). Durante a Segunda Guerra Mundial, Wiener contribuía com 

outros cientistas como Claude Shannon e John Von Neumann na tarefa de desenvolver uma 

máquina preditiva e de controle das posições dos aviões inimigos. Nessa época, em que o ENIAC 

não existia, apenas era possível estabelecer algumas relações entre as posições inimigas e seus 

comportamentos, com a ajuda dos radares, mas ainda não se tinha descoberto um método para 

indicar com precisão a localização inimiga (Rodríguez, 2012, p. 40). Como o piloto mudava o 

curso de seu avião em resposta ao ataque sofrido, Wiener considerou que o atirador também 

deveria fazer parte da previsão, assim como ocorre em uma performance humana, que corrige 

desvios. Ao considerar o piloto inimigo e a bateria antiaérea partes de um sistema de informação 
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contínuo, ele baseou-se no sistema nervoso humano para afirmar o conceito de feedback, de 

retroalimentação de dados, considerando no Predictor tanto as posições do alvo, quanto os dados 

de interação com ele, para ajustar a ação de acordo com o resultado (Tiqqun, 2001). Assim, 

“Wiener e os seus colegas vão desenvolver um dispositivo servomecânico de tiro antiaéreo capaz 

de prever, numa base probabilística, os movimentos do inimigo” (Lafontaine, 2007, p. 33). 

O problema da incerteza foi, assim, traduzido em problema de informação, cuja solução 

consiste em introduzir maior quantidade de dados para filtrar o desvio do comportamento e 

eliminar o ruído no processamento do sinal, levando a um ciclo de ajustes e reajustes – como em 

um aparelho para climatização do ambiente, cujo termostato serve para alertar o motor que o 

comportamento estimado (temperatura ambiente) alcançou o comportamento desejado 

(temperatura ajustada no controle). Céline Lafontaine refere que esse dispositivo antiaéreo terá 

uma enorme influência na representação cibernética do humano, porquanto o que se perfila por 

trás desse projeto é uma desumanização do inimigo, uma transformação do inimigo em dispositivo 

servomecânico, meio-homem, meio-máquina, no sentido de que “do ponto de vista do AA 

Predictor, não subsiste nenhuma fronteira entre o piloto e a máquina, são os dois constitutivos de 

um único e mesmo sistema” (Lafontaine, 2007, p. 33). 

Visto dessa forma, o corpo humano é um computador de carne, que executa atividades em 

um sistema de informação que age em resposta ao ambiente. Para melhorar determinado resultado, 

bastaria melhorar os mecanismos de feedback, aperfeiçoar o ciclo de informações, substituindo os 

sensores ou os periféricos. Hari Kunzru (2009, p. 124), no texto Genealogia do Ciborgue, 

menciona ter Norbert Wiener visto semelhanças entre fenômenos como pegar uma bola, disparar 

um míssil, administrar uma companhia e circular o sangue no corpo: “tudo lhe parecia depender 

da transmissão de ‘informação’”, ou, mais especificadamente, dos fluxos de feedback. 
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A ideia do piloto é bastante explicativa. Mantém ele um fluxo constante de informação 

entre o trajeto e suas ações. Conforme seus olhos e ouvidos identificam o perigo, pode reagir e 

desviar a rota. Enquanto o cérebro recebe um input de informação do ambiente, ele também envia 

comandos reativos aos braços do piloto para girar o timão do barco. A cibernética propunha a 

aplicação desse modelo de circuito de feedback a qualquer outro problema administrativo 

complexo, permitindo o controle de corpos, máquinas e fábricas. Com o ciclo de perpétuos ajustes, 

a entropia econômica, política e talvez até moral poderiam ser resolvidas em tarefas de mera 

engenharia (Kunzru, 2009, p. 124). 

Para a cibernética, a desordem (ou aumento da entropia) é mais provável que a ordem (ou 

diminuição da entropia). Governar ou pilotar depende de dispositivos para reverter a tendência de 

caos. A chave para pilotar (ou conduzir a conduta) é a informação, a qual é naturalmente estatística 

e se organiza por probabilidades. Com dispositivos que capturem e transformem em informação 

padrões de conduta, será possível organizá-la em estatísticas para predizer e conduzir a conduta 

futura. Portanto, para a cibernética a questão do controle é um problema de informação, e é 

resolvido com a otimização da comunicação e sua retroalimentação (Fernández-Savater, 2015).  

O conceito de retroalimentação ou retroação (feedback), central à cibernética e à teoria da 

informação, ultrapassa as fronteiras das ciências experimentais porque identifica como elementar 

ao funcionamento da comunicação e da informação a causalidade circular, a noção de que as ações 

se influenciam mutuamente, em espiral, assim como nos processos biológicos e cognitivos. O 

estímulo causado por essa noção pode ser identificado na arte, cuja experiência sensível e estética 

elucida os princípios cibernéticos, também espraiados em campos mais distintos como a economia 

e a educação. A CYSP I, de Nicolas Schöffer, foi em 1956 a primeira escultura a adotar a ideia de 

retroação. Construída com autonomia de movimento e placas coloridas de rotação axial e 
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excêntrica, essa arte de máquina interagia com o ambiente ao seu redor, alterando o 

comportamento de acordo com a cor, luz ou som capturados pelos seus sensores. Marco 

paradigmático na história da arte, seu nome era um acrônimo de “cybernétique spatiodynamique” 

(Schöffer, 2018). Em suas apresentações esse ser artificial “atuava” por conta própria, 

contracenando com bailarinos e evidenciando de modo sensorial e ilustrativo esse princípio. 

Segundo Ludwig von Bertalanffy (2010, p. 69), o sistema de retroação consiste em um 

receptor ou “órgão sensorial”, como um dispositivo fotoelétrico, um monitor de radar, um medidor 

de temperatura ou um órgão biológico responsável pela captação dos sentidos (como por exemplo 

a pele referente ao tato, nariz referente ao olfato, boca referente ao paladar, entre outros), que, ao 

capturar ou receber uma mensagem (consistente numa corrente fraca nos dispositivos técnicos ou 

uma condução nervosa nos organismos biológicos), envia-a para o aparelho de controle central, 

que recombina a mensagem e a transmite a um efetuador consistente em um motor (nas máquinas) 

ou um músculo (nos organismos biológicos), que responde à mensagem executando determinada 

ação, a qual configura novo estímulo percebida pelo receptor, tornando o sistema autorregulador, 

quer dizer, um sistema estável e com ações dirigidas. 

Esse conceito de retroação é usado nos dispositivos tecnológicos para estabilizar as ações 

em medidores de temperaturas, receptores de rádio e mísseis autoimpulsionados, nos sistemas de 

controle de navios e em outros “servomecanismos”. Inúmeros fenômenos biológicos empregam o 

modelo de retroação, como o da homeostase, que se refere à termorregulação nos animais de 

sangue quente, cujo resfriamento do sangue é informado ao cérebro que, consequentemente, aciona 

procedimentos para produção de calor do corpo, mantendo-o em temperatura estável (Von 

Bertalanffy, 2010, p. 70). A cibernética busca, em síntese, mostrar que os mecanismos de natureza 

retroativa são a base do funcionamento das máquinas, dos organismos vivos e dos sistemas sociais.  
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1.3.1. A inspiração cerebral e a inteligência artificial 
 

O projeto cibernético inspirava-se no cérebro, extraindo daí seus termos (sistema nervoso; 

rede neuronal). Almejava reproduzi-lo no todo ou em parte em uma ciência geral do 

funcionamento da mente. Para Wiener (1968, p. 57), “se pudéssemos construir uma máquina cuja 

estrutura mecânica reproduzisse a fisiologia humana, teríamos então uma máquina cuja capacidade 

intelectual seria uma reprodução da dos seres humanos”. Quanto mais a máquina se assemelhasse 

ao cérebro, mais capaz ela seria de pilotar a sociedade. Para isso tornou-se primordial dotar a 

máquina de sensores do real (como termômetro, microfone) para que ela não apenas extraísse 

informação do mundo exterior, mas também registrasse o resultado de sua tarefa. Transformar 

todos os fenômenos em informação, para reduzir a entropia, a desordem, e empreender ações mais 

adequadas, foi o grande sonho da aspiração cibernética, a qual “deixou, por sua amplitude, por sua 

audácia ou por sua mania excessiva, uma pegada poderosa e indelével na história da informática e 

na história das ideias em geral”, identificada na ambição e no léxico das atuais investigações sobre 

inteligência artificial (Sadin, 2020, p. 67). Segundo Pablo Rodríguez, para a cibernética era 

imprescindível libertar a comunicação dos limites humanos, tornando-a mediada pela máquina. 

Para ele, a noção de que a maioria das coisas se transforma em informação abala a diferença entre 

matéria e espírito, mesclando a linguagem, a vida e o pensar como expressões comunicacionais, 

passando a serem vistos como algo semelhante (Rodríguez, 2015, p. 13). 

A emergência de “um sistema de comunicação e controle geral em que nenhum ser ou 

processo é inapreensível e incognoscível” (Vilalta, 2020, p. 7), marca a cibernética, a qual 

abandonou o problema do humano ou da consciência para colocar a informação codificada, os 

algoritmos, como parâmetro central dos processos. Segundo o seu princípio fundamental, “todos 
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os seres emitem, recebem, armazenam e tratam informações codificadas que podem ser 

controladas, desde que se possua o programa adequado (Vilalta, 2020, p. 7)”. Para melhorar 

determinado sistema, bastaria aperfeiçoar os mecanismos de feedback. Então, para obter um corpo 

humano mais avançado, tudo que se tinha a fazer é dotá-lo de coração artificial, pernas e braços 

biônicos ou mesmo implantes nos ouvidos e olhos. Ao aprimorar o auto-ajuste para responder de 

modo mais ágil e apurado ao ambiente, a entropia desapareceria. Tudo reduzido a um problema de 

ajuste no ruído da informação. 

Pablo Rodríguez dá a seguinte explicação sobre a cibernética: 

 

No universo cibernético-epistêmico, se há diferenças de energia e de matéria, se há ação e 

reação, inércia, velocidade, aceleração, transformações de energia, estímulos e respostas, é 

porque há mensagens e informações que aumentam ou diminuem o nível de complexidade 

dos sistemas, que é o índice de sua potência informacional. As discussões filosóficas e 

científicas acerca de quanto pode solapar-se esta explicação com os determinismos 

clássicos ocuparão boa parte das derivações epistêmicas. No momento, cumpre destacar 

que os mundos vivente, humano, social e artificial podem ser compreendidos dentro deste 

marco. Para enviar e receber mensagens, as entidades devem possuir, como medida de sua 

complexidade, alguma possibilidade de selecionar o tipo de mensagem a enviar, avaliar a 

mensagem recebida, fazê-lo em função das mensagens passadas e prever o resultado da 

mensagem que será enviada. Em definitivo, estas entidades exercem uma regulação de si 

com o entorno e acoplam seu interior ao exterior, e vice-versa, o exterior se acopla ao 

interior. 
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Em termos biológicos, os seres vivos estão em relação de informação permanente com seu 

meio ambiente; os seres humanos, por sua parte, estão em relação com um meio ambiente 

próprio que multiplica infinitamente este mesmo caráter informacional, já que introduzem 

ademais os seres artificiais capazes de cumprir o mesmo tipo de finalidades. (Rodríguez, 

2019, pp. 88–89). 

 

Vítima da incapacidade para lidar com detalhes e da moda científica que desperdiçou o seu 

financiamento em impressionantes pesquisas sobre inteligência artificial, a cibernética acabou não 

se consolidando como ciência da comunicação e do controle, quase inexistindo “ciberneticistas” 

atuais (Kunzru, 2009, p. 125). Mesmo assim, sua contribuição deixou resíduos culturais e 

estimulou diversos outros campos, como as ciências cognitivas. Por influência dela pensa-se na 

rede como descrição do mundo – como na teoria ator-rede65 (Latour, 2012). Os corpos dos 

ciborgues recheados de redes de fios e conexões eletrônicas também fazem parte desse imaginário, 

cujo conceito intui a inexistência de grandes diferenças entre animais e máquinas, gerenciadas por 

redes – neuronais, elétricas, sanguíneas (Kunzru, 2009, pp. 125–126). 

Tanto a ficção científica quanto a medicina moderna estão repletas de cibernéticas criaturas 

ambíguas, habitantes dos mundos natural e artificial, a indicar o caráter ilusório da fronteira entre 

a ficção e a realidade: de soldados biônicos à implantes de tímpanos para surdos, o repertório 

militar e médico origina-se de uma sofisticada indústria afluente da guerra, essa estufa do presente. 

Do sexo-ciborgue nascem bebês de proveta sem a tradicional reprodução orgânica. A produção-

ciborgue substitui o trabalhador taylorista pela máquina, que não faz greve nem reclama do salário. 

 
65 Segundo essa teoria, a sociedade é composta por redes, nem sempre identificáveis, entre atores humanos e não 
humanos. Sua existência fica mais evidente quando há um problema de conexão, um acidente, uma falha na máquina. 
Essa rede interliga os atores em qualquer lado ou direção a partir de similaridades ou relações, explicando a influência 
das máquinas (computadores, celulares) e dos humanos quanto a influência comportamental. 
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A guerra-ciborgue mescla o soldado à máquina para reagir mais rapidamente ao inimigo. Soldado 

com maior força, olhos com infravermelho e ultravioleta, audição ultra e subsônica e dispositivos 

para controle mental (Bridge, 2019) - a imagem do presente-futuro cibernético condensa tanto a 

imaginação quanto a realidade material nessa “orgia ciborguiana” de controle e comunicação que 

se acopla ao conceito de biopolítica, que “não passa de uma débil premonição da política-ciborgue” 

(Haraway, 2009, pp. 36–37) uma política cibernética baseada em aprimoramentos mecânicos e 

comunicacionais para controle individual e coletivo e sujeito à “inteligência artificial”. 

Inteligência artificial ou inteligência de máquina são termos tão antigos quanto a própria 

cibernética66. John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon, 

contemporâneos de Norbert Wiener, apresentaram esse termo em 1956 – sob influência dos 

debates travados na The Macy Conferences, ocorrida entre 1946 e 1953 – quando já era objeto de 

discussões a possibilidade de construir máquinas pensantes com funcionamento similar ao sistema 

nervoso humano (F. M. Giacomolli, 2021, p. 25). Por outro lado, há quem diga que Warren 

McCulloch, Walter Pitts67 (Russell & Norvig, 2013, p. 41) e Alan Turing (Serrano, 2012, pp. 1–5) 

haviam proposto, em data anterior, que a máquina tivesse a capacidade de aprender e “pensar” 

logicamente. Se por um lado inexiste consenso quanto a “paternidade” do termo, por outro lado o 

seu conceito também causa polêmica (F. M. Giacomolli, 2021, p. 25). Enquanto alguns a definem 

como sendo uma ciência relativa à construção de sistemas inteligentes, capazes de aprender 

(Mccarthy, 2007, p. 2), outros a colocam como sendo a capacidade do sistema para interpretar 

 
66 Para mais informações sobre os fundamentos e os antecedentes históricos da “inteligência artificial”, ver a obra 
Manual de Inteligência Artificial no Direito Brasileiro, de Fernanda de Carvalho Lage (2021, pp. 25–92), e a obra 
Inteligencia artificial: fundamentos, práctica y aplicaciones, de Alberto Garcia Serrano (2012). 
67 As primeiras ideias de redes neurais artificiais surgiram em 1943, quando já se verificava a intenção de criar uma 
máquina com a capacidade de aprendizado. Elas podem ser conceituadas como sistemas computacionais que, 
inspirados no funcionamento dos neurônios do cérebro humano, se interconectam por nós, formando uma rede. Seriam 
capazes de reconhecer padrões, fazer correlações, agrupamentos, classificações e aprender. As obras citadas na nota 
de rodapé anterior são relevantes para maior aprofundamento sobre o assunto. 
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corretamente dados externos e aprender com eles, enquadrando-a como um ramo da ciência da 

computação (Álvarez Munárriz, 1994, p. 19). 

Para John McCarthy, a inteligência artificial teria relação com a fabricação de máquinas 

inteligentes, a partir do funcionamento da inteligência humana, mas sem se limitar a métodos 

biologicamente observáveis. Pressupondo que inteligência envolve mecanismos, no sentido de 

resolução de problemas matemáticos, essa área poderia reproduzir os métodos humanos para 

resolver problemas, mas também faria uso de métodos não observados nas pessoas para solução 

de desafios, ganhando certa independência no que tange ao descobrimento de estratégias 

computacionais próprias (Mccarthy, 2007, pp. 2–3). Se para Wiener e a cibernética o 

comportamento consciente resultava da tentativa de regular e minimizar o “erro” – verificado na 

percepção sensorial da diferença entre a situação observada e a situação pretendida –, para os 

pesquisadores da inteligência artificial o objetivo era reproduzir a fisiologia e as funções do cérebro 

humano, com a proposição de redes de neurônios artificiais (Russell & Norvig, 2013, pp. 39–42). 

Tratando-se a “inteligência” de um conceito amplo e de difícil definição68, também há 

muitos significados possíveis de serem associados à “inteligência artificial”, e que ressaltam, cada 

um à sua maneira, a capacidade de raciocínio69, de aprendizagem70, de reconhecer padrões71 ou de 

inferência72. Os conceitos de inteligência artificial podem ser divididos em duas dimensões: 

aqueles que se relacionam a “processos de pensamento e raciocínio”, e os que se referem ao 

 
68 Etimologicamente a palavra tem origem no latim intellectus, que significa compreender, entender, inteligir. Embora 
haja alguns consensos científicos em torno da habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, trata-se de uma 
faculdade humana de difícil conceituação. A depender da perspectiva adotada, o termo pode fazer referência para a 
capacidade de alguém ou algo para entender ideias complexas, adaptar-se ambientalmente, superar obstáculos, 
dominar a lógica, compreender formulações abstratas, ou ter habilidades com a memorização, comunicação, 
aprendizado, controle emocional, planejamento, resolução de problemas etc. 
69 Conclusão resultante de regras lógicas aplicadas a um conjunto de dados 
70 Organização de maneira ótima, objetivando a eficácia e eficiência, a partir de erros e acertos 
71 Identificação de padrões visuais, sensoriais e comportamentais 
72 Aplicação das regras lógicas do raciocínio em situações concretas do cotidiano 
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“comportamento”, sendo eles ainda divididos entre os que tomam o ser humano como paradigma73, 

e os que adotam como modelo um conceito ideal de inteligência (racionalidade)74, resultando, 

então, em quatro categorias interpretativas onde diferentes definições se encaixam75, sendo elas 

divididas entre: 1) as que pensam como seres humanos; 2) as que pensam racionalmente; 3) as que 

agem como seres humanos; 4) as que agem racionalmente (Russell & Norvig, 2013, p. 24-25). 

Embora haja conceitos comparando a inteligência artificial à inteligência humana -

narrativa essa bastante presente nos meios de comunicação e no imaginário popular - trata-se de 

uma relação bastante exagerada e equivocada. Inteligência artificial não tem paralelo com a 

inteligência humana. Em primeiro lugar, os sistemas artificiais realizam apenas tarefas específicas, 

limitando-se às atividades para o qual foram desenvolvidos, quer dizer, um sistema capaz de jogar 

xadrez ou damas não conseguirá controlar um automóvel autônomo ou diagnosticar doenças em 

um paciente, simplesmente porque os sistemas artificiais, apesar de desempenharem tarefas e 

resolverem problemas específicos, não possuem a complexidade e a abrangência do cérebro 

humano. Em segundo lugar, embora as máquinas sejam competentes em tarefas de análise, 

organização e resolução de problemas matemáticos, não têm a mesma desenvoltura para criar ou 

aperfeiçoar ideias únicas e originais, quer dizer, as máquinas executam comandos despidas de 

criatividade e heurística – capacidades diretamente relacionadas ao ser humano. Além disso, 

mesmo executando tarefas determinadas igual ou melhor que os humanos, as máquinas não são 

conscientes quanto a natureza e significado dessas tarefas. São capazes de guiar um automóvel 

respondendo fielmente às ordens algorítmicas que lhe são instruídas, de acordo com o sentido dado 

pelos seres humanos às respostas, isto é, os significados dependem do intelecto humano, cabendo 

 
73 Caracteriza-se principalmente pela empiria, com confirmação experimental das hipóteses. 
74 Envolve primordialmente a combinação de matemática e engenharia. 
75 Para mais informações, ver a obra Inteligência Artificial, de Stuart J. Russell e Peter Norvig (2013). 
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à máquina a manipulação e interpretação de símbolos cujo significado lhe é prenunciado. Por 

exemplo, em uma situação em que o automóvel esteja passando por uma pane no sistema de 

frenagem e ocorra o atropelamento inevitável de uma pessoa grávida ou quatro cachorros, a 

máquina não agiria por conta própria, desviando o trajeto do veículo para obter a redução dos 

dados de acordo com os conceitos morais que lhe forem instruídos76. 

De acordo com Felipe Mrack Giacomolli, as ciências exatas chamaram as máquinas de 

“inteligentes” sem que fosse desenvolvido um referencial teórico independente das ciências da 

computação ou da neurociência. Para ele, “reflexões sobre a capacidade de determinada entidade 

ser inteligente e consciente deveriam envolver, além de embasamentos técnicos-matemáticos, 

reflexões a partir do prisma da filosofia e da antropologia filosófica” (F. M. Giacomolli, 2021, p. 

26). Todavia, esses valores têm recebido pouca proeminência frente a razão técnica hegemônica. 

Além de não possuírem inteligência humana, essas máquinas também não são capazes de 

prever o futuro. A capacidade preditiva anunciada por alguns de seus entusiastas também mimetiza 

profecias paranormais de videntes e precogs77, quando, na realidade, consiste apenas no resultado 

de cálculos probabilísticos de grandes conjuntos de dados, cuja análise é guiada por algoritmos e 

fórmulas matemáticas que lhe instruem a gerenciar e interpretar dados em grande escala. 

 
76 The Moral Machine (moralmachine.mit.edu) é um site desenvolvido para coletar dados sobre a aceitabilidade de 
decisões tomadas por veículos autônomos. Lançado em junho de 2016, ele apresenta dilemas morais aos internautas 
e recolhe informações sobre as decisões entre dois cenários igualmente ruins, quer dizer, entre desviar a rota do veículo 
para atropelar intencionalmente cães ou permanecer sem desviar o trajeto para atingir uma mulher grávida, qual ação 
é moralmente compatível com os valores humanos? Os resultados são bastante interessantes, porque evidenciam 
enormes diferenças entre países e regiões. A plataforma tem a intenção de auxiliar na elaboração de carros autônomos, 
para que eles respeitem os valores e princípios morais de cada sociedade. Para mais informações, ver o artigo 
Universals and variations in moral decisions made in 42 countries by 70,000 participants (Awad et al., 2020). 
77 Os precogs são mencionados por Philip K. Dick (2020, pp. 131–182), no conto Minority Report (O relatório 
minoritário), como seres dementes, balbuciantes, que contemplavam o futuro e o declaravam por meio de sílabas 
aleatórias e incoerentes, incompreensíveis para os seres humanos, mas que eram analisadas, comparadas e 
reorganizadas por um maquinário analítico capaz de entender as profecias. 
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Se inicialmente às máquinas eram atribuídas tarefas manuais e repetitivas, com o tempo e 

o desenvolvimento da tecnologia viu-se as máquinas assumindo papéis tradicionalmente humanos, 

destacando as preocupações filosóficas e éticas em torno do avanço da tecnologia. A vitória do 

supercomputador Deep Blue da IBM em uma partida de xadrez em 1996 sugeriu como a máquina 

poderia, concretamente, superar as capacidades humanas em tarefas avançadas tidas como 

demonstrativas de inteligência78. Entretanto, não foi no final do século XX que a superação das 

habilidades humanas pela máquina se tornou objeto de preocupação. Há muitos anos a humanidade 

se interessa por reproduzir artificialmente a inteligência e faz reflexões bastante sérias com suas 

consequências. Norbert Wiener já escreveu sobre isso no início da cibernética. Mas houve mais. 

Dos autômatos mecânicos aos personagens da literatura79, os desafios no funcionamento dos 

“cérebros artificiais” habitam o pensamento dos interessados em tecnologia desde que a 

cibernética surgiu. A literatura quase sempre teve a potência de tornar vivas essas preocupações. 

No conto ficcional “Razão”, escrito em 1941, Isaac Azimov (2014) conta a estória de um robô 

chamado Cutie, desenvolvido para substituir o trabalho humano no espaço e, devido à 

complexidade das tarefas, a capacidade de executar cálculos matemáticos não seria suficiente, 

tendo sido dotado de habilidades intelectuais similares aos humanos, como a sensibilidade. Essa 

aproximação com a humanidade fez com que Cutie questionasse os engenheiros acerca da origem 

de sua existência, colocando em questão a existência das coisas que não conseguia ver com os seus 

sensores. A tomada de consciência do robô lhe separa do homem e a criatura passa a rejeitá-lo 

 
78 O Deep Blue não era, propriamente, uma máquina “inteligente”, porque o seu funcionamento se dava mediante a 

coleta e processamento de grande quantidade de dados acerca dos movimentos do xadrez para, realizando cálculos 
probabilísticos, executar a melhor jogada possível, quer dizer, a jogada com menor probabilidade de prejuízos. Essa 
habilidade é explicada por diversos os conceitos da cibernética. 
79 Diversos contos escritos por Isaac Azimov durante a década de 1940 e 1950 foram reunidos na obra Eu, Robô, onde 
são descritos diversos personagens com inteligência artificial, limitados pelas “três leis da robótica”, em situações em 

que a relação entre humano e máquina é estremecida devido a incapacidade de a humanidade administrar sua criação.  
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como seu criador (2014, pp. 77-104). Portanto, se Azimov expressava essa preocupação em 1941, 

não é correto situar as preocupações com as capacidades da inteligência artificial tão recentemente. 

Com o advento do computador atual a inteligência artificial ganhou destaque, separando-

se da cibernética. Embora compartilhem conceitos comuns e tenham origem semelhantes, há quem 

defenda a autonomia da inteligência artificial como ciência ou ramo próprio do conhecimento, 

devido a inclusão em seu objeto científico de algumas preocupações com linguagem, visão e 

planejamento que eram desconsideradas pelos ciberneticistas (Russell & Norvig, 2013, p. 39-40). 

Independentemente disso, a área deixou de se preocupar com programas de xadrez como 

paradigma de inteligência se expandindo para o desenvolvimento da análise e síntese da voz, redes 

neurais artificiais e a reprodução da criatividade humana, numa tentativa de tornar cada vez mais 

semelhante o comportamento da máquina frente ao de um ser humano. Mesmo quando o cérebro 

artificial da máquina obter resultados mais rápidos e certeiros em tarefas analíticas, não se estará 

frente a uma inteligência equivalente ou superior a humana, porque no atual estágio de 

desenvolvimento da tecnologia os significados ainda dependem de atribuição humana80 (Corvalán, 

2020; F. M. Giacomolli, 2021; Russell & Norvig, 2013; Searle, 1980). Ainda estão longe do 

 
80 Não se desconsidera a divisão entre “inteligência artificial forte” e “inteligência artificial fraca” proposta por John 

Searle e amplamente adotada para se referir às diferenças entre as máquinas sem raciocínio e vontade mas capazes de 
executar tarefas complexas e agir como se inteligente fossem em missões específicas e concretas, geralmente 
repetitivas (inteligência artificial fraca), das máquinas dotadas de uma capacidade de pensamento autônomo, similar 
à consciência, que funcionaria resolvendo qualquer tarefa ou problema, mesmo sem prévia programação (inteligência 
artificial forte). Atualmente não existem sistemas de inteligência artificial forte e a sua viabilidade é objeto de 
controvérsia científica. Os sistemas capazes de jogar xadrez, conduzir automóveis, resolver problemas matemáticos 
ou confeccionar decisões judiciais tem atuação bastante restrita às suas tarefas originais, sendo incapazes de sozinhos, 
executar novas tarefas. Alguns pesquisadores argumentam que as máquinas funcionam apenas com a dimensão 
sintática, sendo incapazes de processar a dimensão semântica, barreira essa que lhes impediria de avançar em uma 
inteligência artificial mais complexa e autônoma, razão pela qual afirmam a impossibilidade de que a inteligência 
artificial forte venha a existir. Por outro lado, tem-se verificado certa tendência do campo de estudo se descolar da 
comparação com a inteligência humana, havendo quem afirme que a inteligência artificial não precisaria se inspirar 
no cérebro humano para avançar, podendo desenvolver caminhos próprios para executar com eficiência e eficácia os 
seus objetivos – assim como para voar os aviões não reproduzem fielmente os métodos e técnicas dos pássaros. Para 
mais informações, ver Minds, Brains, and Programs, de John R. Searle (1980), Inteligência Artificial, de Stuart J. 
Russell e Peter Norvig (2013), Inteligencia Artificial GPT-3, PretorIA y oráculos algorítmicos en el Derecho, de Juan 
Gustavo Corvalán (2017), e Gerenciamento tecnológico do sistema de justiça penal: policiamento, investigação e 
decisão, de Felipe Mrack Giacomolli (2021). 
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sucesso os esforços para criar uma inteligência artificial forte e autônoma, dotada de capacidade 

de raciocínio e abstração semelhantes ao cérebro humano. Por isso, os sistemas que atualmente 

são denominados inteligentes ou preditivos têm propósitos limitados, não sendo capazes de 

substituir um humano na execução de tarefas que exijam a combinação de várias habilidades 

complexas – como é o caso de um magistrado ou de policial (Boeing & da Rosa, 2020, p. 22). 

 

1.3.2. Informação, comunicação, organização e sistema como conceitos-chave 
 

A cibernética introduziu conceitos reitores relevantes para compreensão da comunicação 

das máquinas, dos animais e da humanidade, notadamente as noções de “informação”, 

“comunicação”, “organização” e “sistema”, os quais, ao serem imbricados e associados entre si, 

conformaram um novo campo de objetos possíveis que, de acordo com Pablo Rodríguez, podem 

ser observados de maneiras diferentes, conforme a composição e relevância dos fatores. Esses 

conceitos compõe as “novas formações discursivas” que, nos últimos 50 anos, estão estreitamente 

ligadas e relacionadas com teorias sociais, biológicas, antropológicas e tecnológicas surgidas desde 

então (Rodríguez, 2019, pp. 89–90). Entender esses conceitos é primordial compreender a trama, 

o tecido, que permeia as relações da sociedade contemporânea com a tecnologia. 

Um dos significantes mais estudados desde a metade do século XX é a informação81. 

Grande quantidade de estudos tem se dedicado a investigar a informação e o processo de 

comunicação de mensagens, como, por exemplo, o empreendido pela Teoria Matemática da 

 
81 A “informação” tem origem etimológica no termo latino informatio, que originalmente significava "delinear, 
conceber ideia", ou seja, in formar no sentido de dar forma à ideia, como em um curso, aula ou treino. Enquanto 
conceito, tem uma multiplicidade de significados, principalmente para as áreas da comunicação. Pode-se dizer que, 
genericamente, o termo se refere ao processamento, manipulação e organização do conhecimento, seja ele no ser 
humano, animal ou máquina. Embora às vezes seja empregado como sinônimo de dados, a informação é o resultado 
desse processo, enquanto os dados são conjuntos de fatos sem associação ou avaliação. Apenas após a identificação 
de sua relevância os dados se convertem em informação. Para mais detalhes, ver Curso básico de teorias da 
comunicação (França & Simões, 2016) e As teorias da comunicação (Rüdiger, 2011). 
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Comunicação82 de Shannon e Weaver, que abrangia a transmissão de mensagens entre emissor e 

receptor, sem envolver questões semânticas da linguagem (Mostafa & Amorim, 2021, p. 41). Para 

esses teóricos, que tentavam tornar possível a comunicação telefônica apesar do ruído do canal, o 

centro do problema eram as questões técnicas acerca da precisão da transmissão da informação 

entre o emissor e o receptor, ao invés da interpretação (semântica) e do efeito (influência), porque 

esses últimos dependeriam da eficácia na transmissão da mensagem (Shannon & Weaver, 1975). 

A Teoria Matemática da Comunicação constituiu fonte dos estudos de comunicação por 

conta da introdução de diversos conceitos como emissão, recepção, mensagem, código, 

codificação e pelas noções de transmissão que os teóricos posteriores interpretam a comunicação 

(Serra, 2007, p. 93). Contudo, a principal razão para a influência de Shannon foi a viragem que ele 

causou no conceito de informação, que até então era relacionada a conteúdo ou o sentido, o que 

impedia explicar os diferentes sentidos dados a uma mesma informação por sujeitos diferentes, e 

tinha o potencial de reduzir a informação à expressão verbal, esquecendo-se das outras formas de 

transmiti-la (Serra, 2007, p. 94). 

Como Shannon era criptógrafo envolvido na II Guerra Mundial, sabia que uma mensagem 

secreta codificada, mesmo destituída de aparente sentido e, portanto, efetivamente carregava um 

conteúdo que seria revelado apenas se o interlocutor ou interceptador da mensagem fosse capaz 

de descodificar a mensagem. Com a intenção de erigir uma teoria simples e que se aplicasse a 

todas as situações e formas de informação, desde cartas, músicas, pinturas, gestos, falas, Shannon 

 
82 Nesta teoria, a informação era vista como mensagem porque a comunicação não tinha relação com semântica. A 
única ligação com a linguagem era a presença de um alfabeto comum. Para aferir a eficiência da comunicação era 
necessária a comparação da informação enviada pelo emissor e recebida receptor. O conteúdo significante de uma 
mensagem, quer dizer, os aspectos semânticos da comunicação eram irrelevantes. Para Shannon, o principal problema 
da comunicação era reproduzir em um determinado ponto (receptor), exata ou aproximadamente, a mensagem emitida 
em outro ponto (emissor). No mesmo sentido, ver Manual de teoria da comunicação (Serra, 2007, pp. 93–107). 
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dissociou a noção de informação da ideia de sentido (Serra, 2007, pp. 94–95). Os aspectos 

semânticos da comunicação eram considerados irrelevantes (Shannon & Weaver, 1975). 

Para Shannon e Weaver, a questão da comunicação era dividida em três níveis: o técnico, 

o semântico e o pragmático, de modo que ao resolver-se o primeiro todos os demais eram 

solucionados. Vê-se, então, a primazia da técnica sobre o nível semântico de significação das 

informações e sobre o nível pragmático referente à capacidade de elas modificarem o 

comportamento. Essas questões podiam ser reduzidas no problema da precisão com que se 

processava a transmissão de informações entre o emissor e o receptor, quer dizer, entre a 

otimização da transferência das mensagens, suprimindo-se o ruído do canal (Rüdiger, 2011, pp. 

18–19). Quer dizer, tratando-se de dois engenheiros que pretendiam colocar dentro de uma mesma 

caixa interpretativa a prática e a teoria dos problemas de comunicação, não se surpreende que a 

preocupação mais relevante da proposta era melhorar a transmissão de sinais entre as máquinas – 

como se os demais problemas comunicacionais, inclusive semânticos, dependessem desse nível. 

De acordo com Francisco Rüdiger, “o problema que a eles se coloca é como transmitir a 

máxima quantidade de informação no menor tempo possível e com a máxima fidelidade, valendo-

se para tanto de conceitos físicos e matemáticos do que se convencionou chamar de Teoria da 

Informação” (Rüdiger, 2011, p. 19), a qual se ocupava exclusivamente do nível sintático da 

comunicação, quer dizer, não se preocupava com o significado ou utilidade da mensagem. 

Como o conteúdo e significado em si dos sinais não importavam, as mensagens são 

concebidas por Shannon e Weaver como pacotes de informação. O valor desses pacotes seria dado 

“pela capacidade de manter ou reduzir o grau de entropia” do sistema comunicacional, quer dizer, 

a informação seria definida como um “sinal físico introduzido em um sistema capaz de manter o 

seu funcionamento” (Rüdiger, 2011, p. 20). Portanto, a questão da informação não teria relação 
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com o sentido semântico, mas com a forma de operação das máquinas. Nessa ideia, “todos os 

problemas, todas as ‘disfunções’ são, em última análise, resultantes da deficiente troca de 

informação entre os diversos elementos e os diversos níveis, e nada que não seja possível corrigir 

injetando mais e melhor tecnologia no processo” (Serra, 2007, p. 106). 

Claude Shannon exerceu enorme influência, inclusive em Norbert Wiener. Isso não 

impediu, entretanto, que Wiener contestasse o modelo linear e transmissivo do conceito de 

informação deles, substituindo por um “modelo interativo”, fiel à noção de que a comunicação 

(compreendida como sendo circulação da informação) era um mecanismo de organização por meio 

do qual os sistemas (máquinas, organismos ou sociedades) acabam contrariando a desordem 

entrópica (Serra, 2007, p. 104). Em sua obra, Wiener (1968, p. 21) menciona que “assim como a 

entropia é uma medida de desorganização, a informação conduzida por um grupo de mensagens é 

uma medida de organização”. Segundo P. J. Serra (2007, p. 104), embora a posição de considerar 

a informação como organização e a entropia como desorganização seja aparentemente 

contraditória, trata-se de uma contradição aparente. 

 

Uma das formas de esclarecer tal contradição aparente é a de considerar que a informação, 

enquanto conjunto de escolhas, aumenta a nossa possibilidade de fazermos uma escolha 

correcta, e isso tanto mais quanto maior for o número de escolhas – e, nessa medida, ela 

permite uma acção humana mais eficaz e, assim, mais organização social; isso não impede 

que também seja verdade que, à medida que aumentam as escolhas, aumente a incerteza e, 

assim, a possibilidade de uma acção humana incorrecta e, por conseguinte, de 

desorganização social. É possível, assim, distinguir entre uma entropia em sentido negativo 

ou neguentropia, sinónimo de organização, e uma entropia em sentido positivo, sinónimo 
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de incerteza e desorganização – sendo que uma não pode existir sem a outra. Como diria 

Luhmann, algumas décadas mais tarde, esse é o preço que as sociedades humanas têm de 

pagar pelo aumento da sua complexidade (Serra, 2007, p. 104). 

 

Para Wiener, as dançarinas de uma caixa de música são capazes de moverem-se como se 

estivessem dançando, contudo, sendo cegas, surdas e mudas, executam uma tarefa pré-determinada 

sem qualquer comunicação com o mundo exterior a não ser em sentido unidirecional, do modo 

como configurado o seu padrão comportamental. O ser humano, as máquinas e os animais 

minimamente inteligentes como um gato seriam capazes de interagir quando recebem pelos seus 

sensores uma informação porque são organismos que se opõe ao caos da mesma maneira que a 

mensagem se opõe ao ruído (Wiener, 1968, pp. 21–22, 94). Quando Wiener coloca no mesmo 

plano animal e máquina, o faz porque funcionavam de maneira semelhante, dependentes da 

comunicação, ou melhor, da circulação da informação. Tanto animais quanto máquinas 

permanecem conectados ao mundo exterior mediante a recepção de instruções e a execução de 

ações, e possuem órgãos sensores, motores e nervosos, esse último responsável pela transferência 

de informação para as mãos e patas (Serra, 2007, pp. 104–105). Para ele, a comunicação constitui 

a base de todos os fenômenos naturais ou artificiais, cimentando a estrutura da sociedade, a qual 

só poderia ser entendida mediante o estudo da comunicação (Rüdiger, 2011, p. 115). 

Para Norbert Wiener, “informação é informação e não matéria nem energia” (Wiener, 

2017, p. 152). Há, nessa expressão, uma tensão com a ideia de materialidade presente nos séculos 

anteriores e que as teorias da relatividade e da física quântica já vinham colocando em questão. É 

como se a informação fosse um terceiro elemento, diferente de matéria e energia. Entretanto, do 

ponto de vista técnico, não é possível afirmar a completa imaterialidade da informação, porque 
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uma máquina de informação não pode prescindir do consumo de energia e, portanto, a sua 

existência não pode ser completamente alheia à energia - que é um conceito ligado à materialidade 

(Rodríguez, 2019, pp. 90–91). Talvez seja a informação composta de um tipo diferente de matéria, 

uma matéria “transmecânica”, conforme já disse Raymond Ruyer (1984, p. 184). 

Em muitos casos, refere Ludwig von Bertanffy (2010, p. 36), o “fluxo de informação 

corresponde a um fluxo de energia”. Entretanto, em algumas vezes esse fluxo é oposto de fluxo de 

energia, quer dizer, a informação pode ser transmitida sem fluxo de energia ou de matéria, como 

é o caso de um cabo telegráfico, cuja corrente flui em uma única direção, mas a informação pode 

ser transmitida em ambos os sentidos mediante o registro das interrupções do fluxo, ou dos 

dispositivos fotoelétricos que instruem a abertura e fechamento automatizado de portas mediante 

o corte da energia luminosa, cuja interrupção informa que alguém está se aproximando. Por isso, 

embora em alguns casos o conceito lhe seja aplicável, a informação não se expressa em energia. 

A ideia da informação como bem imaterial surgiu, segundo Pablo Rodríguez, com a 

máquina de Turing, a qual deu origem ao conceito de “programa”, noção que ainda pode ser notada 

no “software” visto como algo imaterial e que serve para processamento da informação nos 

computadores, em oposição ao “hardware”, identificado como o suporte material, as peças 

fisicamente palpáveis da máquina (Rodríguez, 2019, p. 91).  

 

A aceleração dos tempos tecnológicos da informática fez o resto, pois para regular a 

passagem da corrente elétrica nos dispositivos informáticos, em apenas quatro décadas 

(1930-1970) passou-se das válvulas aos transistores, desse ponto ao emprego de um novo 

material chamado semicondutor (isto é, que pode ou não deixar passar a corrente elétrica), 

e dali aos circuitos integrados e mais adiante os microchips. Os artefatos são cada vez 
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menores, mas entra neles cada vez mais informação; estaria claro, então, que a informação 

não depende da extensão, de ocupar lugar. Sem extensão, sem espaço, transmitida cada vez 

mais por ondas eletromagnéticas invisíveis e cada vez menos pelos pesados cabos, a 

informação tornou-se “imaterial” (Rodríguez, 2019, p. 91, tradução nossa)83.  

 

A transformação do mundo em informação, desmaterializando-o ou virtualizando-o, surge 

em Wiener como o “verdadeiro poder do homem sobre o mundo, maior ainda que o próprio poder 

físico ou material” (Serra, 2007, p. 106). Essa imaterialidade ou, por outro ângulo, essa nova 

materialidade, é a que fez possível identificar informação em outras materialidades, como na 

molécula de DNA, no neurônio, em um gesto corporal ou em um problema psíquico (Rodríguez, 

2019, p. 91). Para identificar essas realidades a informação não poderia ser “apenas” informação, 

estando ela entrelaçada com outras características da teoria geral dos sistemas84, como a relação 

entre informação, significação e recepção85 de Donald MacKay (Logan, 2012), ou a sua associação 

à individuação86, na qual a informação assume papel essencial (Simondon, 2020a, pp. 13–35). 

 
83 La aceleración en los tiempos tecnológicos de la informática hizo el resto, pues para regular el paso de la corriente 
eléctrica en los dispositivos informáticos, en apenas cuatro décadas (1930-1970) se pasó de las válvulas a los 
transitores, de allí al empleo de un novedoso material llamado semiconductor (esto es, que puede o no dejar pasar la 
corriente eléctrica), y de allí a los circuitos integrados y más adelante los microchips, Los artefactos son cada vez más 
pequeños, pero entra en ellos cada vez más información; estaría claro, entonces, que la información no depende de la 
extensión, de ocupar lugar. Sin extensión, sin espacio, transmitida cada vez más por ondas electromagnéticas invisibles 
y cada vez menos por los pesados cables, la información se vuelve "inmaterial". 
84 Trata-se de uma teoria surgida a partir da década de 1950 pelo trabalho do biólogo Ludwig von Bertalanffy. Ao 
privilegiar a interdisciplinaridade e a necessidade de se observar um objeto todo, ao invés de suas partes ou 
componentes, a teoria geral dos sistemas se opõe ao reducionismo científico. Por exemplo, para entender o pensamento 
humano não adiantaria estudar um neurônio individualmente considerado, afinal, o pensamento persistiria mesmo se 
esse neurônio fosse extirpado, devendo considerar-se a relação sistêmica entre cérebro e demais órgãos. Além disso, 
essa teoria pressupõe a tendência de integração entre as ciências sociais e naturais e propõe diversos conceitos 
incorporados pela cibernética, como entropia, homeostase e heterostase. 
85 Ao contrário de Shannon e Weaver, Donald Mackay considera que a informação tem relação intrínseca com o seu 
significado, que, a seu turno, só pode ser definido se amplamente correlacionado, isto é, a significação da informação 
dependeria do contexto. 
86 O filósofo Simondon (2020a) explora a natureza do conceito filosófico de “indivíduo” na obra A individuação à luz 
das noções de forma e de informação, onde critica os conceitos tradicionais de forma, matéria, átomo e substância, e 
elege como prioritários os de “realidade pré-individual”, “devir”, “equilíbrio metaestável”, “energia potencial”, 

“relação”, “transdução” e “informação”. Para Simondon a informação é a fórmula primeira da individuação. Em 
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A comunicação seria a principal característica das sociedades, especialmente a humana 

(Wiener, 2017, p. 188). Diz-se popularmente tratar-se a comunicação de uma questão tipicamente 

humana. Embora tenha evidente relevância como campo de estudo, a comunicação humana 

ganhou autonomia como objeto científico apenas no século XIX, quando se converteu em área 

independente, assim como aconteceu com a biologia, que pouco a pouco foi se isolando da física 

e da química para estudar com maior profundidade as questões da vida (Rodríguez, 2019, p. 97). 

A partir de então a comunicação foi se conformando como campo independente de estudo, com 

perspectivas, métodos e tradições próprias, conforme as novas tecnologias de comunicação de 

massa87 foram surgindo, afinal, até então o termo “comunicação” era eminentemente empregado 

para designar os meios ou veículos de transporte e as “vias de circulação” como ruas, rodovias, 

estradas, calçadas, ferrovias e rios, ao invés do processo de comunicação humana (Rüdiger, 2011). 

Embora inicialmente a semântica do termo representasse tanto a comunicação de 

informações e ideias quanto o transporte de coisas e pessoas por estradas e canais, a partir do início 

do século XX a palavra passou a designar a imprensa e o rádio, procedendo-se a uma clivagem 

entre a indústria da comunicação e a do transporte. Com o surgimento de teóricos que se 

preocupavam tanto com o compartilhamento quanto com a transmissão da informação humana, 

foi se consolidando um campo de estudo para estudar a comunicação como objeto científico. 

 
oposição à noção de forma, a qual pressupõe a existência de um sistema equilibrado e estável, a informação não é 
única nem estável, mas o seu significante fica em evidência ao receptor entrar em contato com o emissor. Isto é, o 
receptor nem sempre é o mesmo, ao contrário do emissor. Isso significa que a informação não poderia ser reduzida 
aos sinais, suportes ou veículos de informação que veiculam uma mensagem, devendo também considerar as 
significações do receptor. Ao centrar o problema na recepção, Simondon inverteu o sentido até então defendido por 
Shannon e a teoria matemática da informação, assumindo que a informação não é uma coisa, mas um processo, um 
processo que dá forma (in-formação) ao indivíduo, sem ter forma fixa ou previamente estabelecida, e tampouco 
definida no sentido tradicional e simples de transmissão de mensagens entre emissor e receptor. 
87 Assim compreendidos os diversos meios de mídia difundidos a partir do século XIX, como os jornais, revistas, 
livros, rádios, televisão, cinema e internet, cuja característica é atingir grande quantidade de receptores a partir de um 
único ponto de emissão. 
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Então, pode-se afirmar a existência de duas grandes noções históricas de comunicação88: a 

primeira, como “transmissão” ou ato “processual”, definida como o ato de enviar, transmitir ou 

fornecer informação, e a segunda como “ritual” ou ato “semiótico”, na qual é associada ao 

compartilhamento, associação, produção e troca de significados (Serra, 2007, p. 70). 

Apesar da “viragem” da comunicação em direção ao estudo da forma como os humanos se 

comunicam, a partir da metade do século XX, por influência da cibernética e da teoria geral dos 

sistemas, o processo de troca de informações estudado pela comunicação deixa de ser algo 

exclusivamente humano, ampliando-se o seu campo de análise para a linguagem, a percepção e a 

consciência em relações transcendentes ao “humano”. Ao “desantropomorfizar” a comunicação, a 

cibernética inclui os seres vivos e artificiais - humanos, animais e máquinas - como objeto de 

estudo das trocas informacionais. Contudo, outras ciências e campos de estudo também 

influenciaram nesse processo. Por exemplo, a biologia considera as células como transmissoras de 

mensagens e a neurologia considera que os neurônios se comunicam entre si, transmitindo 

mensagens por meio de sinapses cerebrais. A partir de então muitos fluxos biológicos e artificiais 

passaram a ser compreendidos como informacionais, ao invés de materiais ou energéticos, como 

se fossem parte de uma máquina de comunicação (Rodríguez, 2019, p. 98). 

Se o ato de "comunicar" remete a um sentido antropomórfico, quer dizer, se o ato de 

"comunicar" se refere à troca de informações entre dois ou mais interlocutores mediante símbolos 

e normas semióticas reciprocamente compreensíveis, abrangendo não apenas informação, mas 

“sentido”, admitir que máquinas artificiais se comunicam supõe que elas não se limitam a 

administrar dados, mas também são capazes de transformar dados em informação mediante 

processos de significação, e isso, segundo Pablo Rodríguez (2019, pp. 98–99), está vinculado ao 

 
88 Para melhor compreensão, sugere-se a leitura do capítulo 3 do Manual de Teoria da Comunicação, de Paulo Serra 
(2007). 
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modo com que a ideia de informação é ampliada para além da noção de “dado”, ou, dito de outra 

forma, trocar informação passaria a ter como sinônimo o ato de comunicar-se, fazendo com que a 

comunicação se expanda para além das máquinas, transformando-se em eixo central de uma nova 

episteme para compreensão do mundo, que se espalha por diversos conhecimentos, ciências e 

técnicas. 

Assim como a informação e a comunicação foram redefinidas pela cibernética, também a 

noção de “organização” se modificou. Organizar significa, em um primeiro olhar, “arrumar”, 

“ordenar”, “estruturar”. É um termo que faz alusão à produção de algo. Para a cibernética a 

organização é um objeto de estudo especial porque as mensagens expressam uma organização do 

mesmo modo que a entropia seria uma medida de desorganização, quer dizer, “a interpretação 

cibernético-sistêmica concebe a informação em termos de aumento da organização, que não é outra 

coisa senão o aumento da ordem”89 (Rodríguez, 2019, p. 100, tradução nossa). Embora os tecidos 

humanos se alterem e o alimento ingerido se torne “carne de nossa carne, osso de nossos ossos”, 

são eles cotidianamente eliminados do corpo por meio das fezes, não se tratando o ser humano de 

um material com duração frente ao tempo, mas organismo que perpetua a si (Wiener, 1968, p. 95). 

A ideia inicial de organização, portanto, relaciona-se à estabilidade, à conservação da 

ordem, à regulação. Para que o ser humano possa continuar a viver, o seu sistema faz uso de vários 

sensores para regular diversos órgãos e funções para adaptar o organismo às alterações. Esse 

processo de resistência à desintegração é denominado homeostase e tem relação intrínseca com a 

noção de feedback ou retroalimentação (Wiener, 1968, p. 95). Segundo a noção de homeostase, a 

autorregulação do organismo tende a conservar as suas propriedades frente às mudanças do meio. 

 
89 “la interpretación cibernético-sistémica concibe la información en términos de aumento de la organización, que no 
es otra cosa que el aumento de orden”. 
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Apesar dessa noção inicial da “organização”, há uma segunda definição. Se a ordem 

depende do isolamento para manter o seu estado interno (homeostase ou autorregulação), não 

haveria sentido em manter tal estado se não é assegurado um fluxo de intercâmbio com o exterior. 

Deste modo, interior e exterior não tem definição fixa, e, para garantir a conservação da ordem 

interna abre-se a organização, chegando-se à ideia de sistema (Rodríguez, 2019, pp. 101–102). 

A noção de “sistema” é bastante antiga. Apesar da palavra não ter sido anteriormente 

utilizada, Ludwig von Bertalanffy menciona que a ideia já estava implicitamente presente em 

escritos de Leibniz, Nicolau de Cusa, Paracelso, Vico, Ibn-Kaldun, Marx e Engels. A necessidade 

de sua teorização surgiu apenas quando “o esquema mecanicista das séries causais isoláveis e do 

tratamento por partes terem se mostrado insuficientes para atender os problemas teóricos” da 

tecnologia e das ciências biossociais (von Bertalanffy, 2010, pp. 30–31). Na década de 1920, antes 

mesmo da cibernética, e intrigado com as lacunas existentes no campo da biologia, até então 

eminentemente mecanicista, Ludwig Von Bertalanffy concebeu uma noção de sistema que 

considerava o organismo como totalidade. Essa noção desempenha um papel relevante em uma 

ampla série de campos e aparece relacionada à estrutura, linguagem, código, em diversos âmbitos 

da ciência, como a antropologia, a história, a biologia e a psicanálise, tendo se tornado um campo 

de estudos específico, por meio da teoria geral dos sistemas.  

Um sistema pode ser entendido, de maneira geral, como uma coleção de elementos 

interdependentes que interagem e se relacionam uns com os outros de modo que as interações 

ocorridas pelos elementos, bem como os resultados das interações, sejam dependentes entre si, e 

cujo conjunto seja capaz de formar um conjunto ou uma organização-sistêmica.  
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Mas então qual a diferença do conceito de sistema utilizado pela cibernética de todos os 

demais, isto é, de que maneira o conceito de sistema dentro da cibernética é original? Isso se deve 

à noção de “organização”, essencial para compreensão da ideia cibernética-sistêmica. 

Até o início do século XIX o conceito de organização não era considerado pelas ciências 

para explicação dos fenômenos físicos. A organização era estranha ao mundo mecanicista, não 

aparecendo na física, na mecânica ou na eletrônica (von Bertalanffy, 2010, p. 74). A física abrangia 

apenas sistemas fechados, que, ao contrário dos sistemas abertos, não tendem a alcançar maiores 

níveis de organização por conta própria. A física concebia o mundo como um caos de forças 

ordenadas por leis externas, objetivas e imutáveis. Esse objetivismo traz consigo um dilema 

epistemológico que contrapõe as ciências naturais às ciências do espírito que a cibernética e a 

teoria geral dos sistemas oferecem uma nova compreensão (Rodríguez, 2019, pp. 104–105). 

Shannon e Weaver foram responsáveis por dar um aspecto sistêmico à comunicação. 

Dentro dessa noção, ela é encarada como uma composição de elementos separados que se 

conectam, com uma lógica operacional, um encadeamento, de acordo com determinadas leis. “Um 

enfoque sistêmico busca a organização de um fenômeno ou busca alcançar seu modelo de 

organização, com vistas ao seu controle (por isso, inclusive, o tratamento do ruído e da entropia 

enquanto elementos a serem eliminados ou gerenciados)” (França & Simões, 2016, p. 76). Essas 

noções passaram a ser amplamente empregadas como fundamento das ciências da comunicação, 

podendo ser identificada essa influência nos trabalhos de Wilbur Schramm, Umberto Eco e 

Abraham Moles, os quais, à sua maneira, deram novas significações90 (Rüdiger, 2011, p. 21). 

 
90 Wilbur Schramm adaptou as ideias de Shannon e Weaver no funcionalismo sociológico. Abraham Moles explorou 
o conceito na ecologia das comunicações. Umberto Eco, por sua vez, empregou para explicar as condições em que 
ocorrem os processos de semiose (geração de sentido) em uma cultura, partindo da ideia de que todo processo de 
comunicação pressupõe um sistema de significação. Para saber mais, recomenda-se a leitura da obra As teorias da 
comunicação, de Francisco Rüdiger (2011). 
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Nos sistemas abertos desaparece a contradição entre entropia e evolução, entre a lei da 

dissipação física e a lei da evolução biológica, porque ao invés de seguir a ordem geral dos 

acontecimentos físicos de degradar energia e paralisar o processo, os organismos vivos conseguem 

desenvolverem-se mesmo com aumento da ordem e da organização (von Bertalanffy, 2010, pp. 

66–67). Como os sistemas abertos consideravam o aumento de complexidade e da organização por 

conta da comunicação, não apenas no âmbito da física, mas também em relações biológicas ou 

artificiais, a estabilidade interna seria atingida mediante as entradas e saídas de informação. 

 

1.3.3. A cibernética como projeto político 
 

A guerra não é alheia à tecnologia, afinal, a cibernética tem nela o seu berço. A cibernética 

foi desenvolvida no contexto de guerra total. Por isso, Maurizio Lazzarato afirma que “a guerra 

não é apenas uma condição exterior da primeira cibernética, já que o inimigo a estrutura do 

interior” (Lazzarato, 2019, p. 125). Nesse contexto, “ciborgue” nasce de uma concepção de 

inimigo menos conhecida, mas poderosa, definida por Peter Galison como sendo um inimigo 

mecanizado e sem emoções, capaz de movimentos previsíveis (Galison, 1994). Para o operador do 

radar e da metralhadora antiaérea, o piloto do avião a ser abatido “estava tão integrado à máquina 

que a diferença entre humano e não humano tendia a desaparecer” (Lazzarato, 2019, p. 126). 

Ao afirmar ser a cibernética uma fábula do capitalismo, uma estratégia de redução das 

ameaças operada mediante a transformação da humanidade em informação pilotável, governável, 

gerenciável, o coletivo Tiqqun91 apresenta no artigo L'hypothèse cybernétique92 (Tiqqun, 2001) 

 
91 Tiqqun foi um jornal francês publicado entre 1999 e 2001 com artigos de conteúdo filosófico e político. Seus artigos 
não foram creditados a autores em específico, mas a um ser despersonalizado e abstrato de nome homônimo. Ainda 
hoje seus autores são desconhecidos oficialmente. Suas publicações aparentemente foram escritas à muitas mãos. 
92 Não há publicação da tradução para o português desse artigo do coletivo Tiqqun, que se pode denominar “A hipótese 

cibernética”. Além do francês original, pode-se encontrar pelo versões em espanhol e em inglês, tanto na internet 
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uma genealogia do presente dos objetos técnicos, desmascarando os dilemas políticos e éticos nele 

embutidos e dando as bases teóricas para pensar o presente como fruto de um projeto político. 

De acordo com esse coletivo, a cibernética, como projeto político, suplantou o liberalismo 

como paradigma teórico e técnica de governo, e como racionalidade hegemônica, propõe a 

manipulação da subjetividade humana mediante a sua dissolução em uma totalidade racional e 

estável, por meio da captura e tratamento automatizado de informações. Maurizio Lazzarato faz 

uma análise bastante semelhante ao afirmar que, embora a técnica e a ciência sejam componentes 

da máquina de guerra que alia capital e guerra, produção e destruição, a hibridização entre civil e 

militar se intensificou durante a Guerra Fria, tendo as políticas neoliberais se apropriado dos 

conhecimentos cibernéticos e, ao despi-los da aparência militar ou mesmo governamental, foram 

empregados na economia (Lazzarato, 2019, p. 129). 

Esse artigo, manifesto ou ensaio político do coletivo Tiqqun é altamente crítico, denso e 

provocativo. Ao incursionar-se agitadamente pela cibernética, sua leitura produz vertigem, rompe 

com a ingenuidade da historieta limpa e suave da tecnologia como metáfora-ferramenta de 

emancipação, estimulando contra estratégias para sua deserção. Ao comentar a obra, Amador 

Fernandez-Savater propõe a sua leitura como uma distopia, tal como “1984” de George Orwell 

(2009) ou “Admirável mundo novo” de Aldous Huxley (2014), porque lhe parece assustador e 

exagerado pensá-la como um relato da realidade, isto é, a descrição da contemporaneidade feita 

por Tiqqun parece compor a narrativa de um pesadelo distópico: “o pesadelo que se desenha aqui 

é o de um mundo inteiramente organizado em rede: transparente, conectado, dinâmico, auto-

organizado, fluído” (Fernández-Savater, 2015). 

 
quanto em edições da Acuarela Libros (Espanha), do Editorial Hekht (Argentina) e do The MIT Press (EUA). Na 
presente tese é utilizada a versão de 2001, disponível na internet em espanhol. 
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O coletivo Tiqqun afirma ter a hipótese cibernética suplantado a hipótese liberal. Trata-se 

de uma nova fábula que, a partir da Segunda Guerra Mundial, com a automatização da máquina, 

concebeu os comportamentos físicos, biológicos e sociais como programados ou reprogramáveis. 

Poderiam eles não apenas serem estimados estatisticamente, mas suplantados, “pilotados”. 

Tratando-se de uma tecnologia de governo baseada na organização, na transparência e controle, 

ela inclui o liberalismo ao mesmo tempo que o transcende. As contemporâneas críticas ao Estado 

penal e à vigilância como produtos dissimulados do neoliberalismo, por exemplo, falhariam por 

não considerar “a emergência da cibernética como nova tecnologia de governo que confedera e 

associa tanto a disciplina quanto a biopolítica, a polícia e a publicidade, seus irmãos mais velhos, 

hoje muito pouco eficazes no exercício da dominação” (Tiqqun, 2001, tradução nossa).93 

Por traduzirem o mundo sensível em codificação, também as ciências da comunicação e as 

biotecnologias funcionam com lógicas cibernéticas. Na comunicação isso se verifica nos sistemas 

controlados por feedbacks como na telefonia, computação e bancos de dados: em cada caso, a 

operação consiste em transformar a informação em elemento quantificável, traduzível, inteligível, 

para que a comunicação se dê eficazmente, sem interferências. A maior ameaça à cibernética é a 

interrupção do fluxo de feedback, porque o óbice ao seguimento dos dados colapsa a operação. A 

biologia moderna também é influenciada pela cibernética ao transformar os organismos vivos em 

codificação genética, traduzindo os corpos e seus componentes quantificáveis - igualando animal 

e máquina, conforme a pretensão original de Wiener. Esse processo cibernético pode ser resumido 

na “busca de uma linguagem comum na qual toda a resistência ao controle instrumental desaparece 

e toda a heterogeneidade pode ser submetida à desmontagem, à remontagem, ao investimento e à 

 
93 “la aparición de la cibernética como una nueva tecnología de gobierno que federa y combina tanto la disciplina 
como la bio-política, tanto la policía como la publicidad, sus antepasados ahora demasiado ineficaces en el ejercicio 
de la dominación” 
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troca” (Haraway, 2009, p. 64). Todo o universo pode ser cientificamente explorado com a tradução 

de informação em código. Daí porque a diversidade humana é traduzida em códigos de 

frequências, como tipos sanguíneos e coeficiente intelectual, em oposição à subjetividade de 

conceitos filosóficos como “primitivo” e “civilizado”. Para Haraway, “em termos ideológicos, o 

racismo e o colonialismo expressam-se, agora, em uma linguagem que fala em desenvolvimento e 

subdesenvolvimento, em graus e níveis de modernização” (Haraway, 2009, p. 61). 

Amador Fernandez-Savater reconhece ter havido uma mudança na racionalidade liberal 

rumo à cibernética, e nem todos a perceberam. O liberalismo constitui um esforço intelectual em 

resposta às guerras religiosas que assolaram a Europa nos séculos XVI e XVII. Propunha afastar 

do comportamento humano a paixão, a superstição, a vontade de poder. Para os liberais, deveria o 

ser humano agir racionalmente, segundo o seu próprio interesse. Ainda hoje muitos críticos da 

esquerda empenham-se em atacar essa hipótese, como se a sociedade atual se baseasse apenas nos 

antigos pressupostos liberais. Contudo, “erramos o tiro ao pensar que nosso inimigo é o 

neoliberalismo, entendido simplesmente como atualização do liberalismo clássico. O liberalismo 

está morto e enterrado, nos campos de batalha das duas Guerra Mundiais, nos efeitos da crise de 

29, etc.” (Fernández-Savater, 2015). Atualmente, o liberalismo constitui apenas a casca, a 

cobertura aparente, da hipótese cibernética, paradigma esse que lhe incorporou e transcendeu. 

A hipótese cibernética não é um espaço alheio à informação e comunicação, mas, pelo 

contrário, uma esfera virtual entrelaçada ao real, dependente dos fluxos ininterruptos de 

informação. De tão mesclada e confundida com o projeto capitalista, ela própria, a cibernética, se 

tornou um projeto político materializado no objetivo de acabar com a entropia, a desordem, nos 

demais âmbitos da vida. Em um contexto de crise e desequilíbrio do pós-guerra, a cibernética sai 

do campo de batalha, onde veio à luz para prever a posição dos aviões inimigos, para administrar 
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a paz, continuando na política sua meta de obter ordem e certeza (Tiqqun, 2001). Traduzindo o 

âmbito sensível em taxas, índices, probabilidades, estatísticas, e outros resultados objetivos e 

determinados, as estratégias de controle se concentram nos fluxos e não na essência dos objetos, 

por isso, “a ‘sinceridade’ do eu ocidental cede lugar a procedimentos decisórios e a sistemas 

especializados” (Haraway, 2009, p. 62), como por exemplo os ataques militares cujo sucesso é 

apurado com índices e coeficientes de mortes e danos. 

Como se vê, há relativa coincidência de propósitos originais entre as hipóteses liberal e 

cibernética. Ambas são cunhadas em resposta à guerra. Para evitar o sofrimento humano, o 

morticínio, a fome, os desastres econômicos e sociais, os liberais propunham a razão. Todavia, 

essa resposta mostrou-se insuficiente (Fernández-Savater, 2015). A guerra colocou em xeque a 

noção de homem racional. Além disso, descobertas científicas do início do século XX contribuíram 

para alterar a forma como o ser humano respondia as questões perenes. O “homem” tornou-se 

problemático, o universo ficou misterioso, a natureza distanciou-se e as questões teológicas 

pareciam sem sentido (Baumer, 1990, pp. 175–176). Nesse ambiente de desordem, a hipótese 

cibernética propõe outra saída, rejeitando a racionalidade humana e a tendência natural de 

equilíbrio. Para tanto, “trabalha na construção deliberada e consciente de um novo entorno social: 

um sistema-rede de nós transparentes, em conexão e desconexão permanente, organizado em torno 

da gestão ótima da informação. O capitalismo cibernético” (Fernández-Savater, 2015). 

Tendo no início do século XX a figura do piloto se tornado a metáfora principal da política 

e da atividade humana, a cibernética emerge como técnica e forma de pensamento hegemônicas. 

Propõe-se o abandono das concepções de soberania do poder para que governar signifique 

“inventar uma coordenação racional dos fluxos de informações e de decisões que circulam na 

sociedade” (Vilalta, 2020). Gerenciar a comunicação. Em termos liberais, assemelha-se à “mão 
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invisível” de Adam Smith, materializada por um sistema de comunicação operado por dispositivos 

de captura e manipulação de informações, tratadas por correlação e associação. O sistema de 

comunicação é, assim, fonte e destinação do poder, o sistema nervoso da sociedade, operando 

como órgão de poder e forma de pensar (Tiqqun, 2001). 

Nesse “capitalismo cibernético”, derivado do agenciamento entre os projetos liberal e 

cibernético, a chave é a informação. Cada gesto, cada serviço, cada decisão, geram dados, 

capturados e processados maquinicamente, criando estatísticas. Dessa massa de dados surgem 

correlações, padrões de comportamento. “A lógica cibernética não pensa em termos de produtos, 

estados ou sujeitos, nem de tempo e espaço, mas de fluxos, de meios fluidos, velozes e acelerados” 

(Fernández-Savater, 2015). O Estado é apenas uma articulação à serviço dessa lógica. O que se 

está em jogo tampouco é saber quem tem o controle, se é o ser humano ou a máquina, porque tanto 

máquinas quanto seres humanos dependem de elementos externos e agenciamentos coletivos que 

os produzem e os reproduzem. Por isso, Maurizio Lazzarato ressalta que “a ‘pilotagem automática’ 

que os sistemas tecnológicos instalam para acelerar as operações nas bolsas de valores não põe fim 

às hierarquias e seus desmandos, mas reforça, pelo contrário, sua capacidade de decisão”, quer 

dizer, a robotização promovida pela cibernética reforça o poder dos níveis superiores da hierarquia 

do gerenciamento, discretamente escamoteando o seu poder (Lazzarato, 2019, pp. 150–151). 

A internet é fruto dessa estratégia militar cibernética em que o sistema de comunicação é 

o sistema nervoso. Projetada para preservar a estrutura de comando na hipótese de ataque nuclear, 

a preocupação em sua concepção era viabilizar o controle descentralizado das informações, para 

que ela fosse acessível mesmo com a queda dos demais pontos da estrutura de comando. Buscava-

se a regeneração das “cabeças” caso fossem “cortadas”, como a mitológica Hidra de Lerna: 
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Mesmo se as origens do dispositivo Internet são hoje bem conhecidas, não é inútil sublinhar 

de novo sua significação política. Internet é uma máquina de guerra inventada por analogia 

com o sistema de autoestradas - que também foi concebido pelo Exército americano como 

ferramenta descentralizada de mobilização interior. Os militares americanos queriam um 

dispositivo que preservaria a estrutura de comando em caso de ataque nuclear. A resposta 

consistiu numa rede eletrônica capaz de redirigir automaticamente a informação mesmo se 

a quase-totalidade das conexões fosse destruída, permitindo assim que as autoridades 

sobreviventes continuassem em comunicação umas com as outras e tomassem decisões. 

Com um tal dispositivo, a autoridade militar podia ser mantida contra a pior das catástrofes. 

Internet é, portanto o resultado de uma transformação nomádica da estratégia militar. Com 

uma tal planificação em sua raiz, pode-se duvidar das características pretensamente anti-

autoritárias deste dispositivo. Como a Internet, que dela deriva, a cibernética é uma arte da 

guerra cujo objetivo é salvar a cabeça do corpo social em caso de catástrofe. (Tiqqun, 2001, 

tradução nossa)94. 

 

 Tendo sido gestada no ambiente de guerra total, não é surpresa ter a cibernética enfrentado 

o problema da entropia voltando-se à extração de informações, monitoramento e previsão da 

posição dos corpos – cujo ENIAC é o precursor. Ela é resultado teórico e tecnológico da guerra, 

 
94 “Aunque los orígenes del dispositivo Internet son ahora bien conocidos, vale la pena volver a subrayar su significado 
político. Internet es una máquina de guerra inventada por analogía con el sistema de autopistas — que también fue 
diseñado por el Ejército Estadounidense como una herramienta descentralizada para la movilización interna. Los 
militares estadounidenses querían un dispositivo que preservara la estructura de mando en caso de un ataque nuclear. 
La respuesta fue una red electrónica capaz de redirigir automáticamente la información incluso si se destruía la 
cuasitotalidad de los enlaces, lo que permitía a las autoridades supervivientes permanecer en comunicación entre sí y 
tomar decisiones. Con un dispositivo de este tipo, la autoridad militar podría mantenerse contra la peor de las 
catástrofes. Así pues, Internet fue el resultado de una transformación nomádica de la estrategia militar. Con tal 
planificación en su raíz uno puede dudar de las características supuestamente antiautoritarias de este dispositivo. Al 
igual que Internet, que se deriva de ella, la cibernética es un arte de la guerra cuyo objetivo es salvar la cabeza del 
cuerpo social en caso de catástrofe”. 
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continuação por outros meios de sua pretensão de controle (Lazzarato, 2019, p. 125). Essa pista é 

relevante para entender a correlação entre cibernética e policiamento, porquanto os riscos urbanos 

vão legitimando, aos poucos, a adoção de técnicas cibernéticas também nessa atividade. 

Com as crises do capitalismo, não só a cibernética, mas a própria máquina95 (Berardi, 2019) 

foi vista como a solução para os problemas da incerteza da demanda, produção e consumo e, de 

modo geral, da imprevisibilidade de toda a atividade econômica. Para tentar provar que os 

problemas do capitalismo não eram congênitos, bastando-lhe ajustes e acertos pontuais, a partir da 

década de 40 o discurso econômico passa a adotar a cibernética em sua psicologia. Reconhecendo 

o conhecimento limitado de cada agente acerca dos comportamentos próprios e alheios, e 

impulsionada por Friedrich von Hayek, a teoria econômica teve a sua autonomia sacrificada em 

prol da promessa cibernética de equilíbrio dos sistemas. Deixaria o mercado de preocupar-se com 

o planejamento da destinação das riquezas para valorizar o gerenciamento da informação. Como 

a incerteza seria apenas um problema temporário de ignorância, o risco de decomposição social 

seria resolvido pela rede de informações. Assim, o mercado torna-se instrumento de coordenação 

e equilíbrio, meio de autorregulação social, de ajuste da oferta e da demanda (Tiqqun, 2001). 

A internet parece ser a melhor expressão dessa “mão invisível” cibernética. Mobilizada 

pelo fluxo volátil de informação, ela entroniza os valores do imaterial e do simbólico, viabilizando 

a coleta e categorização de informações de todo tipo, cujas incertezas são resolvidas por 

conjecturas sobre probabilidades. O coletivo Tiqqun refere o seguinte: 

 

 
95 O futurismo italiano foi inaugurado com a publicação do primeiro Manifesto Futurista, em 20 de fevereiro de 1909, 
por Filippo Tommaso Marinetti. Tratava-se de um movimento que assumia para si a vanguarda da modernidade e 
bradava com utopia e excitação o advento do reino da máquina da velocidade e da guerra. Para mais informações, 
sugere-se a leitura da obra Depois o Futuro, de Franco Berardi (2019), onde mostra como a máquina compõe o centro 
do mundo imaginário futurista, e que hoje a máquina que absolve o trabalho e produz mercadorias é a “infomáquina”, 

deixando de ser externa para ser internalizada, servindo para controle. 
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A imagem da “mão invisível” não é mais uma ficção justificadora, mas o princípio efetivo 

da produção social da sociedade, tal qual se materializa nos procedimentos do computador. 

As técnicas de intermediação de mercado e financeira foram automatizadas. A Internet 

permite simultaneamente conhecer as preferências do consumidor e condicioná-los à 

publicidade. Num outro nível, toda a informação sobre os comportamentos dos agentes 

econômicos circula sob forma de títulos disponibilizados pelos mercados financeiros. Cada 

ator da valorização capitalista é o suporte de elos de retroação quase permanentes, em 

tempo real. Sobre os mercados reais como sobre os mercados virtuais, cada transação dá 

lugar doravante a uma circulação de informações sobre os sujeitos e os objetos de troca que 

ultrapassa a simples fixação do preço, tornada secundária. De um lado, deu-se conta da 

importância da informação como fator de produção distinto do trabalho e do capital e 

decisivo para o “crescimento” sob a forma de conhecimentos, de inovações técnicas, de 

competências distribuídas. De outro, o setor especializado da produção de informações não 

cessou de aumentar seu tamanho. É devido ao reforço recíproco destas duas tendências que 

o capitalismo presente deve ser qualificado de economia da informação. A informação se 

tornou a riqueza a se extrair e acumular, transformando o capitalismo em auxiliar da 

cibernética. A relação entre capitalismo e cibernética se inverteu ao longo do século: 

enquanto depois da crise de 1929 construiu-SE um sistema de informações sobre a 

atividade econômica a fim de servir a regulação - foi este o objetivo de todas as 

planificações -, a economia de depois da crise de 1973 faz repousar o processo de auto-

regulação social sobre a valorização da informação (Tiqqun, 2001, tradução nossa)96.  

 
96 “La imagen de la “mano invisible” ya no es una ficción justificadora, sino el principio real de la producción social 

de sociedad, materializado en los procedimientos de la computadora. Se han automatizado las técnicas de 
intermediación mercantil y financiera. Internet permite conocer simultáneamente las preferencias del consumidor y 
condicionarlas a través de la publicidad. En un nivel distinto, toda la información sobre los comportamientos de los 



139 
 

 

Se o termo grego de onde a cibernética se origina significa “piloto” (Wiener, 1968, p. 15), 

governar no paradigma cibernético consiste exatamente na função de pilotar a embarcação, 

navegando nos fluxos de informação. Ao piloto compete manobrar e conduzir a embarcação em 

segurança, do mesmo modo que governar deixa de vincular-se a produção legislativa para ganhar 

a acepção de coordenador das decisões e fluxos de informações do corpo social. Não é de se 

estranhar, portanto, a miríade de metáforas aquáticas sobre internet no cotidiano contemporâneo: 

navegar, surfar, mergulhar, como exploradores, em ambiente fluído e instável, os usuários viajam 

no mar de dados e informações desconhecidas. Também não é acaso denominar-se navegadores e 

exploradores os softwares para interação na internet, como, por exemplo, o Internet Explorer e o 

Safari – tal qual os grandes navegadores espanhóis, portugueses, britânicos e holandeses que se 

aventuravam no mar revolto e incógnito para conquistar territórios e mercadorias, a internet é 

similarmente vista como um espaço sem dono a ser colonizado. 

Para Amador Fernandez-Savater, o governo cibernético “não é vertical nem autoritário, ao 

menos em primeira instância, porque assim perderia muita informação. Pelo contrário, é um 

governo que sabe grudar nos territórios que administra, através de uma rede de sensores ou 

captores inteligentes de informação”. Também, “não é um governo sedentário ou estático, mas 

 
agentes económicos circula en forma de títulos asumidos por los mercados financieros. Cada actor de la valorización 
capitalista es el soporte de los bucles de retroalimentación cuasi-permanentes, en tiempo real. Tanto en los mercados 
reales como en los mercados virtuales, cada transacción da lugar ahora a una circulación de información sobre los 
sujetos y los objetos del intercambio que va más allá de la mera fijación del precio, que se ha convertido en algo 
secundario. Por un lado, nos hemos dado cuenta de la importancia de la información como factor de producción 
distinto del trabajo y el capital y decisivo para el «crecimiento» en forma de conocimientos, innovaciones técnicas y 
habilidades distribuidas. Por el otro, el sector especializado de la producción de información ha aumentado 
constantemente en tamaño. Es debido al refuerzo recíproco de estas dos tendencias que el capitalismo actual debe ser 
calificado como una economía de la información. La información se ha convertido en la riqueza a extraer y acumular, 
transformando el capitalismo en un auxiliar de la cibernética. La relación entre capitalismo y cibernética se ha invertido 
a lo largo del siglo: mientras que, después de la crisis de 1929, se construyó un sistema de información sobre la 
actividad económica al servicio de la regulación —éste era el objetivo de todas las planificaciones—, la economía 
posterior a la crisis de 1973 hace que el proceso de autorregulación social descanse en la valorización de la 
información”. 
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‘uma dinâmica de auto-organização’. Um tipo de ordem que não nega o caos, e sim busca 

permanente o equilíbrio no desequilíbrio”. Com seus dispositivos de rastreamento, substitui o 

cárcere e os grilhões pela tornozeleira eletrônica, seguindo e gerando estatísticas de fluxos, 

traçados, caminhos. Por fim, é um governo mediador, não centralizado, não só interconectando 

“máquinas, processos, informação, pessoas e capitais”, mas apagando “as velhas fronteiras da 

arquitetura liberal do poder (público-privado, etc.)” (Fernández-Savater, 2015). Trata-se, pois, de 

uma rede de sistemas descentralizados, que se auto-organizam pela retroalimentação. O sujeito e 

o sujeitador são ambos partícipes das práticas que se operam sobre eles, assim como a bateria 

antiaérea e o avião inimigo compõem, os dois, a circularidade de um sistema de feedback. O 

comportamento do piloto do avião reciprocamente sujeita e é sujeitado pelos mísseis de defesa. 

A ideia de governo cibernético pode ser ilustrada com o Cybersyn, projeto que o presidente 

Salvador Allende tentou implantar no Chile a partir de 1970 para solucionar a crise econômica e 

de governabilidade do país. Na espetacular obra Cybernetic Revolutionaries: Technology and 

Politics in Allende's Chile, Eden Medina (2011) refere que para acelerar o processo de tomada de 

decisão governamental, supervisionando em tempo real os acontecimentos, e aplicando a 

cibernética à gestão e às organizações, o cientista britânico Anthony Stafford Beer foi contratado 

para desenvolver no Chile um sistema de informação integrado para monitorar a atividade 

econômica de centenas de empresas estatais, batizado de SYNCO, acrônimo de Sistema de 

Informação e Controle. O controle do sistema seria realizado a partir de uma sala de aspecto 

futurista, projetada por um grupo de designers liderada por Gui Bonsiepe (E. Medina, 2011, p. 98), 

um alemão que trabalhou no Chile, Argentina e Brasil, e contribuiu para a criação do Laboratório 

Brasileiro de Desenho Industrial, em Florianópolis. Na sala de operações do Cybersyn não havia 

mesas nem papel. Todos os dados deviam passar pelas telas, que mediavam a interação humana 
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com o sistema de informação, o qual representava concretamente a esperança de que a computação 

poderia resolver os problemas políticos do Chile (Vicente, 2018). 

 

Figura 1 

Sala de operações do Cybersyn 

 

Nota. Fotografia da sala de operações do Cybersyn, projetada por Stafford Beer e brilhantemente 

desenhada por Gui Bonsiepe, era onde as decisões seriam tomadas. Cada cadeira tem um cinzeiro, 

um local para o copo de uísque e botões que controlavam os monitores existentes nas paredes, 

antecipando um tempo que ainda não havia chegado (Eaton, 2018). 

 

A Figura 1 mostra a sala de operações com design futurista semelhante ao cenário do filme 

2001: A Space Odyssey, de Stanley Kubrick (1968), a qual funcionava como sistema nervoso de 

um projeto ambicioso e paradigmático. O sistema permitiria monitorar a produtividade e o 
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fornecimento de matéria-prima das indústrias chilenas, alertando ao gestor, ao piloto cibernético, 

alguma anormalidade nos índices. Com o acesso aos dados e a simulação estatística, seria possível 

reduzir o desperdício e a ineficiência e antecipar decisões políticas, planejando e projetando 

melhores resultados, formulando respostas para urgências e enviando ordens, conselhos e 

diretrizes para os gestores das fábricas. Com uma rede nacional de 500 máquinas de telex, o 

sistema era capaz de coletar informações sobre a produção, o uso de energia, a produtividade, e 

transmitir para computadores centrais localizados na futurística sala de controle localizada em 

Santiago, onde era possível simular os efeitos e modelar políticas a serem adotadas no futuro, com 

a pretensão de encorajar a troca de informações e a participação dos trabalhadores no planejamento 

e na gestão no projeto socialista então capitaneado por Allende (E. Medina, 2011). 

Assim como a cibernética, o Cybersyn não pode ser compreendido fora do contexto de 

crise política e econômica. O governo de Allende sofria pressão dos Estados Unidos, que 

financiavam a oposição e sabotavam a economia. O custo operacional e a complexidade gerencial 

do governo aumentavam, dada a nacionalização de centenas de empresas. Para evitar que o projeto 

político ruísse, o desafio era encontrar soluções que auxiliassem na gestão. A tática cibernética 

caiu como luva. Durante a greve dos caminhoneiros de 1972, e de modo incipiente, o Cybersyn 

ajudou a coordenar as entregas dos caminhões ativos, evitando os bloqueios nas rodovias, 

mantendo as principais indústrias operacionais. Mesmo assim, a estratégia não foi suficiente para 

evitar o golpe de Estado, empreendido pelos militares em 1973 com apoio e influência dos Estados 

Unidos, então sob a administração de Richard Nixon, para desestabilizar o governo e evitar que o 

caminho chileno ao socialismo influenciasse outras regiões (Montes, 2020). Após a morte de 

Allende, os militares descontinuaram o projeto e destruíram a sala recém-construída por Bonsiepe. 

Apesar das limitações tecnológicas, da enorme ambição de constituir o “primeiro estado 
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cibernético” antes mesmo da existência da internet, bem como do fracasso em evitar o golpe de 

Pinochet, ele foi pioneiro em tirar do papel a estratégia de gestão cibernética, em que os dados são 

a resposta aos desafios políticos e econômicos em geral, tratando-se de iniciativa precursora desse 

modelo de gestão (Vicente, 2018), e que ajuda a entender as origens das primeiras ambições 

tecnológicas de combinar o político e o tecnológico com vistas a erigir uma sociedade mais 

organizada, planejada e perfeitamente controlada – como almejam as cidades inteligentes. 

A despeito de suas pretensões e de sua influência, a cibernética se limitou a formulações 

teóricas. Mesmo com o desejo de criar cérebros artificiais que regessem a sociedade por meio da 

informação, viu-se apenas a crescente informatização para otimizar a administração das coisas, 

conforme ilustra a tentativa chilena com o Cybersyn. Erigir protocolos modelados sobre o cérebro 

foi uma aspiração que, não obstante sofresse tentativas de reanimação, por muito tempo acabou 

não prosperando (Sadin, 2020, p. 67). Isso até o início dos anos 2010, quando uma espécie de 

“neuroléxico” emergiu. A importação despreocupada das terminologias das ciências cognitivas 

para nomear “processadores neuronais” e chips “sinápticos” e “neuromórficos” capazes de 

“aprender” é criticada por Éric Sadin, para quem esses dispositivos não replicam a inteligência 

humana, como fazem crer os seus desenvolvedores, tratando-se de um golpe retórico, um abuso 

da linguagem para embelezar e tentar convencer que esses dispositivos técnicos podem tomar 

melhores decisões que o humano, apenas por levarem em consideração em sua estrutura circuitos 

inspirados na complexidade do cérebro – o órgão humano mais importante, por abrigar os 

comandos de tudo que o corpo precisa fazer. Em verdade, esse profuso uso da “inteligência 

artificial” busca o prestígio simbólico do cérebro, escondendo tratar-se de uma racionalidade de 

ordem algorítmica que reproduz o princípio cibernético da circularidade ou retroalimentação para 

otimizar os processos (maior eficiência, diminuição de perdas) e prever probabilisticamente os 
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acontecimentos. “Nos damos conta então que a metáfora do cérebro termina por transbordar o 

marco da caixa craneana ou dos processadores para dilatar-se em escala mundial” culminando em 

um sistema integrado que, semelhantemente ao Cybersyn chileno, pilota todos os componentes da 

sociedade (indivíduos, modos de vida, forças de trabalho, instituições, hospitais, polícias, etc.) para 

obter o melhor ajuste possível, adequando-se a outro modelo, o da economia ultraliberal, “baseado 

na identificação em tempo real de tudo o que ocorre e que seja virtualmente aproveitável para gerar 

incessantemente ciclos crescentes de rotação do capital”, tratando-se a “inteligência artificial” não 

apenas de uma tecnologia, mas uma tecno-ideologia pretensamente neutra “que permite que se 

confundam os processos cerebrais e as lógicas econômicas e sociais que tem como base comum 

seu impulso vitalista e sua estrutura conexionista altamente dinâmica” (Sadin, 2020, pp. 69–70). 

Ao converter as relações e processos humanos em conjuntos de informações, em códigos, 

submetendo-os a agenciamentos e análises combinatórias, avançando no sistema cibernético de 

equivalências, que transformou animal e máquina em informação, esses léxicos neuronais 

elegantes promovidos pela “inteligência artificial” escondem o leviatã algorítmico, o método de 

governo cujo objetivo, ao melhor estilo neoliberal, é a eficiência e o controle, cuja melhor 

expressão para ilustração do argumento são as cidades inteligentes. A lógica de governo das 

cidades inteligentes passa pela extração da maior quantidade possível de informações, cuja gestão 

e agenciamentos em tempo real dá ao piloto cibernético a capacidade de antecipar os eventos: a 

demanda de energia elétrica, a lotação do transporte público, o consumo de água, o uso das lixeiras, 

se convertem em dados e, assim, precipitam a execução de serviços ou políticas públicas. 

Planejamento total: as vantagens prometidas pelos arautos das cidades inteligentes vão desde a 

otimização do uso dos recursos à prestação de serviços públicos mais eficientes. Entretanto, 

sempre são tarefas simples e bem delimitadas, para auxiliar o ser humano, a planejar e executar. 
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Como visto na curta experiência chilena com o Cybersyn, esse desejo de planejamento não 

é novo. Trata-se de um conceito central aos marxistas e levado à cabo pelos soviéticos, cujos 

economistas e cientistas da computação entre 1950 e 1960 “desenvolveram projetos de 

‘gerenciamento econômico automático’ e ‘planejamento ótimo’” para “reduzir as disfunções do 

plano em termos de desperdício, desvio de produção, redundâncias burocráticas, perda de 

informação” (Durant & Keucheyan, 2019a), entre os quais destaca-se o OGAS (Sistema de 

Controle Automatizado de Economia, tentativa de Viktor M. Glushkov, fundador do Instituto de 

Cibernética da Ucrânia, de criar um socialismo soviético eletrônico conectando as indústrias com 

computadores e linhas telefônicas, para que fosse possível revisar os estoques, a mão de obra e as 

metas, aperfeiçoando o planejamento econômico (Durant & Keucheyan, 2019b), modelo bastante 

semelhante àquele implantado no mesmo período no Chile de Allende. 

Segundo Franco Berardi, como futuro e progresso eram vistos pelos modernos como 

equivalentes, acreditava-se que a humanidade estaria rumo à uma sociedade perfeita, cada vez 

melhor. O historicismo Hegel-marxiano “afina essa visão do futuro afirmando uma ideia segundo 

a qual a história é um conflito destinado a se resolver com a manifestação da Razão, com o domínio 

final da Razão sobre o mundo, com a afirmação final da identidade entre Razão e Realidade”. Para 

ele, “o comunismo era a tradução ideológica militante e quase religiosa dessa percepção do futuro 

como realização da Razão” (Berardi, 2019, p. 22). Então, igualmente aos capitalistas, a 

subordinação à produtividade e a equivocada crença na máquina como instrumento de libertação 

também era identificada nas leituras marxistas. Para Maurizio Lazzarato, uma das razões do 

fracasso do socialismo foi ter feito da máquina, da tecnologia, uma prioridade da revolução, sem 

pensar em uma alternativa ao capitalismo. Então, “o Estado socialista se limitou a copiar o modelo 

capitalista acelerando a aplicação do taylorismo e fazendo do ‘trabalhador stakhanovista’ um 
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apêndice da produtividade. Assim, reduziu as máquinas a coisas e elevou os trabalhadores a 

‘demiurgos’, enquanto a natureza era objeto de dominação” (Lazzarato, 2019, p. 148).  

Com a desintegração do bloco soviético, a ideia de planificação econômica havia sido dada 

como morta: na oposição entre o livre mercado e o socialismo, aquele havia se tornado a narrativa 

hegemônica. Entretanto, os debates sobre inovação e tecnologia na gestão de cidades inteligentes 

reacendem o planejamento, não mais para planificar a economia, como os soviéticos ou os 

chilenos, mas para gerenciar os riscos e aperfeiçoar os serviços públicos e privados, com uma 

linguagem neoliberal de eficiência, instrumentalizando tanto as ferramentas de policiamento 

quanto impulsionando a produção e o consumismo (Durant & Keucheyan, 2019a). 

Dito de outro modo, se a cibernética foi usada pelos chilenos e soviéticos para o 

planejamento econômico do Estado, o que se pratica com as cidades inteligentes é a sua 

apropriação para o policiamento, em seu sentido de encarregar-se de deveres administrativo, 

econômico e social de questões demográficas, saúde, planejamento, preços e ordem pública. O 

controle e o desejo por dados não representam algo novo, porque são características da cibernética 

desde Wiener. Mesmo assim, são discursos agora expandidos mediante a combinação dos 

princípios cibernéticos com sensores de internet das coisas, computação em nuvem e algoritmos, 

viabilizando um policiamento mais abrangente, denso e em tempo real. 

 

1.4. Indiferenciando humanos e máquinas 

 

Uma das características da contemporaneidade é a capacidade das máquinas realizarem 

tarefas do dia a dia em “benefício” da humanidade. Movimentar um veículo, aquecer alimentos, 

imprimir um livro, produzir um equipamento, enviar uma mensagem. Hoje a sociedade 
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dificilmente consegue se ver sem gozar da segurança e do conforto oferecidos por estas máquinas, 

com funcionalidades que até pouco tempo poderiam estar em uma narrativa literária distópica. 

Já faz parte do imaginário popular um mundo perfeito em que os móveis e os 

eletrodomésticos da “casa inteligente” se ajustam aos seus moradores. Talvez esse imaginário seja 

influenciado pelo seriado Os Jetson da década de 1960, que retratava uma família cuja vida 

cotidiana era auxiliada por inúmeros dispositivos cibernéticos para economizar tempo e trabalho, 

incluindo um robô-faxineira, que limpava e cozinhava. Ou então talvez seja o imaginário 

influenciado pelos contos de cyberpunk. Com traços futurísticos, proféticos e ao mesmo tempo 

nostálgicos, o choque com o novo, entre humano e máquina, comumente era examinado 

criticamente pela literatura cyberpunk, em um misto de fascínio e rejeição: não raros robôs, 

máquinas e artefatos automáticos satirizados na literatura da metade do século XX saem das 

páginas dos livros para as prateleiras das lojas como se aquela literatura ficcional tivesse a 

capacidade de prenunciar o futuro. Frente a proliferação de eletrodomésticos adaptados à 

automação residencial, cujo controle se dá pelo celular ou mesmo com comandos verbais à 

assistente pessoal, não é irreal pensar em uma casa cujo sistema de gerenciamento ajuste a firmeza 

da cama, a temperatura do ambiente, o horário para acordar, a duração do banho, o cardápio do 

café da manhã, o vestuário, avalie a saúde (com os índices do corpo como peso, glicemia e 

nutrientes verificados automaticamente na coleta da urina), sem contar, é claro, o controle 

automático da luminosidade, do som ambiente e da validade dos alimentos na geladeira. 

O impressionante não é, apenas, os serviços automatizados pela casa, mas a constatação de 

que a humanidade tende a viver em meio a dispositivos “sensíveis”, interligados entre si e 

dependentes do usuário, à medida em que assume função de produtor de dados, de fluxos de 

informações necessários à ativação do sistema. Há uma relação simbiótica de mútua dependência: 
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embora “autônomos”, esses dispositivos que compõe a casa “inteligente” dependem da extração 

dos hábitos e dados comportamentais do usuário para funcionar. Por isso, o cerne da condição 

contemporânea menos se relaciona à engenharia dos objetos técnicos concretamente 

desenvolvidos, do que a conflituosa relação entre humanos e máquinas, e seus diferentes 

agenciamentos e consequências, que constitui o cenário imaterial contemporâneo. 

Essa contraditória relação entre as máquinas e o homem tem data antiga. Em 1958, no ápice 

da cibernética, Gilbert Simondon alertava que a cultura se comportava em relação ao objeto técnico 

como um homem xenófobo o faz em relação ao estrangeiro: não se trataria de um ódio ao novo, 

mas uma recusa à realidade estrangeira devido ao desconhecimento da natureza da máquina e sua 

essência, que culminaria com a retirada de suas significações97 e, ao mesmo tempo, comportaria 

em uma representação de hostilidade, como se máquina constituísse um perigo iminente de 

insurreição contra a escravatura que lhe era imposta (Simondon, 2020b, pp. 43–45). 

Quando Simondon (2020b, pp. 45–47) escrevia, supunha que o aperfeiçoamento das 

máquinas não corresponderia ao automatismo e a constituição de uma “máquina de todas as 

máquinas”, mas a sensibilidade às informações externas culminaria na indeterminação. Se as 

máquinas fossem sensíveis, pensava ele, elas não seriam automáticas, fechadas em si mesmas em 

um ciclo de funcionamento determinado, mas dependeriam da coleta de informações que o homem 

lhe inserisse, o qual sempre exerceria o papel de organizador e intérprete das máquinas. “Longe 

de ser o supervisor de uma turma de escravos, o homem é o organizador permanente de uma 

 
97 Simondon se opunha aos preconceitos antitécnicos que avaliavam o objeto técnico apenas de acordo com a sua 
utilidade, enquanto o objeto estético fazia parte da cultura, da expressão do humano. Para ele, havia esteticidade nos 
objetos técnicos assim como utilidade nos objetos estéticos. Por exemplo, o futurismo e a escola de Bauhaus 
aproximaram arte e técnica, o que mais tarde também foi feito pelo design gráfico e o design industrial. A sala de 
controle do Cybersyn, já mencionada, é outro belo exemplo dessa noção. Sobre o assunto, ver Do modo de existência 
dos objetos técnicos, de Gilbert Simondon (2020), em especial o prefácio Um novo modo de existência, escrito por 
Pablo Esteban Rodríguez. 



149 
 

sociedade de objetos técnicos, que precisam dele como os músicos precisam do maestro”, tendo o 

homem a função de coordenar as máquinas, que funcionariam entre ele e o ambiente. 

Pablo Esteban Rodríguez, no prefacio à edição brasileira da obra Do modo de existência 

dos objetos técnicos, de Gilbert Simondon (2020), menciona o seguinte: 

 

Na genealogia da tecnicidade existem os elementos técnicos (as ferramentas utilizadas pelo 

corpo humano), os indivíduos técnicos (as máquinas que dispensam esses corpos) e os 

conjuntos técnicos (as oficinas, estaleiros, fábricas etc., que reúnem elementos e indivíduos 

técnicos). O movimento industrial do Ocidente suprimiu a centralidade do corpo humano 

nessa tríade e concentrou toda a sua energia na consolidação de indivíduos técnicos. A 

crítica comum, proveniente da história da técnica, queria a volta ao nível de elementos 

técnicos, no qual o corpo humano seria novamente central para a tecnicidade. Mas a 

cibernética torna essa aspiração absurda, pois coloca indivíduos e conjuntos técnicos no 

mesmo plano de autonomia em relação ao humano (Rodríguez, 2020, p. 30). 

 

A colocação de homens e máquinas no mesmo patamar é empreendida pela transformação 

dos sentidos em dados. De acordo com Éric Sadin, o movimento de digitalização dos diferentes 

campos simbólicos (escrita, som, imagens estáticas e animadas) contribuiu para o arquivamento 

tendencialmente integral de corpos históricos na forma de bits indexados. Esse fenômeno gerou 

uma enorme quantidade de dados devido a proliferação ininterrupta de sites e o aumento dos 

usuários da Internet, gerando, por suas navegações, inúmeros rastros coletáveis. Por outro lado, 

com a possibilidade de os civis usarem o serviço de geolocalização precisa do GPS a partir do final 

da década de 1990, houve um salto na esfera informacional, porque a posição de pessoas e meios 
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de transporte passou a ser acessível e compartilhável (Sadin, 2015, p. 22). Sem contar a contínua 

e profusa instalação de sensores em objetos, superfícies físicas ou organismos, que representa hoje 

um instrumento de digitalização do mundo devido a enorme tendência de produção de dados. 

Esses dados são coletados preponderantemente de ações individuais ou coletivas ativas 

(como ligações telefônicas, mensagens, histórico de navegação, compras no cartão de crédito, 

transações bancárias) e passivas (roteiro de viagem, videomonitoramento, condições 

meteorológicas, qualidade do ar, condições de saúde). A quantidade de dados produzidos 

diariamente é impressionante. A cada dia são produzidos milhões de dados, muitos deles 

imperceptíveis. A cada instante milhões e milhões de e-mails, tweets e mensagens de WhatsApp 

são enviados no mundo; a informação produzida na internet, em redes sociais, blogs e em sites 

assume proporções gigantescas. Sem contar, é claro, a enorme quantidade de condutas passivas, 

silenciosas, que viram dados sem que o sujeito se dê conta, como, por exemplo, o seu estado 

fisiológico, coletado pelo relógio mediante aferição de índices corporais. 

Se a banda de pop inglês The Buggles reclamava nos anos 1980 que o vídeo matou a estrela 

do rádio (vídeo killed the radio star), destruída pela máquina e a nova tecnologia 

(TheBugglesVEVO, 2011), talvez ao fim deste século será possível compor uma nova canção 

lamentando a extinção de outros personagens e profissões. O operador de mimeógrafo e o 

entregador de telegrama já não se veem por aí. Haverá espaço para operadores de caixa e 

telefonistas diante das funções da máquina? O jornalismo, por exemplo, já sofreu boa 

ressignificação quando a instantaneidade da notícia compartilhada pelas mídias sociais e veiculada 

pelos portais na internet transformou a capa do jornal impresso quase que em uma curiosidade 

histórica. Até a sua impressão, publicação e circulação quase sempre a notícia se tornou “velha”, 

de “ontem”. O movimento de digitalização está em expansão, esfomeado por mais dados, 
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colocando em questão as categorias tradicionais, adaptadas a um quadro de análise estável, fixo. 

A contínua dilatação e disseminação dos dispositivos de captura de dados requer uma compreensão 

amorfa da realidade, compatível com a natureza volúvel do objeto estudado, e que também leve 

em consideração as raízes históricas desse projeto ou programa tecnológico que objetivava abolir 

os ruídos na comunicação, a entropia, em prol de um governo ordenado e planejado. 

Essa pilotagem cibernética viabilizada pela miríade de dispositivos tecnológicos 

contemporâneos apresenta-se como rota para concretizar a utopia filosófica de uma sociedade 

perfeitamente organizada e planejada, onde cada pessoa cumpra o seu papel, garantindo-se o 

funcionamento dos serviços públicos e o gozo da liberdade. Essa mudança é operada dentro do 

marco da quarta revolução industrial, catalisada pelo neoliberalismo98 (Barona Vilar, 2021, p. 66), 

como se as tecnologias de processamento de dados e sistemas inteligentes fossem capazes de dar 

economia de custos e tempo, revigorando discursos como “eficiência”, “inovação” e “progresso” 

para impulsionar tecnologias que almejam fundir e sobrepor ambientes físicos, digitais e 

biológicos (Schwab, 2016, p. 19), revelando uma crença na máquina não tão diferente dos antigos 

futuralistas, que já não veem no futuro uma fonte de esperança como outrora (Berardi, 2019). 

À medida em que a hipótese cibernética fez da sequência de raciocínios e instruções 

predeterminadas  o dispositivo central de controle e comunicação, permitindo a programação de 

todos os processos mediante o emprego das linguagens e das técnicas corretas, a pretensão de erigir 

um espaço social harmonioso mediante a tecnologia, anunciada pelos arautos das “cidades 

inteligentes” e das tecnologias “disruptivas”99 da quarta revolução industrial (Schwab, 2016, p. 

 
98 Entende-se não ser possível proceder com a análise do tema sem considerar o regime político, jurídico e econômico 
que rege o ambiente estudado. A racionalidade neoliberal é capaz de sorrateiramente se impor, alastrar e instalar, como 
se fosse algo natural, que sempre esteve ali, influenciando nas formas de vida. Para mais informações, sugere-se a 
leitura da obra A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal, de Dardot e Laval (2016). 
99 O termo tecnologia “disruptiva” faz alusão a uma inovação, serviço ou produto com características novas, diferentes 

dos padrões estabelecidos, semelhante à ideia de “mudança paradigmática”. Em tradução livre o termo disrupt 
significa interromper, desmoronar, embora nem todas as tecnologias disruptivas são efetivamente revolucionárias, 
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19), faz emergir um dispositivo cuja intenção é governar por meio de práticas algorítmicas de 

normalização e controle das condutas, a qual denomina-se “governamentalidade algorítmica”. 

Todavia, para entender esse conceito em toda sua complexidade é necessário dar um passo atrás 

para entender o significado do conceito foucautiano de “governamentalidade”. 

 

1.4.1. A cidade ideal e a governamentalidade 
 

A ideia de uma cidade escrupulosamente ordenada ocupou a filosofia durante muito tempo 

(Stiegler, 2002). De Platão (2021) a Thomas More (2018), muitos projetaram com precisão os 

detalhes de uma organização política, econômica e social ideal, quase sempre recorrendo a padrões 

geométricos ou estéticos como sinônimo de perfeição, ou fazendo uso da matemática como 

ferramenta para melhorar a gestão. A renascentista Palmanova, na Itália, exemplifica o conceito 

de cidade ideal, com estrutura concêntrica em forma de estrela e harmonia geométrica em suas 

ruas e edifícios (Munteán, 2009, pp. 246–247). Nowa Huta, na Polônia, Dunaújváros, na Hungria 

(Coufalová et al., 2020), Brasília, no Brasil, ilustram como o século XX continuou nessa utopia 

civilizacional de conceber uma cidade perfeitamente planejada, cujo última grande empreitada 

brasileira foi a cidade de Palmas, em Tocantins, fundada do zero em 1990 e atualmente com 

população estimada de 313 mil habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021). 

O desejo de controlar o imprevisível, antecipando condutas, foi crescendo conforme 

desenvolveu-se o censo e o conhecimento estatístico. A ambição de governar com bases racionais, 

que deu vida as grandes nações europeias no século XVII, implicitamente relacionava-se tanto 

com a crença utópica de Thomas More (2018) em planejar arranjos sociais perfeitamente 

 
tratando-se muitas vezes de meros aprimoramentos. Pode-se citar a inteligência artificial, a internet das coisas, a 
robótica, a nanotecnologia e o Big Data como tecnologias comumente relacionadas à quarta revolução industrial e que 
tem sido apontadas pelo léxico predominante na área como exemplos de processos disruptivos. 
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ordenados, quanto com o processo burguês de racionalização da vida, com normas de conduta e 

critérios universalmente válidos. Nesse paradigma, caberia aos governantes adotar os métodos 

necessários para o atingimento da harmonia do Estado, entre os quais o principal seria reunir 

conhecimento minucioso sobre todo o território. Ao obter informações sobre a produção agrícola, 

a frota marítima e a demanda de alimentos, por exemplo, seria possível identificar as riquezas e 

contabilizar o pagamento de impostos, melhor administrando a nação. 

Segundo Foucault, a noção tradicional de governo não se limitava às estruturas políticas e 

à gestão dos Estados, “mas designava a maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos: 

governo das crianças, das almas, das comunidades, das famílias, dos doentes”, expressando-se 

como um conjunto de “modos de ação mais ou menos refletidos e calculados, porém todos 

destinados a agir sobre as possibilidades de ação dos indivíduos” (Foucault, 1995, p. 244). Então, 

a ação governamental era a execução concreta de procedimentos administrativos racionalmente 

dirigidos ao melhoramento do espaço público, ao ordenamento das relações sociais, ao controle 

populacional, entre outras atividades semelhantes incidentes sobre as pessoas ou o território. 

Esse conceito sofreu modificações. Se até o Renascimento ele se referia à gestão do Estado 

e ao modo como os indivíduos eram dirigidos (governo da família pelo genitor, governo das 

crianças pela escola, governo das almas pela igreja), com o advento da modernidade a ideia de 

governo começou a se restringir apenas ao Estado. Foucault menciona que essa limitação 

conceitual ocorreu porque as “relações de poder foram progressivamente governamentalizadas, ou 

seja, elaboradas, racionalizadas e centralizadas na forma ou sob a caução das instituições do 

Estado”, sob as mãos do governante (Foucault, 1995, p. 247). 

A partir desse período histórico a “arte de bem governar” reuniria os saberes e 

conhecimentos próprios do Estado. A boa governança seria aquela que considerasse as realidades 
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e necessidades da população e evitasse a carestia, as doenças e a morte, que assolavam as 

anárquicas, barulhentas e sujas cidades medievais – que insistentemente foram devastadas por 

epidemias de doenças como a peste bubônica e a varíola. Esse processo de governamentalização 

relaciona-se com a emancipação do Estado, com as transformações sociais e econômicas e 

principalmente a emergência do problema da população, que paulatinamente deixava o campo para 

ocupar cidades (Foucault, 1995, p. 236). Se as forças da natureza e a vida em sociedade causavam 

imprevistos que o ser humano queria controlar ou pelo menos reduzir os seus efeitos, a antecipação 

dos fenômenos, que antes era campo das divindades, dos seres adivinhos, passou a ser objeto de 

estudiosos do Estado, cuja tarefa era interpretar os dados coletados por seus agentes para tentar 

prever acontecimentos e antecipar condutas, técnica paulatinamente aperfeiçoada até adquirir o 

estatuto de ciência e chamar-se estatística, a qual compõe uma astuciosa combinação de técnicas 

de individualização e de procedimentos de totalização (Foucault, 1995, p. 236). 

Originalmente empregada para a formulação de políticas governamentais, em especial para 

dar sentido à grande quantidade de informações demográficas e econômicas em vertiginoso 

crescimento durante a expansão das cidades, a estatística surgiu interagindo conceitos matemáticos 

e as necessidades de outros saberes, dando origem a diversas ferramentas de análise e 

representação que erigiram uma cartografia da vida e das nações (Fienberg, 2021, p. 209). Então 

a administração do Estado deixou de ser exclusividade dos teóricos, filósofos e conselheiros reais, 

para também ser realizada por estatistas, estudiosos do Estado que obtinham “a melhor decisão 

possível” relacionando à matemática uma miríade de outros saberes racionais dirigidos à condução 

e direção da população para enfrentar as complexas mudanças políticas e econômicas (Foucault, 

2008b, p. 134). O conhecimento estatístico então serviu para antecipar os problemas na gestão 

governamental, fazendo parte de uma série de instrumentos. A demanda de insumos hospitalares, 
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por exemplo, poderia ser estimada e, antes que os estoques se esgotassem, o administrador poderia 

providenciar uma nova compra. Nos cursos Seguridade, Território, População (1977-1978) e 

Nascimento da Biopolítica (1978-1979), Michel Foucault analisou as relações de poder e sua 

relação com os modos de subjetivação, utilizando-se do termo “governamentalidade”  como uma 

grade de análise das tecnologias de poder que, a partir do século XVIII, tendo por alvo a população, 

fizeram uso de cálculos, dados e probabilidades dos fenômenos populacionais como doenças e 

crescimento demográfico para otimizar o controle e aumentar a produtividade. 

Inexistente no dicionário, Foucault cunhou o termo para evitar confusões conceituais com 

“governo” se referindo, sucintamente, ao “encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre 

os outros e as técnicas de si” (Foucault, 1988, p. 19). Para Pierre Dardot e Christian Laval, as 

práticas governamentais podem ser compreendidas a partir da noção de poder pastoral como uma 

técnica de governo, isto é, “governar é conduzir a conduta dos homens, desde que se especifique 

que essa conduta é tanto aquela que se tem para consigo mesmo quanto aquela que se tem para 

com os outros” (Dardot & Laval, 2016, p. 15). Trata-se de um governo que administra a liberdade 

para que os indivíduos se conformem às normas por si próprios, a partir da passagem de uma noção 

religiosa de pastor das almas para populações. Então, trata-se de um exercício de poder operado 

sem oposição adversarial, confrontação ou coerção legal, mas por meio da administração e gestão 

dos riscos e perigos, que emprega técnicas policiais de controle, estatísticas e fiscalização para 

coleta de informações e conhecimentos úteis à realização de uma boa administração. 

O conceito evidencia a reciprocidade das técnicas de poder e formas de saber, porque 

conecta o sentido das práticas de governo com os modos de pensamento, indicando a 

impossibilidade de estudar-se as tecnologias de poder sem uma investigação da racionalidade 

política. Isto é, as expressões e estratégias governamentais não podem ser compreendidas sem que 
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se analise as ideias que lhes são subjacentes, os procedimentos e cálculos de governo 

experimentados pela população e pelos indivíduos.  

A governamentalidade caracteriza-se por não impor comportamento normalizado aos 

sujeitos, diferentemente do poder expressado nas sociedades disciplinares, quando a conduta 

individual era observada e regulada, como no panóptico100, modelo de prisão de Jeremy Bentham 

(2008, p. 15), onde cada prisioneiro permanecia isolado, submetido a contínuo exame, 

classificação e sanção, objetivando conduzi-lo até um comportamento tido como “normal” 

(Foucault, 2004, p. 224). As sociedades disciplinares organizavam-se em torno desse modo de 

poder capturador das ações, discursos e corpos, moldando as condutas, os processos de 

aprendizagem e todo o cotidiano de maneira corpórea e coercitiva. A diferença entre as sociedades 

disciplinares e as de soberania reside na identificação do poder: enquanto nas de soberania o poder 

era exercido de maneira visível, nas disciplinares o poder estaria disperso. 

Além disso, a normalização é um fenômeno intrinsecamente conectado ao processo 

disciplinar, por meio da qual cria-se uma norma central a qual torna-se paradigma. Ser normal 

equivaleria a agir conforme a norma, de acordo com o modelo preconizado pela lei ou costume. 

Para não ser marcado pelo estigma da anormalidade, seria necessário obedecer aos padrões de 

conduta. Segundo Christian Laval e Pierre Dardot, o modelo da disciplina era o panóptico 

benthamiano, que aplicava “técnicas de distribuição espacial, classificação e adestramento dos 

corpos individuais” (Dardot & Laval, 2016, p. 202). 

 
100 Em uma série de vinte e uma cartas escritas em 1787, Jeremy Bentham apresentou “O Panóptico”. Trata-se de uma 
prisão em formato circular com uma torre central para vigilância, de onde o inspetor supervisionaria atividades das 
celas. Bentham propôs enganar o inspecionado para que falsamente acreditasse estar sob vigilância mediante uma 
ideia arquitetônica e administrativa para que essa visibilidade fosse factível. O panóptico representa um princípio geral 
de arquitetura, um dispositivo de vigilância universal. Bastariam algumas modificações e ajustes para que essa 
arquitetura fosse implantada em escolas, asilos e hospitais. 
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O processo de reconstituição da identidade, empregado no tratamento da loucura, ilustra o 

funcionamento da normalização na sociedade disciplinar. Seu objetivo era apoderar-se do corpo e 

da alma tomados pela loucura, dando à psiquiatria um poder integral sobre os loucos. “A 

terapêutica da loucura é ‘a arte de subjugar e de domar, por assim dizer, o alienado, pondo-o na 

estreita dependência de um homem que, por suas qualidades físicas e morais, seja capaz de exercer 

sobre ele um império irresistível e de mudar a corrente viciosa das suas ideias’” (Foucault, 2006, 

p. 11). Entendendo a loucura como falha de compreensão da realidade, a terapia do 

estabelecimento asilar impunha ao louco uma espécie de processo para lhe incutir uma realidade 

“normal”, inicialmente por meio da enunciação forçada da realidade, lhe obrigando a repetir os 

nomes dos funcionários até sabê-los, por exemplo, depois por meio da confissão quanto a 

realidade, quanto a episódios bibliográficos a respeito do próprio doente, para que a verdade dita 

por sua boca operasse terapeuticamente, e, por fim, para que ele reconhecesse por conta própria a 

“normalidade” que lhe foi incutida, estimulando a criação de relações com essa realidade 

(Foucault, 2006, pp. 195–198). Nesse cenário, o louco é desprovido de sua subjetividade, a qual é 

moldada a essa “normalidade”. O paciente da instituição asilar é sujeitado pelo terapeuta, que lhe 

coage ao tratamento, mediante diversos procedimentos que lhe tiram a interioridade da sua 

subjetividade para inserir em seu lugar um certo tipo de discurso de verdade.  

Entretanto, os mecanismos de segurança que compõe as práticas racionais da arte de 

governar - como as técnicas policiais para administração populacional, a fiscalização sobre os 

bens, alimentos e pessoas para fins sanitários ou tributários – não tem paralelo com esse processo 

de normalização dos corpos, porque são estratégias incidentes sobre as populações e não aos 

indivíduos, objetivando não a conformidade da subjetividade individual do sujeito, mas a 
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maximização do poder do próprio Estado mediante a obtenção do maior conhecimento possível 

para bem governar. 

A estatística, empregada nesse contexto para aferir a mortalidade, as doenças, da população 

– assim interpretada enquanto sujeito coletivo – tem sua relevância reconhecida no rastro de 

diversos fenômenos ocorridos no século XVIII, em especial a expansão demográfica causada pela 

abundância monetária e a abundante produção agrícola. A emergência do problema da população 

reposicionou a preocupação antes individual ao coletivo, tendo a estatística sido usada para 

computar os acontecimentos, riquezas, prejuízos do Estado e, assim, instrumentalizar a tomada de 

decisão do governante. A estatística mostrou como a população tem regularidades próprias de 

mortos, doentes, acidentes, e que os fenômenos das epidemias, do trabalho, da riqueza, não podiam 

ser reduzidos ao núcleo familiar – o qual deixou de servir como modelo de governo e, limitando-

se a temas residuais, morais e religiosos. Daí em diante a família passou a ser tomada 

principalmente como segmento populacional para extração de informações como reprodução, 

consumo, doenças, riqueza, bem como a incidência de estratégias de poder para controle sanitário, 

demográfico etc. (Foucault, 2008b, pp. 138–139). Essa transformação da interpretação do coletivo, 

do comportamento singular e normalizado para o populacional, de um regime soberano para um 

dominado pelas técnicas de governo, é indissociável do que depois veio a se denominar economia 

política, a qual tem como finalidade não diretamente o aumento do poder soberano ou o aumento 

das riquezas, mas a administração da população (Foucault, 2008b, p. 141). 

Essa alteração na forma da governamentalidade é relevante porque consistiu no advento de 

um limite à razão governamental, um autolimite que opera em seu interior em um contexto de 

acirramento da concorrência mercantil, quando tornou-se relevante encontrar o equilíbrio entre o 

máximo e o mínimo para manutenção das condições de sobrevivência do Estado. Se até então a 
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questão vigente no governo girava em torno de critérios morais e religiosos, o desejo de maximizar 

o poder estatal por meio da polícia e, posteriormente, estabelecer um ponto de equilíbrio de 

natureza econômica nessas práticas viria a significar uma transformação da razão de Estado, 

inserindo as noções de administração eficiente e menos custosa no cálculo. 

O desejo de transformar os dados populacionais em informações racionais remonta a essa 

intensificação da arte de governar. Embora o advento da estatística não tenha culminado na simples 

substituição das sociedades de soberania e de disciplina pelas sociedades de governo, como ela 

serviu de mecanismo para gestão governamental, materializada nos censos populacionais, ofereceu 

um novo repertório de respostas tanto ao problema da soberania quanto ao da disciplina (Foucault, 

2008b, p. 143). Preocupada com a gestão das coisas e das pessoas, a noção moderna da 

governamentalidade foi recebendo influência militar (no sentido de conferir segurança contra 

inimigos internos e externos) e, instigada por problemas cada vez mais complexos, foi tornando-

se mais sofisticada até impregnar as atividades econômicas e financeiras. Gradualmente o objetivo 

da arte de governar tornou-se imanente à prática de governo, um fim em si mesma, e a ideia 

tomasiana de paz perpétua deu lugar ao equilíbrio, à estabilização (Foucault, 2008b, p. 347). 

Ao mesmo tempo em que a racionalidade política passou a considerar a população no 

cálculo das decisões, a arte de governar substituiu as justificativas de salvação da alma pelo da 

preservação da vida, adaptando os mesmos instrumentos usados pelo pastorado religioso para 

conhecer, dirigir e salvar as almas. Se antes a função pastoral era assegurar um lugar no paraíso a 

todas as almas, a sua função passou a ser de dar maior segurança, saúde, bem-estar. Essa função 

estatal foi levada a cabo pelo seu poder de polícia, uma tecnologia de poder estatal com a atribuição 

de executar e coordenar as práticas de controle e regulamentação dos comportamentos da 

população, sejam eles de cunho alimentar, sanitário, construtivo, tributário ou criminoso. Essa 
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tarefa, segundo Foucault, não poderia depender exclusivamente do conhecimento das leis, da 

sabedoria ou das virtudes, cabendo ao bom governante bem conhecer os fatos: “o saber necessário 

ao soberano será muito mais um conhecimento das coisas do que um conhecimento da lei, e essas 

coisas que o soberano deve conhecer, essas coisas que são a própria realidade do Estado é 

precisamente o que na época se chama de ‘estatística’” (Foucault, 2008b, p. 365). 

A estatística conferiria os conhecimentos necessários para a administração do Estado. A 

estatística foi o primeiro método sistematizado empregado para aferir de modo mais exato o estado 

de determinadas situações. Seu método operativo consiste em coletar dados relacionados ao 

território, à população, às instituições, aos preços, às doenças, às mortes, aos crimes, geralmente 

por instituições específicas. Dessa coleta surgem mapas, categorias, subcategorias, e um repertório 

que reduz fatos em números, induzindo à construção de uma realidade “objetiva”, “racional” e 

visível, envolvendo em seus resultados, de modo escamoteado, a estrutura. Essa quantificação dá 

origem a novos métodos de representação, expressão e pensamento (Sadin, 2015, p. 111). 

A estatística então prosseguiu desenvolvendo-se ao longo dos séculos seguintes e, a partir 

de 1980, teve o seu impulso incrementado pelo processo de quantificação, que irradiava para áreas 

diferentes do social. Nessa época ampliou-se o movimento de digitalização e de registro das 

atividades humanas. Sendo possível armazenar, indexar e manipular a informação de maneira mais 

sensível, a estatística – como instrumento de governo – começou a estar menos preocupada com o 

Estado e a coisa pública do que com atividades privadas e individuais. Passou a ser empregada 

para respaldar os atores econômicos que quisessem informar-se sobre os costumes dos 

consumidores, elaborando melhores estratégias industriais e comerciais de acordo com as 

tendências e preferências do público, possibilidade essa que se ampliou a partir da década de 1990, 

com o compartilhamento dos bancos de dados viabilizado pela internet. A expansão da cultura da 
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avaliação e do resultado irradiou para diversos âmbitos, como empresas, escolas, hospitais e 

esportes, permeando a sociedade de instrumentos estatísticos para registro de atividades para 

avaliação e comparação. Atualmente esse “quantitativismo” faz parte do cotidiano de muitos 

estudantes, professores, juízes, policiais, servidores públicos, e todo tipo de profissional, que se 

submetem às frequentes metas e avaliações numéricas, como se o conhecimento ou o trabalho 

pudesse ser medido objetivamente por meio de planilhas e tabelas (Sadin, 2015, p. 112). 

Então estariam dadas as condições para que a estatística vivesse a sua “idade de ouro”. 

Poderia ela ser empregada por governos e industriais do mundo todo. Contudo, de algum modo 

chegou-se no fim do túnel da preponderância da estatística. Com a popularização do acesso aos 

computadores pessoais e telefones celulares, a aceleração das trocas de informação viabilizada 

pela internet e a profusão de sensores e dispositivos coletores de dados, as estatísticas deixaram de 

se dedicar preponderantemente ao planejamento e gestão do Estado e das linhas de produção 

industriais, para instrumentalizar um modo de governo que dilacera as diferenças entre o controle 

e o cuidado de si. As novas ferramentas tecnológicas, surgidas com a quarta revolução industrial 

(Schwab, 2016), estariam reformando o próprio paradigma de ser humano, promovendo uma 

verdadeira “metamorfose do mundo” (Beck, 2018), na qual novas compreensões da realidade 

passam a estar presentes no léxico cotidiano, a destacar a inteligência artificial, biomedicina, 

neurociência, entre outros conceitos que denotam a transformação da essência humana101. 

Desde então, no âmbito da internet, os algoritmos inicialmente empregados para aferir a 

frequência de acessos aos sites e melhorar a navegabilidade, legitimando correções e melhorias 

 
101 As tecnologias emergentes não se referem, apenas, às máquinas inteligentes e conectadas à internet. A quarta 
revolução científica se refere a um novo paradigma, em que a digitalização do mundo se entrelaça em todas as relações 
e ambientes, fundindo-se e sobrepondo-se nos ambientes físico, digital e biológico. Essas tecnologias são tão radicais 
e transversais que afetam a própria ossatura humana – nanotecnologia, neurociência, biomedicina, tem capacidade de 
colocar em xeque as noções tradicionais sobre ética e moral. Então, se a tecnologia durante o século XX deu origem 
a regimes totalitários e fascistas, o futuro se apresenta complexo frente às potencialidades das máquinas e o impacto 
que ela causa e pode causar na humanidade. 
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nos serviços, foram reorientados para uma função mais lucrativa: o conhecimento do 

comportamento dos consumidores e dos usuários (Bell, 2021)102. Combinando estatística e 

instrumentos para rastreamento, os sistemas cibernéticos foram impulsionados pelas corporações, 

que se interessaram no setor para ajustar as suas estratégias comerciais e produtivas de acordo com 

o público, otimizando as operações. Antes disso, o setor privado já empregava a estatística com o 

objetivo de estimar opiniões, votos, audiências ou a preferência de produtos, cujos resultados se 

tornavam representativos mediante cálculos de probabilidade que pouco a pouco se tornaram mais 

assertivos, mas sempre com margem de incerteza, porque o método utilizado sempre se valeu de 

amostragem – técnica de pesquisa que, em alguns âmbitos, poderá ser substituída por métodos 

ainda mais assertivos, graças a enorme quantidade de sensores cibernéticos, que permitem a coleta 

de dados de uma enorme quantidade de pessoas, sem ser necessária a colheita de amostras. 

Pouco a pouco essa margem de incerteza vai sendo eliminada pela ampliação do emprego 

de tecnologias cibernéticas nas mais simples atividades cotidianas. Com os sensores necessários à 

retroalimentação sendo incorporados em eletrodomésticos, veículos e até ao corpo humano, as 

máquinas se tornaram testemunhas do cotidiano, replicando em seus bancos de dados cópias cada 

vez mais semelhantes à realidade. Esse movimento permite que os eventos da vida sejam 

registrados quantitativamente e qualitativamente, abolindo a dúvida, a improbabilidade, a 

insegurança. Por exemplo, os crimes ocorridos em determinada localidade podem ser 

categorizados conforme a frequência de ocorrências e de horários, de um ponto de vista 

quantitativo, mas também podem ser divididos em outros critérios qualitativos, como as condições 

 
102 De acordo com Julia Bell, uma das mercadorias mais valiosas da atualidade é a atenção. O tempo online, dedicado 
a responder estímulos lançados pela tela do computador ou do celular na forma de chamadas, notificações, 
atualizações, sugestões, é valioso. Há inúmeras estratégias para captar essa atenção e transformar em ativos, 
incrementando as vendas de produtos e serviços, que batalhões de programadores se ocupam de desenvolver. Não à 
toa, como reflexo, o tempo de uso dos telefones celulares tem aumentado. 
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do clima no momento dos crimes, as características pessoais das vítimas, as condições de 

iluminação e o fluxo de pessoas no mesmo instante. Como as vias públicas têm se tornado ruas-

conectadas capazes de coletar e transmitir dados como o fluxo de veículos e de pedestres, produção 

de lixo, disparos de arma de fogo e as condições meteorológicas, tais informações podem ser 

cruzadas e refinadas com bancos de dados exógenos para melhorar a qualidade das correlações até 

um nível bastante individualizado, diminuindo a margem de incerteza das pesquisas por 

amostragem e técnicas estatísticas, as quais paulatinamente dão lugar à ampla quantificação da 

vida cotidiana, que sujeita à replicação dos mais distintos fenômenos (Sadin, 2015, p. 113). 

Com a flexibilização das possibilidades de extração de dados e cálculos computacionais, 

cai pelo chão a diferença semântica entre contagem e método de avaliação, dando origem a uma 

“fórmula que representa uma forma de perfeição do princípio de medição, pertencente a uma 

ordem altamente detalhada e contextualizada, sincrônica, diacrônica e perpetuamente dinâmica, 

correspondendo a um regime de apreensão sem precedentes” a qual Sadin denomina “quanto-

qualitativo”. Com isso, quer ele se referir tanto ao aumento de atividades sujeitas a avaliação 

quanto à possibilidade delas se realizarem de maneira minuciosa e qualitativa, e não apenas sob os 

traços gerais, cujos campos estão em franca expansão: “os gestos de um motorista podem ser 

captados por uma infinidade de sensores que indicam as frequências das viagens percorridas, as 

paradas feitas nos postos de gasolina, os programas ouvidos, o respeito ou não ao código de 

trânsito, tanto quanto o nível geral de conduta, atenção e reflexos” (Sadin, 2015, p. 114, tradução 

nossa)103. Pode-se dizer o mesmo dos aplicativos de streaming de música, que registram as 

preferências dos gêneros musicais (como fariam as antigas “amostras” estatísticas realizadas pelos 

 
103 “Les gestes d'un automobiliste peuvent être captés par une multitude de senseurs qui signalent les fréquences 

d'utilisation, les trajets parcourus, les arrêts effectués dans les stations-service, les programmes audio écoutés, le 
respect ou non du code de la circulation, autant que le niveau général de la conduite, de l'attention, des réflexes.” 
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censos e pesquisas demográficas), a duração, a frequência, entre outras características qualitativas 

que permitem aos gestores definir se o ouvinte é um fã assíduo ou não de determinado cantor. 

Daí o surgimento de uma “economia de conhecimento”, baseada no rastreamento 

qualitativo de uma profusão de fenômenos. Para Sadin, “esta é a redefinição de muitos setores que 

atuam por meio da aquisição de uma clarividência granular implantada em tempo real, tornada 

possível pela coleção indefinidamente expansiva de massas de informação” (Sadin, 2015, p. 26, 

tradução nossa)104. Exemplo disso é a “rede elétrica inteligente” que emprega “medidores 

inteligentes” para, em pequenos intervalos de tempo, medir o consumo de cada unidade elétrica 

para ajustar a produção e a distribuição de acordo com a demanda. Até então, esse serviço dependia 

das estatísticas de cada temporada, sujeitas a repentinas anormalidades que motivavam as falhas. 

Se os cálculos fossem malfeitos, ou ocorresse um repentino aumento da demanda, toda uma região 

poderia ficar sem energia. Com a instalação de sensores na rede de energia elétrica, cria-se um 

sistema de comunicação em duas vias - conforme o princípio cibernético da retroação - para 

detectar informações sobre o desempenho e, com base em tais dados, determinar automaticamente 

o aumento ou diminuição da tensão exigida (Sadin, 2020, p. 157). Embora a cibernética também 

buscasse resultados eficientes e, do mesmo modo, sofresse influência da estatística, destaca-se 

agora a descentralização e a modulação do real pela própria máquina, a qual tem se emancipado 

da intervenção humana e deixado de ser dependente da ação humana para a tomada de decisão. 

Esse movimento de acumulação e mediação de dados representa, deste modo, uma 

passagem epistemológica na forma como a humanidade enxerga a realidade, resultado do sonho 

cibernético de transformar todos os eventos da vida em linhas de códigos, em informação, 

igualando homem e máquina à condição de códigos virtuais, em avatares em uma Matrix. 

 
104 C'est une redéfinition de nombreux secteurs qui s'opère par l'acquisition d'une clairvoyance granulaire déployée en 
temps réel, rendue possible par la collecte indéfiniment expansive de masses informationnelles. 
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As cidades e casas inteligentes são bastante ilustrativas desse paradigma cibernético de 

organização dos assentamentos urbanos: projetadas com milhares de dispositivos sensíveis, 

instalados difusamente para capturar os mais ínfimos impulsos, seus sistemas são capazes de 

agenciar os metadados e planejar melhores ações, como, por exemplo, as melhores datas e horários 

para o recolhimento do lixo. Em princípio, a mediação é algorítmica, sendo despicienda a 

intervenção humana. Ao mesmo tempo, uma incipiente “medicina de dados” surge “capaz de traçar 

o perfil genético dos indivíduos e capturar fluxos fisiológicos diretamente na pele ou através de 

biochips implantados dentro dos tecidos, levando ao estabelecimento de uma ‘terapia de 

advertência’ e a um diagnóstico preventivo personalizado” (Sadin, 2015, p. 27, tradução nossa)105. 

Contudo, onde esse fenômeno se expressa de uma maneira mais evidente é no âmbito da 

segurança. Esse campo é preponderante para a estratégia de interceptação e processamento de 

dados com a intenção de medir a suposta periculosidade de cada grupo ou pessoa e legitimar ações 

governamentais antes que o suspeito venha a concretizar seu plano de destruição da ordem. Os 

centros operacionais de dados, onde os fluxos digitais do mundo são concentrados e explorados 

para conter ameaças internas e externas, demonstram como funciona o regime que se estabelece 

com base no recolhimento de informações, na análise em tempo real, na detecção de correlações 

relevantes e na interpretação dos resultados (Sadin, 2015, p. 28). 

Tais axiomas se manifestam na exploração dos dados em escala industrial e são capazes de 

evidenciar certos significantes escondidos, cujo conhecimento seria impossível sem a adoção de 

processos automatizados; isso incentiva que a medição e a quantificação se espalhem para todos 

os âmbitos da vida, na esperança de encontrar correlações. 

 
105 “C'est une “médecine des données” qui émerge, désormais capable de dessiner le profil génétique des individus et 
de capter les flux physiologiques à même la peau ou via des biopuces implantées au sein des tissus, conduisant à terme 
à l'instauration d'une “thérapeutique de l'alerte” et du diagnostic préventif personnalisé”. 
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Se as sedutoras parábolas dos ciberativistas anunciavam um ambiente técnico-econômico 

em que imperaria a liberdade106, tendo dado origem a incipientes ações de hackativismo107 e 

contribuições do movimento antiglobalização ainda mediante listas de e-mails e fóruns na internet, 

no final da década de 1990 “a ingenuidade ou a ilusão coletiva foi atingida duramente pela cruel 

realidade do surgimento de grupos industriais como Google ou Amazon, com base na exploração 

comercial mais intensa da Internet e no monitoramento de navegação dos usuários”. 

Diferentemente do que eles esperavam, e sem frustrar o impulso fundacional da “ciência do 

controle e da comunicação”, a cibernética não foi capaz de estabelecer em suas redes um ambiente 

horizontal e democrático para trocas de informações, mas, ao contrário, surgiu “através de uma 

paradoxal indiferença ou cegueira, uma ordem piramidal que determina a estrutura geral da Web, 

arrastando a metáfora corrente da rede para a figura mais exata de um campo de conectividade 

global dominado por alguns oligopólios” (Sadin, 2015, p. 32, tradução nossa)108.  

 

1.4.2. Algoritmos e o fim da política 
 

As máquinas vêm substituindo o humano em muitas atividades decisórias. Como já dito, 

não servem apenas para instrumentalizar a decisão do operador, mas, elas próprias, o substituem. 

 
106 O ciberativismo acreditava desde os anos 1980, quase que paralelamente ao advento da internet, que a tecnologia 
permitiria distribuir informações, compartilhar conhecimento e engajar as pessoas em causas. Os movimentos sociais 
poderiam fazer uso da internet para convocar protestos e novos ativistas. 
107 O hacktivismo é um termo comumente empregado para se referir a uma forma especializada de ciberativismo, em 
que o agente tem conhecimento técnico para promover uma ação direta eletrônica (escrevendo ou manipulando código 
fonte) para promoção de valores filosóficos ou políticos. 
108 Élan de naïveté ou d'illusion collectives qui se cogna durement contre la cruauté du réel ou l'éclosion de groupes 
industriels tels Google ou Amazon, fondés sur la plus intense exploitation commerciale de l'Internet et du suivi des 
navigations des utilisateurs. À rebours du principe supposé prépondérant de l'horizontalisation des échanges, il se sera 
dressé dans le même mouvement, mais dans une forme paradoxale d'indifférence ou de cécité, un ordre pyramidal 
déterminant la structure générale de la Toile, faisant glisser la métaphore abusive de réseau vers la figure plus exacte 
d'un champ global de connectivité dominé par quelques acteurs oligopolistiques. C'est encore la réalité géopolitique 
des événements de septembre 2001 qui aura subrepticement infléchi le destin général du Web, ou plus précisément 
celui de son “back office” dérobé aux yeux des usagers et majoritairement tendu vers la pénétration et la mémorisation 

massives des comportements. 



167 
 

Com os sistemas automatizados de identificação de passageiros (portão eletrônico e-gate), o 

controle migratório nos aeroportos internacionais já vem sendo controlado pelas máquinas, 

cabendo ao aparelho de reconhecimento facial instalado nos portais verificar a coincidência do 

rosto do viajante frente aos dados de seu passaporte para, em seguida, decidir quanto a sua 

liberação (Canes, 2014). Para tanto, a máquina extrai do chip do passaporte não só as informações 

cadastrais do passageiro, mas também as informações biométricas, verificando dados como cor do 

cabelo, altura e cor dos olhos do viajante, e comparando com a foto e os dados contidos no chip. 

O sistema estadunidense Global Entry também funciona nesses moldes (Oliveira, 2019) 

Sistemas semelhantes podem ser encontrados nos carros autônomos, dotados de câmeras, 

sensores e radares capazes de detectar e identificar objetos ao redor, estacionar e frear 

automaticamente, conforme o fluxo da via, cuja completa independência humana vem sendo 

anunciada pela Tesla (2021) e principalmente nas denominadas “cidades inteligentes”, resultado 

de milhares de dispositivos de permanente coleta e análise de dados, cujos resultados são 

agenciados e automaticamente legitimam a execução de ações reguladoras, como, por exemplo, 

quando há aumento ou diminuição da demanda dos serviços públicos de transporte. Esses projetos 

são acompanhados da instalação de milhares de sensores, câmeras e radares para recolhimento dos 

dados das pessoas. Os sistemas são encarregados de interpretar as informações e atuar 

automaticamente sobre cada problema, garantindo a orquestração da cidade como se ela fosse um 

cenário da série de jogos de computador Simcity, sucesso na década de 1990, na qual o jogador 

administrava uma cidade. A diferença é que no mundo dos vivos o computador paulatinamente 

toma o lugar do prefeito-jogador. Seguindo-se a lógica neoliberal da eficiência, não seria de se 

estranhar se logo ele se torne um cargo desnecessário, considerado um custo a ser suprimido – 

assim como a democracia. Esses mecanismos internos de governo não intentam atingir o 
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crescimento do Estado em força, riqueza ou poder (como o OGAS soviético), mas limitar-lhe o 

poder a partir de seu interior. As cidades inteligentes surgem, assim, como alternativa de gestão e, 

ao mesmo tempo, são a contagem regressiva para o fim da política, em vias de se tornar 

desnecessária frente a administração automatizada das cidades. 

As propostas das cidades inteligentes dependem da tecnologia, cuja operação se dá por 

meio de um roteiro binário de instruções denominado algoritmos. Os algoritmos traduzem essa 

ideia de ordem de comando e constituem o eixo do controle de todos os processos da cidade por 

símbolos logocêntricos. Embora a definição de algoritmo seja objeto de controvérsia dentro do que 

se denomina algorithmic studies109, para fins da presente tese é suficiente utilizar o conceito de 

Pablo Rodríguez, para quem os algoritmos são “um conjunto finito de instruções ou passos que 

servem para executar uma tarefa ou resolver um problema de tipo matemático por meio da 

manipulação de símbolos”, sendo o responsável pelo funcionamento do computador e dos demais 

sistemas informáticos baseados em códigos binários (Rodríguez, 2018, p. 18, tradução nossa)110. 

Esse conceito bastante simples e direto é essencial para entender a “governamentalidade 

algorítmica”. Para Lucas Vilalta, “um primeiro aspecto fundamental que explica as razões pelas 

quais a governamentalidade algorítmica se transformou no dispositivo central de controle e 

comunicação no neoliberalismo reside no fato de que os algoritmos estão na base da hipótese 

cibernética” (Vilalta, 2020, p. 7), isto é, os algoritmos são a linguagem pela qual a cibernética 

exerce o controle no animal e na máquina. São eles o roteiro do sistema. 

 
109 Trata-se de uma proeminente área de estudos que privilegia o algoritmo como objeto de estudos. Matteo Pasquinelli 
(2017, 2018), por exemplo, faz uma relação entre o código e algoritmo quando identifica as sociedades de metadados, 
uma forma tecnopolítica surgida dentro e ao lado da sociedade em rede devido a sua complexificação.  Se a sociedade 
em rede era um espaço de fluxo de informações, em que elas eram trocadas horizontalmente, na sociedade de 
metadados há um aumento da escala informacional devido ao seu acúmulo em bancos de dados e a formação de 
informação sobre informação. Outro autor que pode ser encaixado dentro dessa área é Frank Pasquale (2015).  
110 “[…] se trata de un conjunto finito de instrucciones o pasos que sirven para ejecutar una tarea o resolver un 

problema de tipo matemático a través de la manipulación de símbolos”. 
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Isso se deu devido a conexão entre existência e funcionamento que constituiu uma “cultura 

algorítmica”, expressada na crescente delegação da cultura aos processos computacionais, que tem 

feito com que, segundo Pablo Rodríguez, “os algoritmos que conformam as pautas e escolhas 

culturais se invisibilizem enquanto tais, se ocultem no processo de seleção dos conteúdos 

culturais”. Quer dizer, “os algoritmos nos fazem acreditar na existência de uma transparência que 

permite o acesso a tudo, quando, na verdade, personalizam por meio de medidas estatísticas que 

não tem nada de pessoal”. Com isso, inserem a ilusão de singularidade, a qual é simples 

decorrência da estatística, a qual deriva do processamento de informação (Rodríguez, 2018, p. 19, 

tradução nossa)111. Essa despersonalização das relações de poder empreendida pelos algoritmos 

faz com que se acredite, erroneamente, na possibilidade de que a técnica iria libertar o homem da 

“escuridão” do subjetivismo, quando, na realidade, a máquina é ela mesma uma escrava condenada 

a repetir as mesmas instruções algorítmicas que lhe são orientadas (Lazzarato, 2019, p. 132). 

Lucas Vitalta (2020, p. 7) menciona que esse fenômeno cultural se assemelha àquele 

descrito por Eric Sadin (2018, pp. 129–148) na passagem do “sujeito humanista ao indivíduo 

algoritmicamente assistido” ao falar de uma “humanidade aumentada pela assistência algorítmica 

das tecnologias digitais”. Esse conjunto de instruções numéricas dá à vida humana a assistência 

para uma infinidade de decisões, construindo novos sentidos cibernéticos, como principalmente se 

expressa nas redes sociais e suas dinâmicas próprias, “daí talvez a dinâmica atual das guerras 

culturais em que estamos sempre buscando uma vida autêntica e julgando a autenticidade da vida 

do outro em um clique de Facebook, em um toque em uma tela” (Vilalta, 2020, p. 7). 

 
111 “[…] los algoritmos que van conformando las pautas y elecciones culturales se invisibilizan como tal, se ocultan 
en tanto proceso de selección de los contenidos culturales. En su visión, los algoritmos hacen creer en la existencia de 
una transparencia que permite el acceso a todo cuando en realidad personaliza a través de medidas estadísticas que no 
tienen nada de personales. Crean en los sujetos la ilusión de una singularidad que es efecto de la estadística, y ésta, a 
su vez, efecto de un procesamiento de información”. 
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No mesmo sentido, Paula Sibilia cita o desaparecimento dos relógios analógicos frente ao 

surgimento dos digitais, expressada pelo seu incrustamento e diluição em todos os outros 

dispositivos (como computadores, celulares, micro-ondas), como emblema e como sintoma do 

homem pós-humano da perda dos interstícios: “como ocorre com as instituições de confinamento, 

parece que também aqui os muros estão desabando: o tempo não é mais compartimentado 

geometricamente, passando a ser um contínuo fluído e ondulante, sempre escoando e nunca 

suficiente” (Sibilia, 2015, p. 29). Ainda segundo ela, conforme a lógica serial das sociedades 

disciplinares foi perdendo a força, novas técnicas e dispositivos de poder surgiram, operados 

velozmente e em curto prazo, ignorando fronteiras e atravessando espaços e tempos, de maneira 

multíplice, descentralizada e distribuída. Essa nova configuração socioeconômica e política é vista 

como “totalitária” em um sentido novo: “nada, nunca, parece estar fora de controle” (Sibilia, 2015, 

pp. 28–29). Essa assistência dada pelos algoritmos aos problemas da vida expressa-se em serviços 

supostamente singulares, mas que efetivamente apenas diferenciam entre si as singularidades 

individuais relevantes, categorizando-as, como faz a indústria cultural contemporânea, que 

“fornece perfis de Netflix, Youtube, Spotify e, mesmo Tinder, personalizados, construindo um 

perfil não de homogeneização, mas de particularização das singularidades” (Vilalta, 2020, p. 7), 

isto é, fazem o consumidor acreditar que o serviço lhe é prestado em caráter único, irrepetível. 

Se nos princípios da cibernética, Wiener visava reduzir a entropia e filtrar o ruído na 

comunicação, esse “serviço diferenciado” oferecido pelos sistemas de metadados, operados sob 

algoritmos, leva à perfilização ou à singularização da vida, a qual não tem como objetivo “produzir 

um saber sobre um indivíduo identificável, mas usar um conjunto de informações pessoais para 

agir sobre similares” e, agenciando resultados estatísticos, encontrar “a probabilidade de 

manifestação de um fator (comportamento, interesse, traço psicológico) num quadro de variáveis” 
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(Bruno, 2013, p. 161). Com isso não se quer homogeneizar as pessoas para ciberneticamente impor 

um padrão, mas apenas particularizar as singularidades para extrair a performance – assim como 

o radar das baterias antiaéreas não aspiravam obter um “padrão de conduta” de todas as aeronaves 

inimigas, mas, em um sentido pontual e provisório, extrair a performance de cada uma. 

Maurizio Lazzarato, a partir da leitura de Gilbert Simondon, ressalta que a máquina é um 

escravo que faz outros escravos, no sentido de que estando ela própria reduzida à condição de 

escrava, sem autonomia e independência, não poderá a máquina cumprir as suas promessas de 

“libertação” ou “liberação do tempo”, afinal, ela própria não é liberta de sua subordinação 

algorítmica e, ao contrário, revelam-se cronófagas – consumidoras de tempo. Além disso, sendo 

ela escrava, há necessariamente um escravagista, alguém que lhe dê as ordens, alguém esse que 

não é uma pessoa delimitada, mas a “máquina social” que engendra máquina e subjetividade, que 

impõe as relações, estratégias e sujeições que guiam a ação supostamente impessoal e automática 

dos modelos matemáticos que tecnicamente a fazem funcionar (Lazzarato, 2019, pp. 132–133). 

Com o cotidiano permeado de dispositivos eletrônicos que acompanham as pessoas até na 

hora de dormir, sente-se uma sensação de impossibilidade de desconexão que afoga a sociedade 

contemporânea em um oceano de fluxos informacionais. A enormidade de dados coletados pelos 

dispositivos e sensores sobre o comportamento humano diário (mensagens, e-mails, localização 

sites acessados etc.) alimenta sistemas capazes de transformar o ser humano em uma reprodução 

algorítmica, a qual pode dar origem a cálculos estatísticos de antecipação e modelagem 

comportamental para controle dos corpos. Aos poucos a cidade perfeitamente planejada e 

funcional sonhada pelos modernos tem se aparentado reproduzir a hiperconectividade da cidade 

do cyberpunk: sombria, etérea e sufocante, repleta de corporações e luzes publicitárias, a tradução 

maquínica do sensível mescla uma paradoxal rejeição e euforia em relação à tecnologia. 
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1.4.3. Coleta e análise probabilística de dados como modo de governo 
 

A governamentalidade algorítmica, conforme descrito por Thomas Berns e Antoinette 

Rouvroy, se refere a um modo de governo fundado na coleta, compilação e análise automatizada 

de dados para modelar, antecipar e influenciar comportamentos, alimentado principalmente por 

dados brutos e metadados. Para tanto, os algoritmos exploram bancos de dados tentando encontrar 

correlações de maneira paranoide, relacionando fatos que individualmente não possuem sentido 

inteligível para, a partir de agenciamentos estatísticos, buscar modelar ou antecipar o 

comportamento (Rouvroy & Berns, 2015). Trata-se de uma forma de exercício de poder que 

emprega dados quantificáveis, capazes de antecipar e modular possibilidades de ação, ao invés de 

impor soberanamente a simples regulação normativa do comportamento. 

Não se trata de imposição de norma legal ou social para que a conduta humana se adeque 

a um padrão comportamental, mas de um fenômeno relacionado às interfaces cognitivas, que 

condicionam determinado comportamento ou retiram a possibilidade de agir, suprimindo a 

liberdade humana, sem qualquer espaço para reação. Por exemplo, em 2008 a Microsoft obteve 

patente de um dispositivo “cuja função é garantir o cumprimento das ‘boas maneiras’ em locais 

públicos”, por meio do qual “os cinemas podem, por exemplo, solicitar automaticamente que os 

telefones celulares entrem no modo silencioso, os museus podem proibir as câmeras de operar ou 

implantar seu flash, as empresas podem proibir a captura de imagens ou som em reuniões 

confidenciais” (Champeau, 2008). Em manifestações políticas, esse dispositivo poderia ser 

empregado por forças de repressão para bloquear a câmera dos celulares, para que possam agredir 

os manifestantes sem preocupar-se com eventual vídeo que venha a lhes expor depois. 
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Nesse cenário perde-se a capacidade de desafiar e desobedecer ao padrão, seja ele 

ilegítimo, injusto ou desnecessário (Rouvroy, 2012). Em síntese, governamentalidade algorítmica 

é a ideia “de um governo do mundo social que se baseia no processamento de conjuntos de dados 

em vez de política, lei e normas sociais” (Rouvroy, 2020, p. 17). A digitalização torna-se uma 

espécie de quantificação de questões políticas que é obtida por meio de algoritmos. A intenção é 

promover hipóteses e critérios de classificação a partir dos dados, não se objetivando governar, 

julgar, punir e controlar condutas presentes ou passadas, mas de governar a incerteza, o 

improvável, o desconhecido, representado pelo futuro incognoscível. O processamento em massa 

de dados trata, pois, da vontade de controlar essa incerteza, transformando-a em probabilidades. 

Contudo, como a interpretação das probabilidades exige tempo e sujeita-se a contestações, para 

domesticar a incerteza a governamentalidade algorítmica intervém preventivamente direcionando 

a atenção, modificando o ambiente e os comportamentos por meio de “alertas” ou “estímulos” com 

a intenção de obter reflexos, e não reflexividade, dúvidas (Rouvroy, 2020, pp. 17–18). 

A governamentalidade algorítmica tem um objetivo grande em vista: o excesso do possível 

sobre o provável. Visa reduzir o possível ao provável, afetando comportamentos por meio de 

advertência e não por meio de proibição ou obrigação. “É um modo de governo relativamente 

subliminar que consiste em dirigir a atenção das pessoas para certas coisas, modificando o 

ambiente informacional ou físico de modo que os comportamentos não sejam mais obrigatórios, 

mas necessários” (Rouvroy, 2020, p. 17). Esse regime de governo, graças ao desenvolvimento de 

tecnologias para avaliação de risco, produziu técnicas de governança diferentes das estratégias de 

avaliação e mitigação de riscos citadas por Foucault. Esse novo regime caracteriza-se pela 

quantificação e o aproveitamento dos dados por meio de algorítmicos, ao invés dos processos 

estatísticos de avaliação de risco, típicos da governamentalidade tradicional; também há diferença 
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no modo em que os picos de excepcionalidade são identificados, em contraposição às estratégias 

de governar pela imposição normativa ou pela média estatística; ainda, as informações são 

continuadamente extraídas, sendo acompanhadas de avaliações de risco produzidas em tempo real. 

Em síntese, o poder deixa de ter como alvo os corpos, individualizáveis e com suas 

subjetividades, para dar lugar a um objeto estatístico, abstrato, cibernético, uma reprodução digital 

da realidade, representativa dos riscos e oportunidades identificados em cada instante. Embora 

essa Tese também empregue o termo predição como sinônimo, o governo algorítmico 

verdadeiramente é preventivo, e não preditivo, porque sua preocupação não é descobrir as causas 

subjacentes e estruturais dos eventos da sociedade, mas prevenir ou garantir que determinados 

fatos (não) ocorram, antecipando-se à probabilidade. Trata-se, pois, de um governo cuja docilidade 

não deriva de tecnologias de poder para estimular a produtividade ou o prazer, mas da modulação 

do comportamento social. 

Para Bernard Stiegler, o surgimento da governamentalidade algorítmica acompanha as 

redes sociais e o novo tipo de economia, baseada em dados pessoais, cookies, metadados, tags e 

outras tecnologias de rastreamento que emergiu junto ao Big Data, esses enormes bancos de dados 

e informações cuja tecnologia de processamento emprega métodos matemáticos de alta-

performance para instrumentalizar o cálculo automatizado (Stiegler, 2016, p. 37), cuja operação 

paranoide é uma das características do conceito de governamentalidade algorítmica. 

Está-se frente a uma nova maneira de governar o comportamento que resume a manifesta 

impossibilidade de fugir dos caminhos (ou seriam cabos?) que resumem as relações humanas e 

sociais ao digital, e submetem o mundo sensível à duplicação cibernética para agenciamentos 

futuros, de onde os usuários têm dificuldade de sair ou escapar da incidência por estarem 
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mergulhados em um ambiente de indiscernibilidade onde as estratégias de modelação do 

comportamento acabam entrelaçadas no cotidiano. 

Se as imaginárias luzes de neon ofuscando o horizonte das cidades dos contos de cyberpunk 

são incapazes de iluminar a sua escuridão esfumaçada e indiscernível, talvez a literatura queira 

ilustrar como as consequências dessa relação perniciosa entre humano e máquina iniciada pela 

cibernética para controle e comunicação, com a pretensão de tudo ordenar e prever, resulta em 

cidades bagunçadas, como decrépitos parques temáticos onde a realidade parece simular-se em 

meio ao crescimento desordenado, falta de planejamento, explosão demográfica e solapamento da 

qualidade de vida. A ideia governamental por trás da vontade de todos os dados coletar é erigir um 

outro mundo, distinto do anunciado pelo cyberpunk: com a quantidade de dados suficiente seria 

possível prever, em tempo real, a maioria dos fenômenos socialmente relevantes. Então a 

administração das cidades poderia contornar mais facilmente os problemas levando a cabo 

estratégias de policiamento que efetivamente planejariam e fiscalizariam o respeito à ordem 

pública privilegiando as categorias de fenômenos, pessoas ou vítimas mais sujeitas a controle – a 

despertar rápido interesse dos agentes da área. O problema dessa estratégia, todavia, é inferir 

padrões para complexos dilemas humanos e sociais sem se preocupar com as causas estruturais 

adjacentes que conduziram às consequências verificadas, e cuja compreensão muitas vezes não 

pode ser compreendidas objetivamente, sem que se analise as causas. 

O conceito de governamentalidade algorítmica apresentado por Rouvroy e Berns expande 

a ideia de Foucault enfatizando as amplas possibilidades de coleta, agregação e análise de dados 

inauguradas pela virada computacional, delimitando a transição entre o paradigma das estatísticas 

e o da cibernética. Com a profusão de sensores alimentando bancos de dados cuja mineração dá à 

luz a informações correlacionais antes imperceptíveis, o aperfeiçoamento das técnicas de 
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pilotagem governamentais não são nem um pouco triviais: constituem elas as novas estratégias de 

exercício do poder, cuja compreensão é imprescindível para entender as lógicas subjacentes, 

especialmente no policiamento. 

Em uma época em que os riscos solapam as estruturas sociais e a ânsia por reduzi-los 

acelera “soluções” tecnológicas alimentadas por algoritmos, o método pelo qual a 

governamentalidade algorítmica empreende a sua pretensão controladora menos se assemelha ao 

da imposição da força e da lei pelas instituições modernas como a burocracia estatal e mais se 

parece com aplicativos, dispositivos e objetos técnicos vindos das páginas da literatura capazes de 

subliminarmente empreender o feedback informacional entre o ambiente e a máquina e quantificar 

os riscos futuros, aferidos não com base em informações históricas coletadas por institutos 

demográficos de pesquisa, mas por métodos de coleta ininterrupta, capazes de entregar resultados 

em tempo real, cuja adoção é estimulada pela retórica da eficiência. Essa estratégia verifica-se 

facilmente no contexto da pandemia de Covid-19, cujos controles sanitários em alguns países 

empregaram o rastreamento de celulares como mecanismo para rastreamento contínuo, produzindo 

automaticamente avaliações de risco para mensurar a evolução da doença. Essa lógica tem na 

contemporaneidade sido continuadamente propagada e aprofundada, produzindo mudanças 

intensas nas práticas de segurança e policiamento tradicionais. 

As plataformas que se consolidam como modelo de negócios da economia digital também 

servem para ilustrar o funcionamento desse regime de governo. Boa parte do serviço é baseado na 

predição, ou, mais precisamente, na antecipação e modulação do comportamento. Seja para ouvir 

músicas, tomar um táxi, ou pesquisar um local, permite-se que as plataformas tenham acesso ao e-

mail, calendário, histórico de navegação, geolocalização, últimas chamadas, contatos, para obter-

se melhores serviços, os quais dependem da exploração paranoide e obsessiva dos padrões 
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comportamentais dos usuários. Não é possível se opor ao compartilhamento dos dados porque eles 

são essenciais ao sistema. Sem saber a localização do usuário, o Maps e o Uber não funcionam. 

Então pouco importa o consentimento dado pelo usuário, porque no fim das contas para poder 

acessar os serviços é imprescindível abrir mãos dos dados pessoais. 

Embora essa captura, acesso e classificação das subjetividades e individualidades possa 

automatizar processos, tornando atividades no trabalho e na moradia mais eficientes e intuitivas, a 

antecipação de desejos, interesses e preferências também tem uma face oculta: com a habilidade 

de conhecer melhor o usuário, a interioridade fica vulnerável a manipulação dos sentidos, 

explorados devido a exposição promovida pelo próprio usuário. Além disso, e devido a essa 

característica paranoide, combinada com o uso tendencioso de modelos estatísticos, situações 

banais como o escore de crédito ou o local onde se vive podem prejudicar na obtenção de um 

emprego ou tornar suspeito da prática de crimes. Atrasar as contas ou viver na periferia pode ser 

interpretado pelos algoritmos como possível inassiduidade no trabalho, enquanto ter o nome 

semelhante a de um terrorista suspeito pode causar a inclusão em listas de proibição de voos 

(O’Neil, 2020, pp. 14, 234). 

Os modelos algorítmicos também dominam o mercado financeiro. A capacidade de 

predizer o futuro, antecipando movimentos dos demais negociadores, é foco de análise de modelos, 

gráficos e simulações tanto dos mercados tradicionais quanto dos mercados de criptomoedas. 

Combinada com uma boa dose de especulação, essa perniciosa “indústria de apostas” conjectura 

probabilidades e expectativas, vinculando o sucesso financeiro à habilidade de antecipar o amanhã, 

precipitando não propriamente o que irá acontecer de fato, mas as expectativas que vão 

preponderar frente aos acontecimentos. Conforme George Soros (Soros, 1994, p. 304) já afirmou, 

o mercado financeiro funciona imperfeitamente como um mecanismo para a predição de 
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acontecimentos do mundo real, e o sucesso depende da habilidade de antecipar as expectativas, e 

não os fatos. 

Com a coleta de dados em nível acelerado, e o agenciamento estatístico dos resultados, 

torna-se desnecessário investir no controle a nível individual, atomizado, como privilegiavam os 

dispositivos disciplinares, valorizando-se a ação sobre os processos e o meio. Assim, pode-se 

prever o comportamento de grupos inteiros em uma fração de tempo, relativizando o espaço-tempo 

na experiência cotidiana mediante a mudança de perspectiva. Se o futuro é apropriado pelo 

presente, a humanidade é transportada para um espaço-tempo relativo, espaço-tempo inventivo, 

minando as certezas a respeito da correção dos critérios filosóficos tidos até então como estáveis 

graças à aceleração das condições em que a sociedade contemporânea se descreve. Se o algoritmo 

alerta que determinada pessoa ou categoria pode vir a ser um terrorista ou assassino, quem poderá 

garantir que esta realidade inventada, esse mundo virtual e hipotético, não irá concretizar-se? 

Nesse tempo que passa em velocidade alucinante, em que a narração dos acontecimentos 

é despicienda porque escorrem rapidamente pelas mãos, resolve-se prevenir o futuro, evitar-se o 

risco e condenar-se antecipadamente. Não é incomum encontrar discursos tanto na mídia quanto 

no meio jurídico de que a aceleração do tempo social sentida na contemporaneidade exige a 

flexibilização, sumarização e mitigação dos procedimentos processuais, supostamente morosos e 

incompatíveis com uma sociedade conectada, fluída e dinâmica. Esse processo penal do risco, que 

acelera procedimentos e adianta condenações em nome de uma luta contra inimigos internos e 

externos que se ocultam em toda parte, frutos de uma realidade construída e quase esquizofrênica, 

conforme exposto por Gloeckner (2015, p. 362), se parece com o delírio de Don Quijote, que lutava 

contra moinhos de vento que, aos seus olhos, eram gigantes. 
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Esse regime preditivo manejado pela governamentalidade algorítmica, portanto, não 

coincide com o real. É uma miragem, uma alucinação, imposta pela urgência e a violência temporal 

da supressão de distâncias e obstáculos que dissolve e liquefaz indivíduos, instituições e o próprio 

tempo. Um nevoeiro que se encontra entre o presente e o futuro, recebendo os influxos da 

sociedade do risco, uma sociedade acelerada, inapreensível e volátil, em que o acontecimento 

depois do agora deverá vir antes dele (Lyotard, 2002, p. 72). A partir dos bancos de dados, 

paranoicamente encontra-se correspondências e padrões, para enganar o tempo cronológico, 

avançar o ponteiro do relógio e prever, com um componente de megalomania, o amanhã. 

Para além das metáforas até então empregadas, pensar em uma governamentalidade 

algorítimica não quer dizer que as pessoas apenas obedecerão a equações e comandos matemáticos 

como em um regime de disciplina, renunciando a qualquer futuro possível, mas que os códigos 

são empregados como uma estratégia de governo produzindo efeitos nas condutas individuais e no 

ambiente coletivo da sociedade, em ambos os sentidos. É possível antecipar expectativas sobre o 

futuro e modelá-las, influenciá-las, para que a população se comporte da maneira desejada. Esse 

conceito também não quer dizer que esse governo seja estatal, mas representa uma estratégia que 

ciberneticamente emprega a coleta e análise de dados, e, ao mesmo tempo, possibilita 

agenciamentos para o desenvolvimento de técnicas de governo de “animais e máquinas”. 

Não se trata de um “poder soberano”, cujo exercício se dá apenas em um sentido 

(governante-governado), mas de uma relação de produção em ambos os sentidos. Em síntese, essa 

estratégia de poder é sustentada por uma racionalidade que se dedica à coleta, agregação e análise 

automatizada de quantidades massivas de dados, com a intenção de padronizar, antecipar e 

condicionar comportamentos, em velocidade cada vez mais rápida. 
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Esse conceito não se refere aos mecanismos técnicos de funcionamento de determinados 

sistemas eletrônicos, mas localiza-se no modo de governo que, como um gás, uma névoa, paira 

vaporosamente sobre e entre a vida humana e constitui uma estratégia de poder para lidar com as 

subjetividades, não operada em sentido único, mas em via-dupla, permeando as relações macro e 

micro, isto é, do governo da população ao próprio eu.  

 

1.5. Enganando o tempo cronológico: dos dados à antecipação das condutas  

 

Essas relações entre ser humano e máquina estão permeadas de comunicação, de 

linguagem, porque tendem a transformar todas as formas de conhecimento e expressão em padrões 

de dados. Contudo, essa relação não é apenas linguística, mas é entrelaçada de muitos outros 

agenciamentos coletivos. Existem muitos processos de subjetivação que incidem sobre os seres 

humanos em um contexto social fortemente impactado por algoritmos computacionais. Para além 

da dominação, securitização, imobilização, disciplinarização e polarização incidentes na política e 

economia, os algoritmos agem na dinâmica social como tecnologias de poder. 

Não se pode enfrentar essas questões pela ótica positivista ou legalista do direito, 

explorando leis e códigos, porque o funcionamento da racionalidade estudada desconsidera 

fronteiras nacionais, regimes jurídicos ou a eventual manifestação de vontade do usuário. Como 

operam pela linguagem novas tecnologias de governo de corpos e mentes, perpassam diversos 

âmbitos da vida, devendo ser analisadas sob uma perspectiva agressivamente transdisciplinar. 

Os algoritmos cibernéticos compartilham técnicas que objetivam sequestrar a atenção pelo 

maior tempo possível, detectando ou produzindo indignação, medo, fúria, distração, solidão, 

competitividade, entre outros sentimentos semelhantes. A emoção é o gatilho psíquico utilizado 
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pelas redes sociais por trás de seu sucesso. O YouTube, por exemplo, apresenta uma página 

diferente para cada usuário, de acordo com as preferências e o comportamento anterior. Apesar da 

opacidade de seu algoritmo, protegido por normas de propriedade intelectual, aparentemente a 

playlist de vídeos sugeridos automaticamente baseia-se na experiência anterior do usuário. Quando 

um vídeo sobre esportes termina, outro similar é imediatamente iniciado. O mesmo acontece com 

culinária, música e política. O YouTube notoriamente coleta informações sobre as atividades do 

usuário para recomendar vídeos de acordo com as preferências pessoais. Contudo, manter os 

usuários dentro da mesma bolha ideológica, mostrando mais do “mesmo”, com a suposição de que 

o conteúdo lhes agrada, suprime a alteridade e fomenta a radicalização do pensamento. 

Essa expressão da realidade compõe a governamentalidade algorítmica, essa ampla e 

complexa racionalidade que busca antecipar as expectativas sobre o futuro. Deve-se entender os 

seus meandros e conexões para, concretamente, aferir como a produção de subjetividades é 

operada a partir dela. Para fins didáticos, aponta-se que esse “governo cibernético” coordena 

racionalmente os fluxos de informações e decisões em três etapas. Lucas Vilalta também faz 

referência a essas mesmas três condições. Elas são mencionadas por Tiqqun da seguinte forma: 

“instalar um conjunto de sensores para não perder nenhuma informação proveniente dos ‘sujeitos’; 

tratar as informações por correlação e associação; situar-se nas proximidades de cada comunidade 

vivente” (Tiqqun, 2001, tradução nossa)112. Essas condições nada mais são do que os mecanismos 

que compõem a governamentalidade algorítmica: (1) captação, (2) armazenamento e (3) 

processamento automáticos e massivos de dados e (4) intervenção automatizada e personalizada 

sobre os comportamentos (Carmelini et al., 2021, p. 148). Embora siga, de maneira geral, essa 

divisão categórica, a seguir não se distingue as funções de “captação” e “armazenamento”, 

 
112 “instalar un conjunto de captores para no perder ninguna información que proceda de los ‘sujetos’; procesar la 

información por correlación y asociación; y estar ubicado a proximidad de cada comunidad viviente”. 
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porquanto uma sem a outra parece irrelevante, quer dizer, seria o equivalente a instalar um 

microfone, sem a possibilidade de gravação, em meio à floresta: o microfone não funcionaria como 

um mecanismo de governamentalidade, porque exigiria, pelo menos, a função de gravação. 

A primeira etapa, aqui denominada vigilância de dados ou dataveillance113, refere-se à 

instalação de sensores para que as informações não se percam. A intenção é extrair a maior 

quantidade possível de dados pessoais, armazenando-os (Couldry & Mejias, 2020, p. 155). As 

finalidades dessa coleta não são declaradas (van Dijck, 2014, p. 205). Nessa primeira etapa, em 

que os agenciamentos não foram feitos, “cada indivíduo passa a ser um sensor que capta 

informações como informações, mas também um sensor de sensores que produz informação sobre 

informação parametrizando a codificação e programação dos sistemas algorítmicos, 

monopolizados pelas plataformas digitais” (Vilalta, 2020, p. 7). 

Tudo que é produzido (ações e omissões, como mensagens, curtidas, histórico de 

navegação, localização, fotografia) é recolhido e armazenado, por tempo indeterminado, para que 

sua utilidade seja verificada depois, constituindo-se um “histórico da vida toda”. Não se sabe a 

utilidade dos dados, mas a sua pertinência será revelada posteriormente. Semelhantemente à crença 

religiosa quanto a existência de uma divindade que no dia do juízo final levará em conta todos os 

atos praticados em vida pelo homem, nessa primeira etapa os sensores captam a maior quantidade 

possível de informação para, “no final dos tempos”, proceder ao julgamento. 

A segunda etapa, chamada mineração de dados ou data mining114, refere-se à mineração 

paranoide dos grandes conjuntos de dados para a descoberta de correlações e padrões estatísticos. 

 
113 A diferença entre surveillance (vigilância) e dataveillance (vigilância de dados) está no alvo da vigilância. Na 
dataveillance a vigilância não é todo o indivíduo, mas apenas os seus dados pessoais. Enquanto a surveillance procede 
o monitoramento para fins específicos, a dataveillance se refere ao rastreamento contínuo de (meta) dados para fins 
não declarados. Roger Clarke (1988) utiliza esse conceito desde a década de 1980. 
114 O data mining pode ser traduzido como “mineração de dados” e se refere ao processo de exploração de dados para 

busca de padrões por associação ou sequência temporal, identificando relações entre variáveis. No âmbito criminal, 
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Como em uma peneira, seleciona-se os dados, sem, todavia, descartar a sobra, tratando-os por 

correlação e associação. Nesse estágio os sistemas analisam automaticamente os dados até 

encontrarem conexões ou tendências entre eles e, mediante agenciamentos estatísticos, podem eles 

prever o comportamento individual ou coletivo, singularizando e diferenciando cada sujeito. Nesse 

instante não apenas a publicidade pode ser direcionada microscopicamente, mas o policiamento e 

o marketing político podem se valer dessa orientação para eleger os seus alvos (como por exemplo, 

vigiar as conversas dos católicos ou dos islâmicos, dos nacionais ou dos estrangeiros). Nessa 

segunda etapa, as informações “passam a ser armazenadas em um grande sistema de memória, um 

banco de dados, que padroniza todo tipo de sistema de relações informacionais, mas também 

singulariza as ‘correlações sutis’ que permitem uma antecipação de comportamentos individuais” 

(Vilalta, 2020). Nesse momento não raro surgem as correlações lombrosianas - como as que 

relacionam a quantidade de negros nas prisões com uma suposta “predisposição” criminosa. 

Embora grande parte dos estudos tenham como alvo as redes sociais que mineram os dados 

dos usuários objetivando encontrar os seus padrões comportamentais para lhes dirigir conteúdo 

personalizado, as diligências de investigação criminal também estão empregando esse tipo de 

estratégia. Em uma época em que quase todas as relações são mediadas pelas redes, deixando 

rastros digitais, muitas informações são potencialmente utilizáveis pela polícia para investigações 

criminais. Mesmo delitos cometidos fora do âmbito informático podem deixar rastros digitais, os 

quais podem ser relacionadas entre si e revelar a autoria de um crime. Desde uma transferência 

bancária até o roteiro de uma viagem, que à princípio constituem dados insignificantes, podem se 

transformar em informação relevante para uma investigação após o processo de data mining – 

como na hipótese da operação bancária e o trajeto terem relação com uma fuga empreendida após 

 
as principais técnicas empregadas são as de agrupamento (clustering), classificação e extração. Para mais informações, 
ver: Crime Data Mining: a general framework and some examples, de Chen et. al. (2004). 
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um crime. Como nem todas as investigações ocorrem imediatamente após os fatos, a mineração 

tende a se tornar compulsiva e paranoide, identificando mínimas relações entre os indivíduos. 

Como o resultado da datamining é a criação de perfis, para que se possa antecipar os 

comportamentos individuais (Rouvroy & Berns, 2015, p. 41) é necessário que essas informações 

sejam empregadas em sentido probabilístico (Rodríguez, 2019, p. 359). Portanto, a terceira e 

última etapa, intitulada antecipação de condutas ou data anticipating115, refere-se ao resultado da 

extração e mineração anteriores, a permitir a aproximação de cada vivente, quer dizer, a 

concretização no cotidiano dos resultados dos agenciamentos, das correlações, naquilo que irá ser 

denominado como a generalização do regime preditivo (Rodríguez, 2019, pp. 359–360). 

Esses três tempos resumem a ambição da governamentalidade algorítmica de transformar 

dados do passado em informação do futuro. Ela é feita para “alimentar um sistema de metadados 

que conforma redes de assistência, perfilização e singularização da vida humana”, fazendo sua 

operação “distribuída e imanente” (Vilalta, 2020). Distribuída “porque já não é necessário situar 

ao indivíduo em um lugar fixo, pois esse carrega consigo aquilo que o vigia e por meio do qual 

pode vigiar” e imanente “porque, ao transformar qualquer interação comunicacional em dado, os 

sistemas de vigilância já não necessitam localizar-se em um ponto transcendente de observação” 

(Rodríguez, 2018, p. 21, tradução nossa)116. Em outros termos, não é necessário encerrar o vigiado 

em um panóptico de tijolo e cimento, nem em instituições disciplinares como o quartel, o hospital 

e a escola: a cibernética espalhou a tecnologia de poder da vigilância para potencialmente todos os 

 
115 A data anticipating se refere à etapa de antecipação dos comportamentos individuais empreendida por meio de 
dados após os processos de extração e mineração dos dados. Embora não conste um conceito bem elaborado acerca 
do termo, foi empregada por Pablo Esteban Rodríguez (2019), na obra Las palabras en las cosas, para se referir a essa 
terceira fase ou etapa da governamentalidade algorítmica. 
116 “Distribuida porque ya no es preciso situar al individuo en un lugar fijo, sino que lleva consigo aquello que lo vigila 
y a través de lo cual puede vigilar; e inmanente pues, al transformar cualquier interacción comunicacional en dato, los 
sistemas de vigilancia ya no necesitan situarse en un punto trascendente de mira” […]. 
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lugares, os quais passam a estar munidos de sensores capazes de coletar dados para agregação, 

análise e antecipação automatizada dos comportamentos. 

A tentativa de eliminação das incertezas e da imprevisibilidade – que guiou o sonho 

cibernético – continua sendo o motor por trás do desenvolvimento de discursos e sistemas que 

almejam a determinação do futuro. Analisar informações em tempo real para oferecer respostas 

probabilísticas, inclusive no âmbito criminal, tem guiado as políticas de segurança pública e as 

tecnologias de policiamento, desenvolvidas para “combate”, prevenção e investigação do crime 

(Mantello, 2016, p. 3). Isso tem feito com que o tradicional paradigma do “pós-crime”117 seja posto 

em questão pela sociedade, cada vez mais ansiosa pela adoção de medidas preventivas, anteriores 

ao crime, para que ele possa ser evitado – de maneira bastante semelhante às atribuições 

desempenhadas pela “Divisão Pré-Crime”118, do conto Minority Report (Dick, 2020, pp. 131–135). 

Para ser possível criar perfis criminais ou categorizar os suspeitos em razão de determinado 

histórico ou características pessoais é necessário coletar dados. No atual contexto, a extração 

desses dados não é coercitiva, mas é empreendida com a participação do vigiado. Paula Sibilia 

menciona que a sociedade contemporânea pôs em cena estratégias de poder mais sutis e menos 

claras, geralmente recorrendo ao prazer e à diversão, ao invés da repressão ou à obrigação, 

exercendo o controle em lugares abertos e fechados – para além dos muros e tijolos das instituições 

disciplinares119 (Sibilia, 2015, p. 28). Além disso, o ponto de observação não precisa estar acima 

 
117 O termo “pós-crime”, em contraposição ao “pré-crime”, é empregado por Philip K. Dick no conto Minority Report 
– O relatório minoritário, em português – para se referir ao sistema punitivo que “tinha” como base a imposição de 

penalidades em presídios mediante a investigação e repressão dos delitos após eles acontecerem. 
118 No conto ficcional esse setor é responsável pela predição dos crimes.  
119 A obra O homem pós-orgânico, de Paula Sibilia (2015, p. 29), é bastante ilustrativa do cenário contemporâneo. Ela 
menciona que no contexto do desenvolvimento da informática os sólidos muros dos edifícios da sociedade industrial 
racharam: escolas, fábricas, hospitais, prisões entraram em crise frente a dissolução dos limites das suas técnicas 
disciplinares, que, ao invés de ficarem sob ruínas, foram aperfeiçoadas, sofisticadas, intensificadas. A impulsividade 
e a ubiquidade que caracterizam esses dispositivos de poder ignoram fronteiras, espaços e tempos, procedendo a uma 
vigilância multíplice, descentralizada, distribuída, costumeiramente voluntária e até mesmo desejada. A transição do 
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do sujeito, sendo exercida desde qualquer lugar, inclusive o próprio bolso da calça. Os algoritmos 

precisam que os dados coletados sejam processados conforme padrões e critérios técnicos, isto é, 

que eles sejam os ingredientes da massa de dados do sujeito, a qual, denominada metadados, 

constitui o “alimento dos algoritmos” (Vilalta, 2020). Portanto, se hoje fala-se em 

“algoritmização” da sociedade “não é apenas porque os usamos para qualquer coisa, mas também, 

e, sobretudo, porque todos eles se encontram conectados por meio de sistemas que são alimentados 

por nossos usos, de modo que possam processar os registros de diferentes atividades” (Rodríguez, 

2018, p. 26, tradução nossa)120. 

 

1.5.1. Vigilância de dados 

 

A vigilância de dados – dataveillance – constitui a primeira das etapas da 

governamentalidade algorítmica, e se refere a fase de instalação de sensores para captação dos 

dados, ligando-se diretamente com o surgimento da cibernética, a qual inexistiria sem os radares 

e demais sensores que lhe permitiram identificar a posição os aviões inimigos. 

Roger Clarke, pesquisador da vigilância, apresenta um conceito para dataveillance 

definido como o monitoramento sistemático das ações ou comunicações das pessoas através da 

aplicação da tecnologia da informação (Clarke, 1988). Para ele, a dataveillance é o uso sistemático 

de informações pessoais, sistemas de dados na investigação ou monitoramento das ações ou 

comunicações de uma ou mais pessoas. Esse conceito, apesar de aproximar-se ao proposto, não se 

 
relógio analógico para o digital é citada como exemplo desse fenômeno: nos novos modelos de relógios o tempo não 
tem interstícios mecânicos, compartimentos geométricos, neles o tempo parece diluído, fluido e ondulante. 
120 “[…] no es sólo porque los usamos para cualquier cosa, sino también y sobre todo porque todos ellos se encuentran 

conectados a través de sistemas que son incesantemente alimentados por nuestros usos, de manera tal de poder 
procesar los registros de diferentes actividades”. 
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relaciona totalmente com essa primeira expressão da governamentalidade algorítmica porque é 

cunhado para denominar todo o fenômeno de vigilância por meio de dados, quando aqui é referida 

especificadamente a instalação de sensores e a respectiva coleta de informações. Para extrair 

resultados são necessários os agenciamentos, as correlações, que são realizadas em etapa diferente. 

Semelhantemente, uma frente de ação subjacente à governamentalidade algorítmica é denominada 

por Castor Ruiz como “individualizar para melhor governar”, se aproximando um pouco mais 

deste conceito proposto na presente tese ao se referir à extração individualizada dos dados. Com 

isso, “a escavação de dados consegue ter um conhecimento detalhado de nós, de tal modo que se 

pode dizer que os algoritmos sabem mais sobre nós do que nós mesmos” (Ruiz, 2021, p. 9). 

A incorporação de sensores em diversos lugares e com as mais amplas finalidades resume 

essa primeira característica. Esse processo “surge no processo histórico de digitalização, não mais 

configurada para autorizar o acesso e manipulação de informações na forma escrita, som ou 

imagem, mas para transformar cada fragmento do mundo numa instância de captura e transmissão 

de informação” (Sadin, 2015, p. 51). Mesmo sendo uma característica identificável no fenômeno, 

a realidade apresenta-se diferente do relato dos “especialistas” que evocam há alguns anos a 

profusão de dispositivos interconectados que estariam revolucionando as cidades e as casas. Em 

verdade, há a tentativa de exaltar o fenômeno na expectativa de acelerar o ritmo da mudança, 

principalmente por interesses econômicos dos fazedores de tendências. Há muitos sensores, e os 

aparelhos celulares coincidem a maior parte deles, entretanto, fora desses equipamentos a 

diversidade não é tanta. Por exemplo, não é incomum encontrar circuitos fechados de 

videovigilância (CFTV) não integrados à internet. E no cotidiano de grande parte das cidades 

ocidentais, o recolhimento do lixo e os horários do transporte público observam tabelas 

previamente estabelecidas pela autoridade municipal, conforme a demanda do público apurada em 
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sua experiência enquanto gestor. Na realidade, atualmente não há tantos objetos técnicos dotados 

dos sensores prometidos. A maior parte dos objetos não têm a capacidade de se interconectar, e, 

quando conseguem são, no máximo, dispositivos automatizados de coleta de dados, dotados de 

chips capazes de enviar as informações coletadas para outro aparelho, sem promover uma 

intercomunicação entre aparelhos (recendo e enviando ordens). No artigo “Máquinas de 

subjetivação, capitalismo de vigilância e algoritmos”, elaborado por este autor em coautoria com 

Augusto Jobim do Amaral, a questão foi abordada da seguinte maneira: 

 

No âmago desse tipo de tecnologia de poder está o rastreamento. Praticamente toda a ação 

humana tende a deixar rastros, marcas, pegadas, em graus diferentes de visibilidade, 

durabilidade, fragmentariedade ou identificabilidade. Contudo, para ser rastro é 

imprescindível haver materialidade suficiente para que o rastro seja identificado. Uma 

pegada na areia é um rastro com pouca durabilidade. Quando tratamos de rastros digitais, 

não se pode deixar de produzi-los. É possível que o vestígio seja menos ou mais explícito, 

mas ele sempre surge, graças ao caráter mnemônico, arquivístico, avesso ao esquecimento, 

das máquinas que compõe o ciberespaço. Qualquer ação na web - clicar, navegar, buscar, 

baixar - deixa rastro mais ou menos passível de ser capturado, identificado e recuperado. 

Apesar de nem todo rastro ser identificável, os rastros digitais são persistentes, facilmente 

recuperáveis e são multiformes, constituídos em vários níveis: um rastro (Salles & Amaral, 

2020b, p. 12). 

 

Essa interpretação continua válida. Embora o público tenha aumentado o interesse pelo 

tema da privacidade, em 2020 verificou-se ter a internet se tornado ainda mais vigiada. Agora, as 
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informações coletadas são ainda mais detalhadas e podem facilmente identificar os usuários, não 

se tratando de meras informações sobre os padrões genéricos de acesso, mas de códigos de 

rastreamento que permitem identificar o comportamento de cada um. A gravação de sessão, por 

exemplo, que está presente em quantidade cada vez maior de sites, permite registrar os movimentos 

do mouse e do teclado, monitorando até onde o visitante rola a página, onde o mouse para, como 

se alguém estivesse enxergando a tela por cima dos ombros (Angwin, 2020). Essa estratégia de 

vigilância, presente em grande quantidade de aplicações, é especialmente atrativa para as redes 

sociais e empresas de comércio eletrônico, que conseguem extrair dados sobre o interesse do 

usuário sem que ele necessariamente tenha que clicar em algum link existente na página. 

A Exodus Privacy, organização sem fins lucrativos de hacktivistas, cujo objetivo é ajudar 

as pessoas a compreender melhor os problemas de rastreamento de aplicativos Android, 

disponibiliza uma ferramenta capaz de revelar os rastreadores e permissões dos aplicativos de 

celular. Em busca realizada em junho de 2021 por este pesquisador no aludido sistema, foi possível 

identificar a enorme quantidade de rastreadores em alguns aplicativos específicos sem que haja, 

aparentemente, qualquer motivo plausível. Exemplo é LastPass, um aplicativo de gerenciamento 

de senhas, em que foram encontrados cinco rastreadores e trinta e seis permissões. Para um 

aplicativo cuja finalidade é armazenar dados confidenciais, como senhas, a presença de 

rastreadores e excessivas permissões causa bastante estranheza, sobretudo porque a maioria dos 

concorrentes possui um ou dois rastreadores, havendo até aplicativos sem nenhum. A coleta dos 

metadados parece nada ter a ver com as finalidades precípuas do aplicativo e constitui, ela própria, 

um objetivo oculto do aplicativo, sendo a venda dos dados pessoais uma das principais formas 

como os desenvolvedores têm lucrado (Exodus Privacy, 2021). Essa coleta de dados não se dirige 

somente às comunidades e localidades supostamente de risco: o alvo da captura dos dados pelos 
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sensores cibernéticos pode ser qualquer espaço, que acaba sendo apropriado para os mais distintos 

propósitos comerciais, publicitários, administrativos, securitários, afetivos etc.  

No âmbito das moradias não se desconhece a possibilidade de se instalar sensores nos 

interruptores e nas tomadas, a fim de automatizar parcialmente aparelhos fabricados sem essa 

característica original; todavia, isso geralmente permite apenas que o usuário regule à distância o 

acionamento e colete algumas informações quanto a energia gasta por cada eletrônico. Essa 

funcionalidade muitas vezes centralizada na Alexa da Amazon não representa a “revolução” 

prometida. Não são os sensores propagandeados que, por exemplo, seriam capazes de identificar 

a validade dos produtos na geladeira ou estariam acoplados nas roupas, extraindo informações da 

experiência vivente de cada um. 

Independentemente disso, não é possível enxergar o horizonte desse movimento. A 

indústria já começou a se mobilizar na elaboração de aparelhos que, desde a sua origem, são 

integrados com sensores dessa natureza, capazes de coletar informações e transformá-las em 

dados. Dentro do universo das casas inteligentes, por exemplo, há fabricantes explorando 

tecnologias de sensores integrados aos eletrodomésticos, como lavadora de roupas, geladeira e 

aspirador de pó. Apesar dos preços hoje proibitivos, a promessa de alguns fabricantes quanto às 

geladeiras é gerenciar os alimentos e informar a quantidade de unidades de cada produto, a 

validade e, também, o consumo de energia. A indústria foi quem primeiro se envolveu nessa 

integração de sensores, adotando-os nos equipamentos de produção, nas estações de trabalho, nos 

armazéns, nas embalagens, nos veículos de transporte, monitorando a cadeia produtiva do início 

ao fim. O automóvel é o paradigma desse fenômeno, não apenas porque tornou-se comum em 

algumas regiões do ocidente a contratação de serviços de rastreamento via satélite para proteger-

se dos roubos e furtos, dispositivo cuja instalação chega a ser estimulado pelas seguradoras, mas 
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porque as próprias fabricantes de automóveis o tem construído como uma “máquina comunicante”, 

embutindo-lhe diversos sensores aptos a transmitir informações ao painel ou mesmo ao 

computador de bordo, onde muitas vezes é apresentado o roteiro, dados do tráfego, alertas de 

perigo na pista, e outros comunicados vindos dos veículos circundantes, identificados por meio 

dos serviços de internet e de geolocalização, instalados nos veículos. 

Nas cidades começam a surgir sistemas de sensores fixos ou portáteis para aferição do nível 

de poluição, cujas informações são sincronizadas e podem ser acessadas de qualquer celular ou 

computador. As estações de monitoramento da qualidade do ar não são inovações tão recentes, 

contudo, os últimos sensores têm sido capazes de detectar níveis de ozônio, monóxido de carbono 

e dióxido de nitrogênio, entre outros poluentes comuns. Esses “farejadores” também podem 

analisar a densidade de micropartículas, pólen ou acusar radiatividade. No Brasil, há relatos de 

sensores de poluição atmosférica embarcados em ônibus do transporte coletivo, a fim de coletar 

dados sobre a qualidade do ar, e transmitir, em tempo real, à central computacional (IPT, 2019). 

Na Espanha, o sistema “Sentilo” instalado em Barcelona, agrupa informações de dezenas de 

sensores espalhados pela cidade (como de ruído, trânsito, fluxo de pessoas, temperatura, consumo 

de água e de energia), podendo acionar alertas, cálculos, estatísticas, mensagens (Sentilo, 2021). 

A cidade de Santander, também na Espanha, instalou mais de 12 mil sensores urbanos que medem 

desde a quantidade de lixo nas lixeiras até as vagas de estacionamento disponíveis (Ayuntamiento 

de Santander, 2021). As linhas de transmissão de energia iniciaram a comunicar os usuários acerca 

de falhas no serviço, bem como identificar, por conta própria, pontos quentes e fugas de energia 

para monitorar a maior eficácia do sistema de transmissão (Unesc, 2016), sensores esses já 

instalados no Brasil. Entre outros exemplos semelhantes, cita-se: postes de luz ativados conforme 

a quantidade de pessoas na área; parques, praças e áreas agrícolas capazes de detectar pragas que 
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atrapalhem a floração ou mesmo o amadurecimento das frutas; e detectores de tiros de arma de 

fogo programados para alertar a polícia, como o “ShotSpotter”, instalado em pelo menos nove 

cidades estado-unidenses, incluindo Miami e Oakland, cujos sensores supostamente são capazes 

de apontar a origem do tiro, conforme mostra a Figura 2 (ShotSpotter, 2021).  

 

Figura 2 

Detector de tiro “ShotSpotter” 

 

Nota. Tela do sistema “ShotSpotter” exibindo a informação de um possível disparo de arma de 

fogo detectado na localização indicada (ShotSpotter, 2021). 

 

Determinados sensores também são capazes de fazer emergir informações antes 

desconsideradas, porque inapreensíveis ou irrelevantes, resultando em novas inteligibilidades. Por 

exemplo, um protótipo de “assento inteligente” “avalia a disposição geral de um motorista sentado 

em seu veículo, medindo os níveis de aptidão e atenção podendo, se necessário, desaconselhar o 

arranque do veículo”, além disso, uma “faca inteligente” “é equipada com sensores e telas sensíveis 
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ao toque, exibindo as diferentes características dos alimentos cortados: sua composição, seu valor 

calórico, o nível de frescor” (Sadin, 2015, p. 54), sem contar a “Fiat Safe Key” que funciona com 

um “etilômetro” a partir do hálito e leva alguns instantes para indicar se o motorista ingeriu álcool 

e, em caso positivo, a chave não é projetada, impedindo o uso do automóvel (Paixão, 2015). A 

contínua expansão de sensores caminha de mãos dadas com a redução dos custos de produção e a 

miniaturização da tecnologia, que tem permitido desenvolver dispositivos cada vez menores para 

serem introjetados em outros sistemas já existentes. 

Com o caminhar da nanotecnologia, os sensores tendem a ser nanométricos: é possível que 

em breve eles cubram “as superfícies em sua totalidade, sob forma de pintura ou de película afixada 

nas máquinas-ferramentas, veículos, aviões, edifícios, estradas, pontes, para recolher as indicações 

relativas a seus usos, assiduidades e desgaste” (Sadin, 2015, p. 54). Talvez nem mesmo os 

cibernéticos da década de 1950 imaginariam ver “máquinas comunicantes” tão naturalizadas, com 

sensores e possibilidades de ocupação de funções tanto nas cidades quanto nas casas. 

 

1.5.2. Mineração de dados 

 

A data mining, que compõe a segunda etapa da governamentalidade algorítmica, faz alusão 

à mineração de dados. É nesse estágio que os dados coletados pelos sensores ganham sentido e são 

interpretados. Talvez seja o momento mais importante, e que representa a verdadeira virada de 

chave do fenômeno, afinal, a coleta dos dados por si só não traz grandes repercussões ao cotidiano, 

carecendo de uma análise que, a partir da associação dos dados, lhe dê sentido. 

O processamento dos dados dá origem a inúmeras metáforas. Sem dúvidas, a mais 

conhecida é a da mineração. Se os dados são o novo petróleo, a mineração é o modo com que eles 
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são convertidos de matéria bruta em informação cognoscível. Para tanto, é emprego um conjunto 

de técnicas e ferramentas algorítmicas para encontrar no conjunto de dados analisados padrões 

estatísticos, como variação e desvio. Essas técnicas podem se valer de “redes neurais”, por 

exemplo, e apresentar as informações agenciadas em associações, sequências, classificação, 

aglomeração e prognósticos. Também pode-se dizer que a data mining age como em um 

“espremedor de frutas”, extraindo a seiva dos “dados em situação bruta”, cujo suco interessará à 

modelagem de comportamentos (Teles, 2018, p. 434). Dos dados surgem saberes estatísticos, fruto 

das correlações realizadas entre as informações processadas. Esse “suco” de informação constitui, 

assim, a partir dos agenciamentos estatísticos, o resultado da mineração. Segundo Edson Teles, “O 

funcionamento dos Big Data e dos data mining a partir de um sistema de relações não se submete 

a qualquer média e mantém autonomia diante das normas sociais” (Teles, 2018, p. 434), porque, 

segundo Rouvroy e Berns, “Esta emancipação em relação a toda forma de média associa-se, 

notadamente, ao caráter autodidata destes dispositivos e pode ser considerada como essencial à 

ação normativa contemporânea” (Rouvroy & Berns, 2015, p. 38). 

A data mining representa “um novo tipo de conhecimento” que vem surgindo “baseado na 

coleta massiva de informações, sujeita à verificação cruzada identificada por algoritmos 

responsáveis por detectar recorrências significativas”, o qual, desde o início do século XXI, vem 

se dedicando a criar conhecimento correlacional de fenômenos até então impalpáveis à consciência 

humana, adotando um “modo de compreensão que elimina tudo a priori para de alguma forma 

deixar a ‘verdade do momento ser descoberta’” (Sadin, 2015, p. 102). 

O principal método empregado pela data mining é a correlação, a qual, em probabilidade 

e estatística, se refere a uma relação estatística entre outras relações estatísticas com mais variáveis, 

enquanto “dependência” ou “associação” se refere a uma relação estatística entre duas variáveis. 
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Em outros termos, se resume em identificar uma coincidência racional entre outro fato, sem que 

haja uma explicação causal evidente. Originado na biologia e depois aplicado na economia, o 

método correlativo busca encontrar coincidências entre variáveis em um determinado contexto 

sem uma explicação causal e sem que em condições parecidas a mesma observação seja 

necessariamente confirmada, porquanto os resultados não se baseiam no princípio do 

conhecimento científico com base na experimentação e sua repetição sistemática. 

Por isso, os resultados obtidos com o método correlativo não garantem resultados 

verdadeiros. Baseado na maior agregação possível de dados para que fatos antes ignorados sejam 

revelados, esse método procede ao registro de todo tipo de informação, como textos, fotos, 

coordenadas geográficas, sons, tentando encontrar elementos ocultos que os relacionem, 

encorajando o arquivamento de todos os dados para que no futuro, quando forem agregadas novas 

informações, possam elas revelar fatos até então desconhecidos. Essa é a racionalidade que faz os 

departamentos de polícia e as agências de inteligência coletarem e armazenagem tudo, para 

sempre, afinal, o valor da informação pode ainda não estar evidente e ser importante para 

identificar o autor de um crime ou potencial terrorista (Sadin, 2015, pp. 103–104). 

Esse exemplo ilustra o argumento de que nessa lógica a informação só tem o seu valor 

descoberto quando ela é correlacionada com outras informações, que sequer podem ter sido 

produzidas atualmente. Por exemplo: um drone que sobrevoa a cidade pode filmar 

ininterruptamente e armazenar essas imagens para, no futuro, caso ocorra algum fato relevante 

como um homicídio, assistir as gravações e identificar para onde o assassino foi após tirar a vida 

de outrem. Esse exemplo não se amolda perfeitamente à função do data mining (porque a 

mineração das imagens neste caso não ocorre maquinicamente), mas ilustra o princípio de 

funcionamento e dá pistas da razão pela qual as agências de espionagem como a NSA coletam e 
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armazenam todos os dados interceptados nas redes para, no futuro, fazer as vinculações 

retroativamente. A função da data mining é encontrar essas coincidências, classificando os dados. 

Trata-se, pois, de uma estratégia cibernética de avaliação, incumbindo à máquina encontrar 

as relações, as quais resultam da iteração induzida por algoritmos classificadores. Nem todas as 

informações podem derivar dessas correlações. A constatação inflexível, instantânea, mais 

prestigiosa e performativa, não coincide com a hermenêutica lenta, cuidadosa, artesanal própria da 

construção do conhecimento humano. Os seguintes parágrafos, redigidos por este autor em 

coautoria com Augusto Jobim do Amaral, são bastante ilustrativos desse fenômeno: 

 

Por trás desses mecanismos estão os algoritmos, os quais são programados, modelados, 

instruídos com desígnios previamente delimitados. Podem ser conceituados como rotinas 

computacionais capazes de aprender padrões. Procedimentos computacionais criados por 

humanos, naturalmente, cujo valor indicado na entrada produz algum valor de saída. 

Portanto, podem os algoritmos transformar informação em mais informação ou produzir 

informação sobre a informação. Para que uma informação vire outra informação, basta que 

determinado fluxo de dados se transforme em outro. Enquanto escreve-se este trabalho, o 

editor de texto instalado no computador opera por meio desse tipo de algoritmo, que 

permite transformar os comandos do teclado em representação gráfica. Essa é a sua forma 

mais básica, que toma certas decisões a partir de uma ordem programada de códigos e 

instruções prévias. 

Por outro lado, para gerar informação sobre a informação é necessário processá-la por meio 

de lógicas estatísticas, as quais abrangem teorias probabilísticas que explicam a frequência 

de determinados eventos para modelar a sua aleatoriedade e incerteza com objetivo de 



197 
 

estimar e prever o futuro. Fazendo uso desse tipo de algoritmo é que o computador 

consegue identificar quantas vezes pressiono uma tecla, quais são os sites que mais acesso 

ou em quais lugares da cidade estive – para, em seguida, modelar seu funcionamento de 

acordo com as preferências do usuário. Não são comandos livres de qualquer 

intencionalidade. Pelo contrário, objetivam perquirir a habitualidade, e os modos de agir 

anterioridades. É a mesma racionalidade que fundou a estatística como ciência voltada à 

formulação de políticas públicas e necessidades estatais. Contudo, as máquinas não 

explicam nada, é preciso analisar os agenciamentos coletivos dos quais elas fazem parte. E 

para isso, hoje em dia, é preciso compreender a racionalidade neoliberal (Salles & Amaral, 

2020b, p. 14). 

 

As máquinas de análise de dados podem se valer de diversas técnicas para extrair 

informações a partir da separação dos dados. Para descobrir associações a data mining tem como 

tarefa descobrir quais itens aparecem mais frequentemente frente a dois conjuntos de dados. Um 

exemplo recorrente, provavelmente folclórico, é quando um supermercado descobriu que uma 

quantidade razoável de compradores de fralda também comprava cerveja, nas vésperas dos finais 

de semana. Ao analisar os históricos de compras, verificou-se que os compradores eram homens, 

que provavelmente adquiriam a bebida alcoólica para consumir enquanto cuidavam das crianças e 

assistiam os programas esportivos do fim de semana. Haveria, portanto, uma associação entre 

fraldas e cervejas que o supermercado poderia explorar para incrementar as vendas, aproximando 

as gôndolas de fraldas e das de cerveja, pelo menos nas sextas-feiras e sábados, a fim de estimulá-

las ainda mais. Na classificação empreendida pela data mining tem como objetivo descobrir uma 

função que mapeie um conjunto de valores em um conjunto de classes e, a partir disso, essa função 
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pode ser usada para registros futuros para prever em quais classes eles se enquadram. Para tanto, 

os conjuntos de dados são divididos em dois tipos, o previsor e o alvo e para cada valor diferente 

do alvo, cria-se uma classe correspondente a um rótulo categórico pré-determinado. 

Em linhas gerais, a lógica de funcionamento é essa. Para tornar mais inteligível, imagine 

uma relação de clientes e o seu histórico de pagamento. Dentro desse histórico haverá os bons e 

os maus pagadores. A classificação consiste em descobrir uma função matemática que, a partir do 

histórico de pagamento dos clientes e das características dos clientes, seja capaz de prever o 

comportamento dos novos clientes, apoiando a tomada de decisão quanto a concessão ou não de 

empréstimos. O sistema poderia apontar, assim, que os bons pagadores possuem mais de 35 anos 

de idade, vivem no bairro X, são mulheres, solteiras e sem filhos, enquanto os maus pagadores 

possuem menos de 25 anos de idade, vivem no bairro Y, são homens, casados e com filhos. 

Consequentemente, nesse exemplo hipotético os clientes que se enquadrassem nessa segunda 

categoria poderiam gozar de menos benefícios financeiros e juros mais altos. Na regressão, a data 

mining busca mapear os registros de um banco de dados em um intervalo de valores numéricos, 

constituindo uma função, de maneira muito parecida à da classificação, entretanto, envolve apenas 

valores numéricos. Exemplo de regressão é a indicação dos riscos envolvidos nos investimentos 

financeiros. Todavia, essas não são as únicas técnicas de data mining. Também existem outras 

técnicas como agrupamento e sumarização, cujas especificidades operativas não são importantes 

para o quer-se argumentar, porquanto de modo geral todas essas tarefas buscam, de um modo ou 

de outro, maximizar a similaridade entre as informações dos conjuntos, cada qual empregando 

uma técnica diferente, para, a partir daí, tirar conclusões. 
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1.5.3. Antecipação de condutas 

 

Por fim, a terceira fase ou etapa da governamentalidade algorítmica, denominada 

antecipação de condutas ou data anticipating, aponta para a aplicação das associações, das 

correlações e de todas as técnicas de mineração nas proximidades de cada indivíduo ou grupo, 

abandonando-se o mundo algorítmico para modificar-se concretamente os padrões de conduta 

desses alvos coletivos ou singulares. Essa fase confunde-se com algumas das expressões já citadas 

anteriormente, na medida em que nenhuma dessas etapas funciona de modo estanque, isolado, 

fixo; tratando-se de processos comunicantes, cibernéticos, cujo princípio da retroalimentação é a 

pedra de toque do seu operar, os resultados, os agenciamentos, os dados se influenciam 

mutuamente e instantaneamente, um interferindo no agir do outro, assim como a manobra do piloto 

do caça reciprocamente influi o sensor e a decisão do operador da bateria antiaérea. 

A “primazia do tempo real” é um dos primeiros elementos para entender esse regime de 

antecipação. Se o raciocínio dedutivo se referia historicamente a uma era perene, estável, cujas 

alterações ocorriam de modo lento e gradual – assim como no medievo em que os processos sociais 

eram vagarosos, quase imutáveis –, o raciocínio indutivo, pelo contrário, não se interrompe, está 

sempre porvir, em uma frenética modificação dos parâmetros e resultados. Como a cibernética 

impõe um conhecimento mutável, plástico, polimórfico, reconhecendo a influência de um evento 

no outro, característica derivada do princípio da retroação, essa ordem quase messiânica inerente 

a orientação e regulação das ações segundo informações recebidas, adota o processo indutivo para 

sua definição de inteligência. Isto é, o núcleo duro do pensamento cibernético, estreitamente 

vinculado à ideia de informação, refere-se ao processo no qual os dados são indutivamente 

assimilados e usados para orientar e controlar a ação. Para que a informação retroativamente influa 
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na ação, precisa ela ser quase instantânea. Daí porque a aceleração das rotas comunicativas é a 

estrutura necessária para a cibernética, porque lhe dá a rapidez exigida para que as informações 

corram “em tempo real” (Lafontaine, 2007, p. 43). Então, se a retroalimentação é o princípio que 

aproxima o ser humano e a máquina, a indução correlativa é a “imagem do nosso tempo”, não 

apenas porque confere à realidade a noção de perpétua mudança, imprevisibilidade, temporalidade 

essa umbilicalmente relacionada à noção de risco, mas porque testemunha “o advento de uma 

condição que realiza o sonho ocidental em operar um controle total do curso das coisas, pela 

capacidade de examinar na hora certa seu estado, tanto quanto sua perpétua evolução, permitindo 

agir sem atraso e conscientemente ao máximo na substância da realidade” (Sadin, 2015, p. 106). 

Transposta para o nível da sociedade, a cibernética induz a uma representação 

comunicacional de todas as relações humanas, as quais transformam-se em um imenso sistema de 

comunicação, interligada e dependente das permutas informacionais. Quando tudo se conecta, e a 

rapidez do tráfego de dados torna tudo praticamente instantâneo, os eventos podem ser processados 

em “tempo real”, o que hoje pode ser facilmente sentido nos processos mediados pela internet, 

geolocalização e telefonia. A questão aqui não se refere propriamente aos sensores e a capacidade 

deles em extrair dados, e tampouco à integração da sociedade em rede, mas ao ambiente de 

instantaneidade informado que inaugura uma nova condição do ser humano se relacionar. 

Embora a digitalização de acervos antigos permita a indexação das informações e facilite 

a sua localização, especialmente em grandes arquivos públicos, bibliotecas e museus, o passado, 

como estrato temporal, não chama tanto a atenção das ferramentas tecnológicas quanto o presente 

e o futuro. A irreversibilidade do passado, onde uma cadeia de escombros inerte e inconsertável 

se acumula, objeto apenas de lembranças e dos livros de história, alegoricamente sugere por que a 

cibernética não se aventura a corrigir os eventos que já se foram: impelida ao futuro pelo sopro da 
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tempestade do progresso, que também irresistivelmente impele para frente o “Angelus Novus” de 

Klee, a cibernética e os objetos técnicos que dela derivam objetivam o controle, e as expressões 

que lhe são sinônimas como o domínio, o manejo, a gestão, o governo, a administração, para tentar 

consertar o cenário catastrófico que lhe precede. A invencível tempestade que dá marcha ao 

progresso impede que a cibernética se demore para despertar os mortos e juntar os destroços que 

se amontoam no passado. Então, apesar de sua pretensão ordenadora, nada pode ela fazer. A 

impotência da cibernética em desviar-se do cortejo triunfal do progresso da qual viaja de carona, 

e que marcha furiosamente atropelando quem se põe na frente, indica sua tentativa, talvez inocente, 

de inovar, como se essa proposta fosse capaz de solucionar tudo, salvando o futuro da repetição 

do passado. 

Não há muitas novidades. Se os modernos, hoje velhos, se comportavam como se fossem 

os portadores de um novum rompedor de paradigmas, e não conseguiram muito a não ser repetir o 

que já era, por vezes em proporções ainda piores, como em um eterno retorno, a triste realidade da 

inovação tecnológica é que por mais revolucionária que se apresente, assim como o progresso, ela 

tende a repetir e multiplicar a destruição e o sofrimento que o passado impingiu: alegoricamente, 

os náufragos e os esfomeados do mundo, cada vez em maior número, contrastam com os vicejantes 

estaleiros e supermercados, mais e mais abarrotados de novos barcos e comidas que, todavia, não 

estão acessíveis a todos. As ameaças nucleares, ambientais, biológicas, que dominaram e ainda 

dominam nosso tempo, quase sempre resultaram de fracassadas tentativas da técnica em reparar o 

passado em nome de um futuro progressista e liberto do peso fático ou normativo do passado. Os 

efeitos dessas fracassadas tentativas, como se fossem inevitáveis danos colaterais do progresso 

científico, supostamente passageiros e excepcionais, de desaparição premente, quase sempre 
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custaram a passar, e o destino fatal das inovações tecnológicas surgidas para tentar resolvê-los não 

raramente tem sido a fatalista e catastrófica repetição do passado. 

Para tentar ser menos abstrato: até aqui demonstrou-se como a modernidade se livrou da 

religião e da autoridade para pavimentar um caminho rumo a um futuro mais humano e racional; 

nesse contexto, e para abandonar as perigosas, sujas e escuras vielas das cidades medievais, 

surgiram as cidades planejadas, com recortes simétricos e ruas largas. Esse urbanismo racional, 

bebendo da água da ideia de progresso, buscava tornar os assentamentos urbanos mais habitáveis, 

em contraposição à desordenada ocupação do solo do medievo – cujo comparativo contemporâneo 

poderia ser as favelas brasileiras, de rápido e caótico desenvolvimento, combinando pobreza, 

descontrole e êxodo rural, elementos que, guardadas as devidas diferenças sociais e históricas, não 

as distingue tanto da configuração espacial da ocupação humana dos antigos burgos europeus. Pois 

agora a cibernética tenta o mesmo outra vez, isto é, ordenar o caos, mas com novos métodos. Para 

tanto, faz uso de uma miríade de dispositivos eletrônicos de coleta e análise de dados para tentar 

antecipar a desordem, antes que ela se concretize, dimensão que se ilustra concretamente no 

emprego de softwares policiais para impedir a violência urbana. Se antes a ordem como valor foi 

perseguida com ruas e avenidas mais largas, a proposta agora parece reaquecer a utopia do 

urbanismo moderno de incentivar a circulação, mas não dos seres biológicos, de carne e osso, mas 

de seus avatares, dublês informacionais viventes dos bancos de dados, encorajando a mobilidade, 

o consumo e a conectividade pelas pistas da comunicação, onde eles podem ser capturados e 

transformados em códigos que dão “vida” a um indivíduo simulatório, irreal, resultado estatístico. 

Como a luta contra a desordem continua ditando o presente e o futuro, agora dependentes do 

controle e a gestão da informação, talvez um sábio profete enxergar entre a névoa do horizonte a 

silhueta do ser humano do futuro, viajando rapidamente enquanto olha para trás, atormentado, com 
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os corpos deixados, os quais se empilham em quantias ainda maiores, agora entre câmeras, 

sensores e computadores. 

Essa narrativa figurada, alegórica, do homem do futuro seguindo em frente na sua marcha 

imparável do progresso busca virtualizar o significado do argumento para além do que é expresso, 

dando-lhe pulsação. Como figura de linguagem, parece ser um modo útil para, assim como os pré-

socráticos, expor o argumento filosófico, deixando-o subentendido ou representado entre ideias 

que lhe simbolizam, para que o intérprete interaja com o argumento de modo mais envolvente. De 

todo modo, o que se busca afirmar, diretamente, é que a inclinação contemporânea pela predição 

comportamental, fruto dos agenciamentos dos algoritmos cibernéticos, conduz à uma totalização 

fria e calculista, semelhante à que originou as catastróficas máquinas de guerra do século XX. 

O elemento geralmente desconsiderado pelos especialistas que professam serem as 

máquinas os instrumentos capazes de solucionar tudo, é que elas agem sem conexão com o 

problema a solucionar, sem a dimensão do sensível, assim compreendida como a experiência 

vivida, as sensações, a subjetividade, em que os significantes não se relacionam ao objeto em si, 

mas ganham contornos sensoriais a cada um. Ao sensível, em razão de sua inerente ambiguidade, 

imperfeição e equivocidade, foi oposto o conhecimento racional, o qual esforçou-se em erradicar 

a superstição, em troca de uma “verdade” objetiva. O ocaso da intuição como forma de se chegar 

a conclusões está na base de muitas ciências e tornou-se corrente hegemônica ocidental pelo menos 

desde quando os filósofos racionalistas modernos empregaram a matemática como instrumento 

racional para alcançar a verdade. Essa marginalização do sensível em favor da matemática, por si 

só incapaz de explicar a realidade, foi notada pela cibernética, a qual se propôs a reinserir o 

sensível no cálculo. Os sensores (câmeras, termostato, microfone) representam o desejo dos 

sentidos humanos (visão, tato, audição) serem interpretados pela máquina, para que ela também 
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pudesse reagir ao mundo física a partir de estímulos em seus dispositivos sensoriais. A escultura 

CYSP I, de Nicolas Schöffer, citada anteriormente, tinha essa preocupação quando interagia com 

o ambiente. Essa pretensão cibernética, apesar de bem-intencionada, peca pela ingenuidade de não 

perceber ou ocultar que a redução do sensível à valores abstratos, certeiros, seria incapaz de “de 

compreender a dimensão multicamadas e não ‘algorítmico’ de sensações, emoções e memória 

humana” (Sadin, 2015, p. 128), as quais são permeadas de significantes psicológicos ou cognitivos 

individuais, que influem na percepção da realidade a partir das vivências passadas por cada um. 

Tal dimensão não pode ser demonstrada e calculada e tampouco ser convertida em objetos 

determinados, inexistindo equivalência sequer entre seres humanos, como se nota nas “imagens 

ambíguas”, cuja percepção do conteúdo pode assumir significante diferente para cada pessoa por 

simples ilusão ótica. 

Mesmo assim, reduzir o ser humano em informações é pretensão que continua viva. Para 

além da incorporação da tecnologia nas ações cotidianas, a criatura metafórica do ciborgue como 

“organismo cibernético”, híbrido de humano e máquina,  toma corpo frente a iminência de robôs 

e sistemas “inteligentes” e ao entusiasmo coletivo quanto a possibilidade de gravar o conteúdo 

cerebral em mídia digital, como já imaginava Walter Gilbert em 1990, ecoando talvez sem querer 

Norbert Wiener, para quem, cinquenta anos antes, seria teoricamente possível a transmissão 

telegráfica de um ser humano, embora a técnica ainda não permitisse essa façanha (Lafontaine, 

2007, p. 186). Com manifesta intenção de indiferenciar seres humanos e máquinas, o reducionismo 

informacional deixa de considerar que o corpo é o suporte da vida e, transposta para o nível da 

sociedade, a cibernética induz a uma representação comunicacional de todas as relações humanas, 

as quais transformam-se em um imenso sistema de comunicação, interligada e dependente das 

permutas informacionais. Quando tudo se conecta, e a rapidez do tráfego de dados torna tudo 
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praticamente instantâneo, os eventos podem ser processados em “tempo real”, o que hoje pode ser 

notado nos processos mediados pela internet, geolocalização e telefonia. A questão aqui não se 

refere propriamente aos sensores e a capacidade deles em extrair dados, em sentir o ambiente, mas 

ao ambiente de hiperconexão informacional, quase instantâneos, que inaugura uma nova condição 

do ser humano se relacionar. 

Quando tudo é quase simultâneo, as incertezas são suprimidas, afinal, o princípio da 

retroação da informação permite a correção da ação conforme o “alvo”, tratando-se de um método 

de adaptação ao ambiente, mais do que um simples reflexo animal. Então, se o estímulo-resposta 

se modifica em função dos dados e dos objetivos, os resultados se personalizam conforme cada 

indivíduo ou ambiente. Menos abstratamente, pode-se mencionar para ilustrar esse fenômeno os 

aplicativos de paquera, que sugerem “matchs” de acordo com a localização e as preferências dos 

pretendentes. Também pode-se citar nesse sentido a ferramenta de “inteligência artificial” do 

Facebook capaz de identificar a transmissão de um suicídio e comunicar as autoridades locais 

(Alves, 2017). 

Embora esse “tempo real” não equivalha a uma simultaneidade propriamente dita, 

porquanto há um atraso imperceptível nas transmissões das informações, esse ethos quântico e 

volátil do mundo, acelerado pela velocidade dos processadores e cabos de fibra ótica, tende a se 

intensificar conforme surjam novas tecnologias com taxas de transmissão ainda mais altas, 

tornando definitiva a lógica síncrona e inseparável entre códigos e realidade, a permitir a imediata 

modulação entre o digital e o real. Nesse contexto torna-se possível realizar o sequestro da atenção. 

Para não ser repetitivo, cita-se a seguir trecho de coautoria deste mesmo autor, onde essa estratégia 

de captura da atenção é mais bem explorado: 
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O sequestro da atenção operado por essas técnicas injetadas por uma dinâmica neoliberal 

nos submete a uma sensação de transe onde o tempo aparentemente entra em suspensão. 

Não há passado nem futuro, apenas o presente permanente e imediato. Instaura-se uma 

espécie de histeria informativa, looping que combina excitação imagética e notificações. 

Quando nos damos conta, perdemos várias horas em frente a tela do computador ou do 

celular. Somos atingidos por uma espécie de paralisia hipnótica, e quanto mais informações 

consumimos, mais vulneráveis e desorientados ficamos. 

[...] 

Empreendido pelo neoliberalismo, esse modus operandi não é apenas voltado aos assuntos 

de Estado, objetiva também prever e modificar o comportamento individual para 

transformá-lo em mercadoria, à disposição de interesses estatais ou corporativos, políticos 

ou não. Para tanto, a Big Tech faz uso de técnicas de poder neoliberais que exploram a 

liberdade individual escamoteando a real intenção dessas tecnologias (Peirano, 2019). O 

usuário fornece “livremente” os seus dados pessoais na expectativa de receber 

gratuitamente serviços personalizados. Os serviços desse capitalismo digital aparentemente 

cumprem tal promessa ao se moldarem à cada usuário, contudo, ocultam a relação 

econômica que os mantém, isto é, a publicidade, condicionamento do comportamento 

humano e sobretudo produção de dados promovida pela expropriação e alienação de 

informações pessoais. 

Essa técnica de poder pouco é afetada por regimes jurídicos, e não pode ser desativada 

simplesmente por regulação ou mais acesso a informações em termos e condições dos 

serviços. Ela explora justamente o projeto de liberdade que se abriga no âmago do ímpeto 

neoliberal. A limitação do Estado ambicionada pelos liberais clássicos converteu-se em 
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uma nova forma de submissão, muito mais eficiente e indiscernível. A coerção agora incide 

biopsicopoliticamente como obrigação ao máximo desempenho, eficiência e sucesso. Esse 

sujeito do desempenho acredita ser livre, enquanto se explora voluntariamente, sem que 

ninguém lhe precise obrigar. O neoliberalismo cumpre com a promessa comunista de 

eliminar a exploração alheia da classe trabalhadora transformando cada operário em servo 

e senhor de si e fazendo do interior psíquico de cada pessoa o palco da luta de classes. 

Talvez por isto soframos tanto de patologias psíquicas como depressão, ansiedade e 

síndrome do esgotamento profissional: quem fracassa não culpa a sociedade ou o sistema, 

mas responsabiliza a si próprio, envergonhando-se. Não há resistência possível porque a 

agressão, o inconformismo, dirige-se ao âmago de cada um (Salles & Amaral, 2020b, pp. 

14–15). 

 

Será mesmo que esse projeto de liberdade pode ser equiparado à liberdade? Byung-Chul 

Han, o neoliberalismo é “inteligente na exploração da liberdade”, porque “tudo aquilo que pertence 

às práticas e às formas de expressão da liberdade é explorado”. A comunicação é apropriada pela 

lógica neoliberal com a concordância do sujeito: “explorar alguém contra sua própria vontade não 

é eficiente, na medida em que torna o rendimento muito baixo. É a exploração da liberdade que 

produz o maior lucro” (Han, 2018b, pp. 11–12). Após a mutação do capitalismo industrial em 

neoliberalismo, passa-se a assistir modos de produção imateriais e pós-industriais, com a 

circulação do capital social ocorrendo independente de mercadorias concretas, a moeda 

convertendo-se em dados e o trabalhador transmudando-se em empreendedor. 



Capítulo 2 

2. Menos custos, mais controle: política criminal e policiamento 

 

As tecnologias cibernéticas estão permitindo coletar, administrar e processar dados em 

volumes cada vez maiores, gerando informações comportamentais que podem ser levadas em 

conta na hora da tomada de decisão. Antes mesmo de tomar café da manhã já é possível saber que 

a pessoa acordou: a coleta de dados pelos diversos sensores contidos nos celulares, computadores 

e dispositivos da casa comunicam os horários, agenda, gostos e preferências. Por meio das redes 

sociais também se permite que estranhos saibam sobre o cotidiano individual ou familiar, 

conheçam os segredos íntimos e planejem métodos para manipular o comportamento. 

Se a cibernética antecipa condutas e prediz o futuro com o objetivo de evitar decisões 

equívocas, inúteis, lógica essa a acompanhar o desenvolvimento dos dispositivos “inteligentes”, 

pode-se dizer que, teoricamente, os sistemas de policiamento preditivo aspirarão a autonomia, no 

sentido de identificar os riscos e adotar ações preventivas ou corretivas por conta própria, embora 

atualmente apresentem-se como meramente informativos ao policial, ao qual cumpre decidir se 

seguirá a estratégia sugerida. Quer dizer, não seria de se estranhar se no futuro das cidades e casas 

inteligentes, o crime potencial e iminente seja identificado pelo sistema gerenciador, esse Big 

Brother que responde pelos comandos de Siri, Alexa ou Google, o qual agirá em antecipação para 

evitar o risco. Ilustrativamente, na hipótese de algum morador, de arma em punho, tentar sair de 

sua habitação para matar o vizinho, o sistema poderia identificar o risco e impedir a ação 

recusando-se a abrir a porta – cujo controle da abertura estaria sob domínio da máquina. 

A predição do delito se apresenta como um dos âmbitos mais fascinantes do emprego dos 

objetos cibernéticos, dessa relação entre comunicação e controle, repercutindo não só na maneira 
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como a polícia e os demais atores do sistema de justiça criminal agem, mas também nas garantias 

da intimidade, da privacidade e da liberdade individual. Trata-se, pois, de um sistema que emprega 

grande quantidade de dados para, combinando-os por meio de algoritmos, modelar a atuação no 

futuro, a qual, alegadamente, seria capaz de antecipar a prática de crimes. O tema, em evidência 

no meio acadêmico e profissional, causa curiosidade aos atores do sistema de justiça criminal e, 

em especial, ao policiamento, que ensaia uma viragem do modo de agir.  

Os sistemas preditivos supõem uma mudança de paradigma no modo de atuação da polícia, 

passando da reação à prevenção. A atuação preventiva se vale de análises de dados para tomar 

decisões estratégias, prospectar os acontecimentos do futuro, com a intenção de prevenir e reduzir 

a quantidade de delitos, otimizando os recursos humanos e materiais (González-Álvarez et al., 

2020). Trata-se de uma perspectiva visivelmente gerencial, administrativa. 

A maioria das ferramentas que hoje tentam colocar em prática esses objetivos tratam da 

maior probabilidade de crimes ocorrerem em determinado local ou momento, ou serem praticados 

por ou desfavor de determinadas pessoas, podendo ser categorizados entre aqueles que objetivam: 

(a) predizer a probabilidade de um crime ocorrer em determinado lugar e momento; (b) predizer a 

probabilidade de determinada pessoa cometer um crime; (c) predizer o risco de determinada pessoa 

ser vítima de crime; (d) predizer as prováveis características do autor do crime (Perry et al., 2013a). 

Embora os sistemas de policiamento preditivo ainda sejam incipientes, tendo sido 

implantados com maior proeminência nos Estados Unidos da América e Grã-Bretanha, já é 

possível notar a sua expansão para outros países, os quais ensaiam passos nesse caminho. O 

presente capítulo tem objetivo de apresentar a penetração de tecnologias de predição (antecipação 

de condutas) no policiamento, divide-se a exposição do seguinte modo: No primeiro subcapítulo 

aborda-se as noções de “risco” e “prevenção” a partir das transformações pós-modernas no campo 
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do controle do crime e o caminho do método atuarial à virada paradigmática do policiamento pós-

11 de setembro, quando os ataques terroristas colocaram as tecnologias cibernéticas à serviço do 

policiamento. No segundo subcapítulo, as origens da polícia são abordadas. Por fim, no terceiro 

subcapítulo apresenta-se as principais estratégias de antecipação de condutas que tem sido 

empregadas para identificar riscos e ameaças, juntamente com uma crítica. 

 

2.1. Pós-modernidade e a crescente demanda por prevenção 

 

A pós-modernidade provocou mudanças em diversos domínios da vida, fragilizou relações 

sindicais e de emprego, alterou noções da ordem familiar, padrões éticos tradicionais e fomentou 

a desigualdade social e conflitos sociais. Já se disse, por exemplo, que esse paradigma é marcado 

pelo colapso do edifício da modernidade (Sousa Santos, 2002), pela liquidez das suas relações 

sociais (Bauman, 2001) ou pelo risco (Beck, 2011). Guilherme Wisnik menciona tratar-se de um 

momento histórico “de profundas instabilidades e incertezas, que se estrutura sob um ambiente de 

guerra invisível e normalizada, em que as coisas aparecem para nós de forma frequentemente 

distorcida, manipulada” (Wisnik, 2018, p. 75), a qual é caracterizada pelo imbricamento 

contraditório entre nublamento e alta definição, cujas zonas de sombras que afetam a capacidade 

da sociedade se situar e compreender as coisas coexistem com zonas de nitidez excessiva no trato 

cotidiano das informações: “Vivemos um momento de pouca clareza” (Wisnik, 2018, p. 49) 

A modernidade, com suas promessas de segurança e certeza, era rota de fuga ao “medo 

sempre e em toda parte”, que caracterizava a experiência de viver na Europa do século XVI. A 

modernidade era um salto na direção de um mundo longe do medo. O medo, assim como a 

escuridão, “começava exatamente do outro lado da porta da cabana e envolvia o mundo situado 
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além da cerca da fazenda. Na escuridão, tudo pode acontecer, mas não há como dizer o que virá. 

A escuridão não constitui a causa do perigo, mas é o habitat natural da incerteza – e, portanto, do 

medo” (Bauman, 2015). Enquanto a preocupação moderna de Émile Durkheim, Karl Marx e Max 

Weber era determinar o funcionamento da sociedade, a divisão do trabalho, a distribuição das 

riquezas ou a organização do Estado burocrático, cujo discurso girava em torno de questões nas 

quais o Estado era o eixo central, a pós-modernidade121 (Lyotard, 2021), modernização reflexiva122 

(Giddens et al., 1997) ou modernidade líquida123 (Bauman, 2001), a despeito de suas diversas 

denominações, representa uma sociedade saturada, repleta de efeitos imprevisíveis, como um 

modelo invertido da jaula de ferro weberiana, isto é, “se com Weber era possível associar a 

modernidade a uma jaula de ferro, uma modernidade limitativa, sufocante, asfixiadora, a sociedade 

pós-industrial liberta-se de seus grilhões” (Gloeckner, 2015, p. 105), dando lugar ao inesperado, 

ao imponderável, ao risco . A preocupação deixa de ser as limitações impostas pela jaula, cujas 

portas foram arrebentadas e viraram sucata, mas os próprios riscos derivados da saturação e dos 

fluxos desse ambiente nebuloso e indefinível, em que o perigo se espreita tanto nas esquinas 

escuras das grandes cidades quanto embaixo da cama do quarto (Adelman, 2009, p. 188). 

Assustado pelas consequências de suas ações, esse período reflete uma espécie de ajuste de contas 

do ser humano com seus fantasmas. 

 
121 Termo comumente empregado para diferenciar a contemporaneidade da modernidade. Aponta para um período 
histórico em que as metanarrativas caíram em descrédito e a ciência deixou de ser expressão da “verdade”, havendo 

em muitos discursos, metáforas de “degeneração” ou deterioração social bem como preocupação em relação a uma 

suposta perda de laços sociais que acompanharia a desconstrução das formas de relacionamento ou a pulverização das 
identidades sociais e culturais. 
122 Se refere aos efeitos da autoconfrontação humana com os efeitos da sociedade de risco que não podem ser 
incorporados pela sociedade industrial. Trata-se de uma consequência do horror vislumbrado pela humanidade frente 
aos riscos e ameaças produzidos, emergindo daí essa nova fase da modernidade derivada do desmoronamento dos 
conceitos de progresso, inovação, esperança, que marcavam a sociedade industrial. 
123 Indica o processo de derretimento das estruturas rígidas e bem definidas da modernidade. A associação com o 
líquido busca demonstrar figurativamente a fluidez, volatilidade, leveza, desse período histórico, em contraposição às 
características de solidez, fixidez e peso que marcam o início da era moderna, a qual denomina-se “modernidade 

sólida”. 
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Vitimada pelos escombros da modernidade, a esperança de viver em segurança não apenas 

morreu, mas já começa a cheirar mal. Vive-se em uma era do medo. Medo da morte, de adoecer, 

de fracassar, de ser roubado. Medo do terremoto, de deslizamentos, da tempestade. Medo do 

câncer, medo das crises, medo das guerras. Medo que pode vir com os alimentos, fabricados com 

algum ingrediente pestilento, ou de uma vacina maléfica, que acelera o óbito ou embute no cérebro 

um suposto chip chinês de controle populacional – para fazer referência a uma das inúmeras fake 

news circulantes nas redes sociais brasileiras durante a pandemia de Covid-19, que ilustra a 

complexa relação entre o medo de morrer da doença e o medo de morrer da vacina. 

A fé depositada no progresso, na ordem e na ciência, que marcaram a modernidade, rompe-

se frente a sua falibilidade, e ela se vê em crise, espantada, com os resultados de suas próprias 

ideias emancipatórias. Nesse cenário de mal-estar e de esgotamento das metanarrativas 

emancipadoras e progressistas, o relativismo e a indiferença contribuíram para irromper a 

desordem, o caos e a fragmentariedade, tornando inócuas as tentativas do Estado moderno em 

cumprir a sua promessa moderna de proteger contra o medo. “No momento em que a sociedade 

industrial reconhece a insustentabilidade das decisões passadas, seus vínculos institucionais 

perdem a força, o descrédito nas possibilidades do agir racional são fulminadas pela avalanche dos 

riscos e das incertezas que rondam as relações sociais” (Gloeckner, 2015, p. 109). 

 

2.1.1. A precaução contra perigos “pré-visíveis” 

 

Trata-se de um cenário inquietante, em que a frustração e o desencanto são insuflados com 

o descontentamento econômico e a insegurança, que o Estado é incapaz de suprir (Barona Vilar, 

2021). O medo derivado da sensação de estar suscetível a perigos que se apresentam iminentes, 
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sem qualquer aviso, sem qualquer possibilidade de fuga ou defesa, torna-se ainda mais assustador 

diante do nublamento da pós-modernidade, desse ambiente indiscernível, indistinto, difuso, que 

desespera o ser humano, fazendo-o tatear à frente como se estivesse em um quarto escuro, sem 

saída aparente, ou imerso em meio a neblina, sem enxergar mais do que alguns metros à frente. 

Em meio a essa bruma indiscernível, não é possível prever todos os perigos, que surgem 

abruptamente, como monstros do armário. Então muda-se os esforços de precaução contra o perigo 

para a precaução contra os riscos, os quais não se referem a perigos concretos, mas a perigos “pré-

visíveis” cujas consequências podem ser previstas e cuja probabilidade pode ser calculada. 

Não obter o desejado, mas algo distinto e desagradável é sempre uma probabilidade que se 

prefere evitar. Tais efeitos indesejáveis costumam ser denominados de efeitos ou danos 

“colaterais” quando distantes da ação humana, alheios à intenção inicial. Embora possam ser 

antevistos ou mesmo calculados, quando são os efeitos ou dados são “inesperados” a surpresa que 

lhe caracteriza impede qualquer reação ou preparação. Entre tais eventos, os únicos passíveis de 

atenção e vigilância são os indesejáveis cujas ocorrência se pode prever, se pode escapar. Segundo 

Bauman, a previsibilidade das consequências é elementar da categoria dos riscos, os quais 

constituem perigos cuja evitação pode ser calculada (Bauman, 2015). 

O discurso do risco, que emerge com a perda da confiança na segurança e no progresso, 

impôs um estado de emergência permanente, marcado pela “calculabilidade” e um realinhamento 

político decorrente de uma nova organização das relações raciais e de classe. A maior parte dos 

países ocidentais experimentou tais mudanças, que combinaram neoliberalismo de livre-mercado 

com conservadorismo social. 

A passagem do século XX para o século XXI foi acompanhada da descrença e do 

desencantamento com o projeto ordenado e estável prometido pela modernidade. Graças a 
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sucessivas crises econômicas, desemprego, atentados terroristas e crises ambientais e sanitárias de 

escala planetária, a humanidade tem se desequilibrado e ficado de joelhos frente à instabilidade do 

mundo. Esses eventos também aconteciam nos períodos históricos anteriores, entretanto, com a 

especialização dos meios de comunicação as informações trocadas entre os diversos continentes 

tiveram seus fluxos acelerados e adquiriram pela primeira vez a quase instantaneidade, permitindo 

que desastres, acidentes e crimes ocorridos em longínquas localidades do planeta povoem o 

imaginário das pessoas, alimentando sentimentos de medo, angústia, deslocação e vulnerabilidade, 

as quais podem gerar pânico e incerteza quanto ao cotidiano (Barona Vilar, 2021, p. 426) 

Embora a ameaça e a insegurança sempre fizeram parte da condição humana, frente a 

radicalidade dos resultados da modernização, cujos perigos atingem todos, surge uma sociedade 

de risco cuja expressão “resume uma época da sociedade moderna que não só se livra das formas 

de vida tradicionais, como também questiona os efeitos secundários de uma modernização bem-

sucedida” (Beck, 2015). Como já dito, essa era do perigo, que derruiu as zonas de conforto e 

proteção, emergiu na perda da confiança que a humanidade tinha na civilização através da 

dominação progressiva da natureza (Wisnik, 2018), como sintoma da supressão das zonas de 

proteção até então muito representadas pelos muros e o dualismo político bem definido da Guerra 

Fria: “as fronteiras, ao se esfacelarem, fazem com que a natureza perca sua condição de objeto e a 

cultura, sua condição de sujeito” (Gloeckner, 2015, p. 109). 

Então, essa sociedade emerge como fruto do maior conhecimento dos riscos ecológicos, 

financeiros, militares, biológicos ou informacionais, muitos dos quais sempre existiram, sendo 

justamente o seu conhecimento que os torna urgentes, iminentes, levando a conclusão de quanto 

maior a capacidade de percepção e previsão dos riscos, maior a sua criação, o que Giddens 

(Giddens, 2002) denomina risco fabricado. Portanto, nessa sociedade de risco “o nocivo, 
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ameaçador e hostil espreita por toda parte e, seja maléfico ou benigno, escapa à faculdade de juízo 

do indivíduo, [que] continua abandonado às suposições, métodos e controvérsias de terceiros 

produtores de conhecimentos” (Beck, 2011, p. 64). Enquanto isso, a sensação de insegurança 

atinge a todos, que vagueiam em meio à névoa densa e indiscernível causada pelos axiomas 

neoliberais da desregulamentação, financeirização, flexibilização e privatização que, ao cabo, faz 

sofrer as falhas como se fossem fracassos pessoais (Bauman, 2003). 

É justo o desenvolvimento tecnológico, a globalização, a suposta desaparição das 

fronteiras, a substituição da Guerra Fria por outra espécie de enfrentamentos, “os que começaram 

a definir um panorama obscuro sobre o futuro da humanidade” (Aniyar de Castro & Codino, 2017). 

Com o esfacelamento dos pilares da modernidade industrial, o indivíduo vive o risco involuntário 

e premente, respira e expira ansiedade, fobias e transtornos obsessivos. Esse ambiente instável, 

impalpável, é marcado pelo predomínio do instantâneo, por temores e ansiedades, de riscos muitas 

vezes artificiais ou construídos, que motivaram políticas criminais de endurecimento, controle e 

insegurança crescente, alimentando um ciclo vicioso perverso de produção de adversários 

maléficos, bodes expiatórios, inimigos e ódios indefinidos, em que os “outros” podem ser qualquer 

um. “Na sociedade do risco, com a falência da tecnocracia contábil, os riscos são introjetados nas 

pessoas. A incerteza volve aos indivíduos, cuja ansiedade produz um estado de alerta perpétuo” 

(Gloeckner, 2015, p. 111).  

 

Em uma sociedade de risco não existiria a possibilidade de estabelecer padrões de 

regularidade ou normalidade. Nela tudo seria incerto e não haveria maneira de manusear 

sinais confiáveis de previsibilidade e calculabilidade. É inegável que, produto ou não do 

aquecimento global, a natureza se tornou vindicativamente hostil: a ameaça de furações e 



216 
 

tormentas, desmoronamentos e inundações parece ter aumentado. Por outro lado, as 

práticas do capitalismo selvagem anunciam ameaças de fome mundial por escassez de 

alimentos, ou de destruição da Amazônia e sua potencialidade de produzir o sustento das 

gerações futuras; os movimentos políticos e sociais emergentes de vocação violenta, o 

terrorismo, as guerras econômicas, ou religiosas, étnicas, ou tribais; as crises financeiras 

das economias virtuais do primeiro mundo que arrastaram em sua queda a todos os países; 

a voracidade do mundo petróleo; o perigo de desaparecimento do planeta, das ameaças de 

guerras nucleares, das religiosidades fanatizadas e genocidas, das armas que eliminam 

somente organismos vivos (bombas de nêutron) e dos aviões não tripulados, característicos 

dos enfrentamentos bélicos da época, tudo isso conforma um panorama apocalíptico. O 

Risco se estende então, como um conceito para além do tecnológico: o pensamento pós-

moderno, como vimos, postulou relatividades e flexibilidades que eram inevitáveis. As 

técnicas de comunicação, informatizadas ou não, tornaram realidade a previsão da aldeia 

global. Mas esta, adicionada a sua nova ferramenta de incontroláveis redes sociais, mesmo 

que por um lado se pareça à uniformidade anunciada; por outro, já que não se pode conter 

as tensões internas, produziu-se uma massa bastante informe de razões suficientes para 

gerar medo. Por exemplo, a ameaça do terrorismo já não se circunscreve a objetivos 

geográficos ou políticos específicos, mas o medo sim. Assim, ao colocar-se em voga 

inimigos similares para todos os países, vão se criando novos temores: todos temos medo 

de tudo. (Aniyar de Castro & Codino, 2017). 

 

O risco projeta-se no futuro sem vincular-se ao conceito de tradição ou aos perigos externos 

antes creditados à divindade, sem derivar da repetição do passado, mas da alteração do futuro, 
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porquanto “o risco é a dinâmica mobilizadora de uma sociedade propensa à mudança, que deseja 

determinar seu próprio futuro em vez de confiá-lo à religião, à tradição ou aos caprichos da 

natureza” (Giddens, 2002). Se a exploração da geografia foi o método como “descobriu-se” 

territórios no além-mar, como hoje inexistem porções de terra para conquistar vê-se a constituição 

do tempo como a principal fronteira a ser desvendada e dominada. Como os riscos relacionam-se 

ao futuro, ligando-se aos acontecimentos do amanhã, o seu controle permite o abrandamento dos 

riscos, os quais são criados e recriados pela sociedade contemporânea como consequência 

intrínseca de sua autocrítica quanto ao horizonte instável e cerrado causado pela desconsideração 

da tradição enquanto instrumento para conectar o presente, o futuro e o passado (Gloeckner, 2015, 

p. 111). Como o futuro não se explica pelo passado ou o presente, o porvir tornou-se indiscernível, 

esfumaçado, sobretudo se considerar-se as novas ameaças surgidas diuturnamente na garupa dos 

“avanços” tecnológicos. 

Os cenários continentes, incertos, que caracterizam as invisíveis situações de ameaça, cujos 

danos e destruições já não pertencem ao plano do inverificável, mas entulham de maneira cada vez 

mais pesada o horizonte, articulam-se com o futuro, vivido antecipadamente graças a uma ansiosa 

aceleração do tempo provocada por um estado de pânico perene e ativo, cujos medos são prementes 

e retroalimentados. Segundo Virilio, “se o tempo é história, a velocidade é apenas sua alucinação, 

uma alucinação perspectiva que destrói toda a extensão, toda a cronologia” (Virilio, 1993, p. 128). 

Essa velocidade alucinante que dilacera as cronologias é característica do presente, viciado na 

hipermobilidade que as realidades tecnológicas lhe viabilizam; essa dinâmica sociedade produz e 

depende de informações em tempo real, cada vez mais precárias e provisórias, gerando 

consequentemente cada vez maiores riscos. Então, o risco não é apenas uma possibilidade de 

destruição contingente, e tampouco uma simples consequência indesejada, mas efeito possível e 
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indeterminado de uma decisão deliberada, inerente a catástrofe da duração diferida, expandida, 

irrefreável, representando uma insegurança em relação a danos futuros que se experimentam no 

presente. “Riscos têm, portanto, fundamentalmente que ver com antecipação, com destruições que 

ainda não ocorreram mas que são iminentes” (Beck, 2011, p. 39), como uma bomba-relógio cuja 

explosão precisa ser evitada ou a possibilidade de contágio com um vírus altamente mortífero cuja 

interrupção de sua propagação é imprescindível para a continuidade da vida humana. 

Essa aceleração do tempo faz com que os riscos sejam mais reais do que a realidade, ou, 

dito de outra forma, os riscos são reais porque irreais e vice-versa. “Em oposição à evidência 

tangível das riquezas, os riscos acabam implicando algo irreal. Num sentido decisivo, eles são 

simultaneamente reais e irreais” (Beck, 2011, p. 41). Ao projetar-se os eventos futuros previne-se 

um dano inexistente, hipotético. Então, ao presentificar o futuro, projetando-o como simulacro, 

interrompendo a cadeia de acontecimentos antes que ela se inicie, surge um aparente paradoxo 

onde a verificação do risco deixa de ser possível, a não ser como evento meramente potencial, 

imaginário, hipotético.  

A velocidade dos acontecimentos, acelerados pela tecnologia, deixa a sociedade em um 

lapso temporal virtual e simultâneo, abalando-se as características de presente, futuro e passado, o 

qual perde o seu poder de determinar o presente. Como o futuro se antevê ameaçador, o nauseante 

sentimento de incerteza que lhe envolve impede que as expectativas se refiram a experiências 

anteriores, reclamando decisões imediatas, no presente, relativas ao futuro. Essa tentativa de evitar 

ou abandonar o futuro por meio de uma decisão no presente, “faz o indivíduo mergulhar no 

presenteísmo” (Gloeckner, 2015, p. 79), diminuindo-se as barreiras entre presente e futuro devido 

ao medo de que amanhã algo saia errado, porquanto “quanto maior é o intervalo temporal, maior 

é a possibilidade de acontecer alguma coisa que não estava prevista e, em suma, maior será o risco” 
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(Lyotard, 2002, p. 73). Então, semelhantemente a um buraco de minhoca – hipotético túnel que 

permite viajar pelo espaço-tempo atalhando lugares e tempos longínquos – o futuro é 

presentificado como simulacro para ser desativado por antecipação. 

Esse cenário “resulta em que as noções de avante e atrás designam tão-somente o futuro e 

o passado numa forma de guerra em que o ‘presente’ tende a desaparecer na instantaneidade da 

decisão” (Virilio, 1996, p. 129), fenômeno catalisado pela simultaneidade viabilizada pela 

tecnologia, a qual corresponde a um presente sempre instantâneo, sufocante e urgente, 

inadmitindo-se a demora para reflexão. A sensação de contínua disponibilidade das redes sociais 

ilustra esse argumento ao fazer emergir um ambiente em que as reações às mensagens que pipocam 

nas telas dos celulares e computadores devam ocorrer imediatamente, sem pausa para descanso.   

Essa sociedade de risco responde às demandas em face de riscos naturais ou institucionais 

– como erros científicos, vazamentos químicos e mesmo conflitos bélicos – que pairam sob toda a 

sociedade (Beck, 2011) ou, em interpretação mais restrita, em face de riscos culturais típicos de 

cada localidade, desordenados e desestruturados, selecionados pelas comunidades de acordo com 

as percepções de perigos correlacionadas por cada cultura específica (Douglas et al., 1983). Isto é, 

na sociedade de risco de Beck o risco não é algo real ou irreal, objetivo ou subjetivo, possui uma 

face dúplice autojustificante e autorreferencial; enquanto isso, na cultura do risco de Douglas e 

Wildavsky o risco não é universalmente compartilhado, mas deriva da percepção de cada 

comunidade. Então, dentro de uma cultura do risco, tratando-se o risco de uma construção 

heterogênea, primeiro elege-se “quem culpar” para depois definir-se o risco – perspectiva que, 

embora não passe imune a críticas (Gloeckner, 2015), serve para a análise da emergência do direito 

penal do risco quanto a busca de “culpados”. 
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As pessoas não percebem o risco de modo igual e objetivo, tratando-se de um processo 

sensorial e cognitivo que dá significado a informações coletadas no ambiente cultural com 

diferentes características, como a voluntariedade para a assunção de riscos, o grau de controle do 

ambiente, a familiaridade com o risco, a proximidade no tempo e no espaço, a reparabilidade, a 

aparência catastrófica etc. (Paredes Castañón, 2009). Nessa compreensão, o risco é percebido 

diferente por pessoas distintas, a depender das experiências prévias e o seu contexto ambiental e 

cultural. Para ilustrar pode-se citar o caso de uma mulher perambulando sozinha em uma rua pouco 

iluminada. Se esse local for na América Latina, onde as taxas de violência são bem maiores do que 

na Europa, a percepção de risco dessa pessoa possivelmente será maior do que se ela estivesse em 

outro lugar. Em uma comunidade indígena da Amazônia cujo rio serve de fonte primordial de água 

tanto para banhar-se quanto para hidratar-se, a percepção do risco de beber água não tratada 

também difere diametralmente da sensação experimentada por habitantes de áreas urbanizadas. 

Essa distinção entre o risco e a percepção cultural do risco desaparece à medida em que o 

mesmo risco se torna “real” e compartilhado globalmente por diferentes países e culturas. 

Especialmente a partir dos atentados terroristas ocorridos em 11 de setembro de 2001 em Nova 

York e Washington, “os perigos essenciais tornaram-se todos perigos mundiais, a situação de cada 

nação, de cada etnia, de cada religião, de cada classe, de cada indivíduo também é resultado e 

causa da situação da humanidade” (Beck, 2015, p. 33). Então, devido ao cosmopolitismo do século 

XXI que globalizou os acontecimentos, saltou-se da sociedade de risco para a “sociedade de risco 

mundial”, em que a distinção entre risco e sua percepção cultural deixa de ser relevante, porquanto 

o mesmo risco torna-se globalmente compartilhado e experimentado de diferentes formas (Beck, 

2015, p. 34). Exemplo disso é a Covid-19 e o surgimento de novas variantes que rapidamente se 

alastram pelo mundo, causando temor independentemente das peculiaridades da cultura local 
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A categoria do risco, como antecipação da catástrofe, tem sua existência percebida em 

todas as partes, nos quais ameaça cotidianamente o futuro da existência humana com novos e mais 

incontroláveis perigos globais, como o terrorismo, as crises financeiras, as alterações climáticas e 

o crime organizado. Com o desastre à espreita, calcula-se a probabilidade de suas consequências 

sem descobrir se a suspeita se justifica. “Os habitantes do mundo líquido-moderno, acostumados 

a praticar a arte da vida líquido-moderna, tendem a considerar a fuga do problema como uma 

aposta melhor do que enfrentá-lo” (Bauman, 2015, p. 95). Frente a “pré-visão” de perigo, isolam-

se, rompem as relações de trabalho, o casamento, as amizades, buscando proteção e estabilidade, 

ironicamente causando ainda mais desordem mediante essa fragilização dos papéis sociais, antes 

bastante definidos. Bauman prossegue argumentando o seguinte: “Tudo isso se acrescenta à 

confusão já considerável e recobre o futuro de uma neblina ainda mais densa. E a neblina – 

inescrutável, opaca, impermeável – é (como qualquer criança lhe dirá) o esconderijo favorito do 

mal. Feita dos vapores do medo, a neblina exala o mal” (Bauman, 2015, pp. 94–95). 

Nesse mundo aterrorizante, cujos medos são globalmente compartilhados e povoam os 

pesadelos das pessoas, o crime tornou-se valioso recurso de entretenimento televisivo e fonte de 

receita para o mercado da segurança, favorecendo o incremento de controle e segurança e, também, 

de menos igualdade e tolerância, alimentando desigualdades, ódio, racismo, xenofobia e 

segregação social (Barona Vilar, 2021). 

O surgimento dos condomínios fechados (J. Simon, 2011) e dos veículos utilitários 

(SUVs), desenhados com estética militar, emergem como símbolos publicitários de “segurança”, 

“prevenção” e “proteção”, perfeitos para cidades cada vez mais violentas e caóticas, ocupando no 

imaginário popular a função de “cápsulas protetoras” em contraposição aos veículos esportivos 

que simbolizavam velocidade, diversão e juventude. Stephen Graham cita como seus nomes 
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ilustram essa inspiração militar - Defender, Tracker, Navigator, bronco, etc. - cuja popularidade 

nos Estados Unidos coincide com o período posterior aos ataques terroristas de 2001 e a 

subsequente Guerra (Graham, 2016, pp. 411–415). Anunciado como veículo preparado para 

grandes desafios, como máquina protetiva para percorrer a selva urbana, o SUV foi popularizado 

associado à imagem de veículo blindado do campo de batalha. “O Hummer, veículo de transporte 

preferido de Arnold Schwarzeneggar, que diz algo como Arnold é também a metonímia do 

terminador, simplesmente capitaliza uma necessidade já produzida: a necessidade de estar 

preparado para se mover pela cidade em chamas, a cidade em colapso da agitação urbana pós-

sessenta” (Mendieta, 2005, p. 195, tradução nossa)124. 

Frente ao medo da pandemia de Covid-19 e a desordem social experimentada em 

decorrência da doença contagiosa, a “segurança” oferecida pelos SUVs parece estimular as suas 

vendas: em 2020 as SUVs representaram 32,6% das vendas de veículos automotores no Brasil e 

equivalem a 15 dos 22 lançamentos previstos para 2021 (Silva, 2021). Esse veículo “militar”, 

comercialmente preparado para o fim do mundo e o “apocalipse zumbi”, mas que nem sempre é 

capaz de vencer singelos obstáculos das rodovias amazônicas, aparentemente tem sucesso ao 

vender-se como proteção da família ao colapso pandêmico. E apesar do êxito dos SUVs bem 

exemplificar essa instrumentalização comercial do medo, são os clamores sociais contra a 

violência urbana e as ações de “lei e ordem” que melhor retratam o cenário. 

Esses medos também contribuirão para legitimar uma mudança no discurso criminológico 

e na prática das instituições, culminando em transformações no campo do controle do crime, com 

penas mais severas para crimes graves, gestão do risco e maior presença policial para detectar 

 
124 “The Hummer, Arnold Schwarzeneggar’s preferred vehicle of transportation, which says something as Arnold is 

also the metonym of the terminator, simply capitalizes on an already produced need: the need to be prepared to move 
through the burning city, the collapsing city of post-sixties urban unrest”. 
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“perigos”, “inimigos” e “potenciais riscos”. Também a construção de cercas, controles de 

fronteiras e o reforço da estigmatização do “outro”, o qual é despido da sua condição de 

humanidade para virar uma ameaça à ordem, indicam como a criminologia foi metamorfoseando 

nos últimos anos desde o abandono do ideal reabilitador proclamado pelo Estado de bem-estar 

social para assumir a simples incapacitação do criminoso para evitar a reiteração delitiva.  

 

2.1.2. Inflação punitiva e a crise do ideal ressocializador 

 

O “combate” ao tráfico de drogas e as “megaoperações” contra criminosos “mais 

procurados”, considerados “inimigos internos”, funciona dentro de uma lógica de “guerra ao 

crime” explorada na retórica política e dos grandes veículos de comunicação com cenas explícitas 

de violência, veículos blindados perambulando pelas cidades e militares ostensivamente 

empunhando armas de cano longo em aeroportos e pontos turísticos. Da intervenção do exército 

na segurança pública do Rio de Janeiro aos militares nas ruas da Itália, a primeira impressão é a 

de que se vive em uma guerra permanente, cujo inimigo pode estar em qualquer lugar. 

O cenário global consensualmente tem compartilhado a noção do Direito Penal expansiva 

(Sánchez Silva, 2011, p. 25). Se tem recorrido ao Direito Penal para combater a criminalidade e 

os riscos da sociedade pós-moderna. A causa desse fenômeno não é única, mas compõe a expressão 

de um movimento profundo e insidioso que conjuga diferentes saberes em direção a uma proposta 

securitária, ligando-se às expectativas que a sociedade tem com o campo do controle do crime – o 

qual, ao tentar dar vazão aos pleitos por proteção e segurança, respaldou políticas totalizantes 

(Callegari & Wermuth, 2010, pp. 13–35; Garland, 2008, pp. 41–128; Young, 2002, pp. 15–54). 
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A militarização do espaço público excita o eleitor e o telespectador com a espetacularização 

das operações e da atuação dos agentes de segurança pública, que se comportam como se 

estivessem encenando filmes hollywoodianos, privilegiando a estética ao planejamento. As 

perseguições antiterroristas e a “caça” a fugitivos escondidos nas matas ilustram como centenas 

de policiais, auxiliados por helicópteros, drones e cães muitas vezes agem a privilegiar a supressão 

da existência do suspeito, culminando com a simples eliminação da ameaça. 

O surgimento desta forma de pensar deu-se no contexto de abandono das tentativas de 

legitimação da pena e das causas do crime. “Em tempos de incerteza e insegurança, a sociedade se 

volta ao direito penal e dele exige o que jamais obteve: a solução para os problemas de uma 

modernidade que se voltou sobre si mesma, hipercomplexificando-se” (Gloeckner, 2015, p. 100). 

Conforme relatado por Gabriel Ignacio Anitua, em sua longa-metragem do pensamento 

criminológico, essas transformações fazem parte de um ocaso do ideal ressocializador e da falência 

do Estado do bem-estar iniciado no fim do século XX, mais precisamente a partir da década de 

1970 (Anitua, 2008, p. 779). Em sentido semelhante, Silva Sánchez destaca o surgimento de novos 

interesses ou bens jurídicos, como o meio ambiente e os bens difusos e coletivos, os quais tem 

ligação com os novos riscos e a institucionalização da insegurança. Ele também destaca o consenso 

punitivo da sociedade, por conta do descrédito de outras esferas, recaindo na resposta penal a 

expectativa pela redução do risco. Por essa razão, o direito discute cada vez menos a sanção penal, 

incumbindo-se da tarefa de prevenir e minimizar as ameaças (Sánchez Silva, 2011, pp. 23–25). 

A partir da década de 1970 notou-se mudanças no campo do controle do crime conduzidas 

não apenas por novos pensamentos criminológicos, mas por transformações históricas, sociais e 

econômicas expressadas em um neoliberalismo neoconservador (Garland, 2008) que nasceu em 

resposta à insegurança que marca um mundo desregulado, flexível, competitivo e incerto, cujas 
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paranoias e angústias se abraçam ao cotidiano (Bauman, 2003). Apesar do período também ter 

originado leituras criminológicas críticas como a do “abolicionismo”125 (Bergalli & Rivera Beiras, 

2012; S. de Carvalho, 2002; Christie, 1998, 2016; Hulsman & Bernat de Celis, 2018; Mathiesen, 

2003; Zaffaroni, 1999), tais propostas abraçavam os valores do previdenciarismo penal126 em crise 

(Garland, 2008) subestimando os problemas do crime nas grandes cidades, a ansiedade sentida 

pelas pessoas e os limites enfrentados pelo Estado de bem-estar. 

De todo modo, não foram essas teorias que produziram o abandono das práticas 

correcionais penais do pós-guerra, mas uma conjugação de diversos outros fatores políticos, 

econômicos e sociais que produziram uma crise nos Estado de bem-estar e impuseram novas 

formas de pensar daí em diante (Anitua, 2008, p. 813). Portanto, a crise do controle penal, correlata 

com a sua expansão, tem como causa o ocaso do Estado de bem-estar e de suas pretensões 

protetivas e previdenciárias (Christie, 1998, pp. 53–201; Melosi & Pavarini, 2006). 

O ideal de ressocialização ou tratamento relaciona-se com a implementação de políticas 

públicas pelo Estado de bem-estar social para compensar as desigualdades. O criminoso é visto 

como vulnerável, produto do meio, tendo direito à tratamento e reinclusão no sistema produtivo. 

Esse modelo está inserido em um momento de prosperidade econômica, em que a responsabilidade 

pelo controle, castigo e assistência poderia ficar à cargo do Estado, que se incumbia de promover 

 
125 No abolicionismo confluem diversas tendências teóricas que propõem a supressão da intervenção do sistema penal 
e sua substituição por soluções informais, mais tolerantes, participativas e democráticas. Uma política criminal pouco 
intervencionista faz menos danos à sociedade. Destacam-se Louk Hulsman, Thomas Mathiesen e Niels Christie, os 
quais defendem não só a abolição das prisões, mas da própria ideia de castigo, colocando em seu lugar um sistema 
alternativo de controle do delito não baseado no modelo punitivo. Para eles, o delito seria um “mito”, uma construção 

da política criminal. Os problemas sociais não deveriam ser respondidos apenas com novas categorias delituosas. 
Entre eles, destaca-se que Christie reclama maior protagonismo da vítima, para que ela participe na resolução do 
conflito, contudo, não se opõe a normas consensuadas e julgamentos participativos, defendendo a substituição do 
castigo físico pelo diálogo, reflexão comunitária e o julgamento ético e moral. Também discorrem sobre isso Salo de 
Carvalho, Eugenio Raul Zaffaroni, Roberto Bergalli e Iñaki Rivera Beiras. 
126 O previdenciarismo (ou welfarismo) penal é termo utilizado por Garland para se referir à implementação de 
estratégias para dar maiores oportunidades aos condenados, no contexto de Estado de bem-estar social. No Brasil, 
apesar das intenções legislativas, isso não chegou a efetivamente se implantar. 
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o crescimento sustentável por meio de gastos sociais e redistribuição da riqueza. O pleno emprego 

e as condições de vida abundantes auxiliavam a legitimação do ideal de reabilitação, e a ocorrência 

do crime era interpretada como fruto das privações sociais (Brandariz García, 2004, pp. 22–24). 

O colapso da prosperidade econômica sentida a partir da década de 1970 no contexto da 

crise do petróleo (Hobsbawm, 1995, p. 270) retirou do ideário coletivo o senso de abundância e 

segurança, levando a classe média – principalmente no âmbito dos Estados Unidos, mas também 

na Europa e América Latina – a se referir aos gastos públicos como a causa de seu sofrimento. O 

Estado aparecia como problema, e não solução (Garland, 2008, pp. 212–213). A estagnação 

econômica era ampliada pela inflação, conflitos sindicais e pela burocracia estatal, formando uma 

crise incendiosa alimentada ainda mais com o desvio de recursos da habitação, educação e direitos 

sociais para investimento em assuntos militares, policiais e penitenciários, resultando em uma 

inversão do papel que o Estado desempenhava até então (Anitua, 2008, pp. 761–767). 

O medo de perder o emprego e o declínio dos “valores tradicionais” imbuíram uma 

crescente sensação de ansiedade e tensão capitalizada por políticos de matriz religiosa e 

nacionalista como Goldwater, Nixon e Reagan nos Estados Unidos, e Enoch Powell e Margaret 

Thatcher na Grã-Bretanha, que provocaram um severo realinhamento político em torno de pautas 

conservadoras explicitamente hostis ao previdenciarismo e à “cultura permissiva” dos anos 1960. 

Esse neoconservadorismo se definia “neoliberal” fazendo interpretações maniqueístas dos liberais 

(Anitua, 2008, pp. 765–768) e possuía valores antimodernos em temas como tradição, ordem, 

hierarquia e autoridade, sendo capaz de arregimentar apoio popular porque, do ponto de vista 

ideológico, se contrapunha ao progressismo do pós-guerra e prometia o restabelecimento do 

crescimento e da prosperidade econômica, justo em uma época de crise e desemprego. Sua retórica 
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desqualificava as conquistas do Estado keynesiano127 e toda a ampla relação de direitos sociais e 

econômicos para, em contraponto, ressaltar suas falhas e limitações (Garland, 2008). A década 

anterior também havia sido marcada por protestos políticos e luta por direitos civis nos Estados 

Unidos, como os embates liderados por Martin Luther King, Malcolm X e os Panteras Negras, que 

de certa forma eram interpretados pelos conservadores como “desordem”. Esse sentimento de 

desorientação, reclamando o restabelecimento da ordem, também é identificável na Itália fascista, 

quando se afirmava proverbiamente que “Mussolini fez os trens rodarem no horário” (Hobsbawm, 

1995, p. 140), isto é, impôs regras claras em contraposição à confusão, ao tumulto e à agitação. 

Aliás, discurso bastante semelhante contra a instabilidade foi veiculado pelo governo brasileiro, 

logo após o golpe civil-militar de 1964, como estratégia de propaganda128. 

Para esses políticos, a repartição equitativa da riqueza diminuía a “riqueza das nações” e a 

“noção de segurança nos direitos associada ao trabalho, ao ser ‘trabalhador’, voltava-se a uma 

noção prévia na qual a segurança nos direitos encontrava-se, novamente, associada à propriedade, 

ao ser ‘proprietário’” (Anitua, 2008, p. 768). A partir da década de 1960 mudanças nos padrões de 

conduta sexual aumentaram a quantidade de divórcios e contribuíram para a crise da “família” 

(Hobsbawm, 1995, p. 355), estimulando a retórica conservadora contra a “libertinagem” presente 

na nova moralidade, clamando por mais controle social, trabalho e abstinência, restaurando 

“valores familiares”, a “responsabilidade individual” e a “disciplina” como elementos de uma 

sociedade ordeira (Garland, 2008), valores exportados para outras latitudes e ainda hoje 

encontrados nos discursos professados pelos neoconservadores como Trump e Bolsonaro. 

 
127 A conceção de Estado keynesiano, também denominado por Estado de bem-estar social ou interventor, pressupõe 
a mediação entre os desejos do mercado e da sociedade, tendo o Estado a função de compensar as desigualdades 
sociais existentes no sistema capitalista. 
128 Entre elas, cita-se famosa propaganda do Ministério do Exército brasileiro que, enquanto exibia imagens de 
manifestações políticas e de militares, mencionava: “No início de 1964 assim era o dia a dia: agitação, desordem, 
intranquilidade. O povo exigia o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu 
com a sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a democracia”. 
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O renascimento reacionário da ideia de família, como ferramenta ideal de controle do 

crime, somada a crescente redução de “gastos” do Estado, foi expressada por privatizações e na 

própria criminologia, cujas teorias129 (Anitua, 2008, pp. 768–771; Hirschi, 2017) atribuíam às 

famílias evitar a delinquência criando um entorno afetivo e chegavam a imputar às políticas 

assistenciais em favor das mães solteiras a dissolução da estrutura da “família decente”, então 

“pilar da sociedade”, por estimular filhos fora do casamento, circunstância relacionada ao aumento 

da criminalidade porque ninguém estaria ensinando as crianças padrões de vida ordeira, nem 

mesmo noções de respeito, superação pessoal e trabalho duro (Anitua, 2008, p. 769). 

Nessa época também foram engrossadas as críticas ao sistema penal de bem-estar 

acusando-o de não funcionar por não atingir o objetivo de evitar a reincidência, custar demais e 

promover a diminuição dos crimes ou a ressocialização (Martinson, 1974). No âmbito dessa 

retórica de tratamento, implementada nos Estados Unidos e em países escandinavos, o delinquente 

era encarado como um desajustado, produto do seu meio social, recebendo uma política penal 

compensatória de inclusão ou tratamento, demandando despesas com médicos, psicólogos e 

assistentes sociais. Após muitas tentativas de reduzir o crime por meio da profissionalização da 

polícia e da reeducação dos criminosos, os índices crescentes de reincidência coloram em questão 

a legitimidade e a eficiência da intervenção penal reabilitadora, estabelecendo-se um consenso 

crescente de que “nada funciona”130 (Martinson, 1974; Weisburd et al., 2017).  

 
129 Travis Hirschi (2017), no livro Causes of Delinquency, esboça a “social bond theory”, resgatando o paradigma 

etiológico e criticando a política criminal do Estado de bem-estar. Com influência da sociologia de Durkheim, 
considera todo indivíduo um infrator potencial e que as famílias e os laços sociais (amigos, trabalho, escola) eram 
determinantes para evitar a delinquência por conta dos vínculos emocionais e afetivos mantidos, que funcionariam 
como controle implícito, isto é, a pessoa não cometeria crime apenas se tivesse medo de sofrer prejuízos em suas 
relações pessoais ou institucionais. O crime derivaria do rompimento ou afrouxamento desses laços sociais – 
semelhantemente ao conceito durkheimiano de anomia. 
130 “Nothing Works” foi a expressão usada por Robert Martinson em 1974 para defender que a maioria dos programas 

de reabilitação não funcionavam. Chegou a essa conclusão longa pesquisa sobre os programas de correção. 
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Além disso, a proliferação do automóvel e do telefone como itens de consumo pessoal, 

aliado à distensão do espaço social, com bairros cada vez mais distantes do trabalho, ensejaram o 

surgimento do “policiamento de emergência”, em que os policiais deixavam de patrulhar ruas e 

comunidades com a mesma preponderância de antes, para atender urgências reclamadas por 

telefone, tornando o policiamento menos próximo e visível, contribuindo para a “sensação” de 

insegurança identificada na retórica reacionária (Garland, 2008, p. 219).  

O crime assume um significado novo e estratégico: as tentativas de compreensão e 

justificação do delito passaram a ser desacreditadas para ressaltar-se a responsabilidade individual, 

as falhas morais, o mau comportamento, a indisciplina, a falta de controle e a perversividade: “em 

vez de indicar necessidade e privação, o crime era o resultado de culturas ou personalidades 

antissociais e da escolha racional do indivíduo, em face da lassidão na aplicação da lei e de regimes 

punitivos lenientes” (Garland, 2008, p. 220). Em síntese, a criminalidade era culpa da “bondade” 

do sistema, da desestruturação das famílias e dos enormes gastos em políticas assistenciais e 

reabilitadoras. Com o florescimento de valores sociais que não mais toleravam interferências 

compulsórias na dignidade do preso, soma-se o reconhecimento da impossibilidade de se alcançar 

o objetivo reabilitador dentro de uma instituição fechada como a prisão, quer dizer, a 

incompatibilidade de se socializar para a liberdade por meio da privação da liberdade. Esses 

elementos representam a revisão do pensamento reabilitador (Brandariz García, 2004). 

Essas mudanças deixaram uma marca indelével no campo do controle do crime e da justiça 

criminal. A partir de então surgiram racionalidades não-correcionalistas que reorientaram as 

instituições e sua relação com a sociedade. Na linha das transformações estruturais ocorridas, 

novas teorias criminológicas foram produzidas, com a prevalência de ideias contrárias ao Penal 

Welfarism, que se preocupavam mais com a vítima do que com o criminoso. Além de taxar as 
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criminologias anteriores como “apologias pseudo-intelectuais ao crime”, seus defensores 

reforçavam políticas intimidatórias. O crime e seu controle ingressaram na pauta política servindo 

de instrumentos para explorar o medo (Garland, 2008, p. 220) e em vez de se falar em 

periculosidade social, se fala em grupos de risco (Aniyar de Castro & Codino, 2017). 

Em decorrência da crise do Estado de bem-estar o ideal de reabilitação do criminoso é 

deixado de lado, sendo substituído por outro método de controle social. Esse recrudescimento da 

repressão, com condenações mais severas, era tido por “positivo” porque atingia apenas os 

“outros”, os “perigosos”, os outsiders que ameaçam a segurança nacional. Esse discurso colaborou 

para a estigmatização tanto dos “inimigos” internos quanto externos, que o ascendente 

nacionalismo religioso e a criminologia “midiática” tem empregado para, em nome do combate ao 

terrorismo e aos perigos da pós-modernidade, eleger bodes expiatórios. Esse estereótipo 

pejorativo, forjado por sensacionalismo, desinformação e islamofobia, é denominado por Zaffaroni 

como “propaganda völkisch”131 (Zaffaroni, 2007, pp. 15–16), e acabou etiquetando algumas 

categorias como “inimigos globais” para legitimar a “guerra ao terror”, não muito diferente da 

forma como anteriormente eram tratadas as “bruxas”132 (Zaffaroni, 2020). 

Conforme já se viu anteriormente, a suspeita generalizada marca o modo com que a 

sociedade de risco lida com o terrorismo. Provas não são necessárias. O simples pertencimento a 

determinado grupo étnico ou religioso é suficiente para a suspeição, para a adoção de medidas 

preventivas para evitação do perigo. Conforme o perfil dos novos criminosos não coincide com o 

estereótipo – estrangeiro, árabe – a busca febril pelas possíveis ameaças se dirige a qualquer um, 

 
131 O völkisch era um movimento alemão populista e emotivo, característico do período nazista. Essa expressão se 
refere a um discurso popularesco, inflamado, demagógico e grosseiro. 
132 Em obra sobre a Cautio Criminalis de Friedrich Spee que este pesquisador colaborou na tradução, E. Zaffaroni 
expõe extensa pesquisa bibliográfica sobre a perseguição das mulheres rotuladas como “bruxas”, mostrando-se que a 
crueldade e monstruosidade do sistema penal eram criticados há muitíssimo tempo. 
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inclusive aos vizinhos, reacendendo velhos temores. Isso pode ser ilustrado na atual campanha “Se 

você ver algo, diga algo”133 (United States Department of Homeland Security, 2021, tradução 

nossa), que visa conscientizar sobre “a importância de relatar atividades suspeitas às autoridades 

locais e estaduais”. A agência destaca, em seu site, que “fatores como raça, etnia e/ou afiliação 

religiosa não são suspeitos”, e ao mesmo tempo trata qualquer estrangeiro como suspeito – 

conforme as disposições da Foreign Intelligence Surveillance Act, da Patriotic Act, e da USA 

Freedom Act, que entre outras coisas, permitem amplas buscas nas comunicações de estrangeiros, 

sob o pressuposto de que direitos civis e políticos valem só para os seus cidadãos134 (Greene, 2015; 

Greenwald & Ball, 2013). Como o grupo todo é considerado perigoso, o controle não se é apenas 

individual, mas também em fatores ambientais e situacionais135 (Anitua, 2008). 

O “realismo criminológico”136 e as políticas de “lei e ordem”137 então surgem como 

esperança de salvação contra a insegurança (Anitua, 2008, pp. 779–780) – como se fossem capazes 

de dar um basta ao risco –, identificando-se a sua emergência no discurso penal na ampliação dos 

 
133 “If You See Something, Say Something” 
134 A Patriotic Act foi rapidamente desenvolvida como legislação antiterrorismo em resposta aos ataques de 11 de 
setembro de 2001 e ampliou os poderes de vigilância do governo dos Estados Unidos contra alvos domésticos e 
internacionais. Em uma das cenas do documentário Fahrenheit 9/11, Michael Moore mostra como os congressistas 
nem sequer leram o projeto de lei, aprovado sem grandes discussões. Quanto a FISA, na série de reportagens do The 
Guardian sobre os arquivos da NSA, Glenn Greenwald divulgou documentos ultrassecretos detalhando a ampla 
investigação de estrangeiros e nacionais, com base nessa Lei. A USA Freedom Act foi aprovada recentemente como 
reação à espionagem. Entretanto, grande parte das disposições normativas anteriores foram renovadas. Por exemplo, 
ainda vige uma cláusula permitindo espionar dentro dos Estados Unidos uma “pessoa não americana” por 72 horas - 
sem qualquer ordem judicial. Embora ensaiem críticas à vigilância, mesmo entidades como a EFF e a ACLU não 
fazem grande oposição a vigilância de não americanos. 
135 Denomina-se “controle situacional” as diversas estratégias urbanísticas para impedir antecipadamente a desordem, 

incluindo a instalação de barreiras físicas e câmeras. O fenômeno pode ser ilustrado com a estratégia de “arquitetura 

hostil” empregada para evitar mendigos mediante a instalação de objetos pontiagudos em bancos, degraus e parapeitos 
de janelas, evitando que as pessoas em situação de rua se sentem nesses espaços. 
136 Trata-se de uma perspectiva teorizada a partir da década de 1970 com valores conservadores e repressivos, se 
opondo aos intelectuais supostamente “brandos” com os delinquentes. Rejeita as teorias sociológicas e médicas, sendo 

necessário voltar ao básico, ao bem contra o mal, à criminologia da vida real, nua e crua. Defende a ordem como valor 
supremo e penas severas contra criminosos perigosos ou reincidentes, centrando-se principalmente na prevenção do 
delito. Essa política foi teorizada por James Q. Wilson e popularizada por George Kelling e Catherine Coles. 
137 Se referem a um discurso político defensor de penas rigorosas (tempo de prisão mais longo, three-strikes laws e 
encarceramento obrigatório, por exemplo). As políticas de segurança pública de Rudolph Giuliani como prefeito de 
Nova Iorque se enquadram nesse conceito. 
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conceitos de vigilância, na flexibilização das garantias processuais e na ampliação das penas, as 

quais representam uma franca expansão do direito penal, maior controle social138, tratamento do 

acusado como inimigo139 e discursos de ódio e tolerância zero140 (Barona Vilar, 2021, p. 428; 

Shecaira, 2009; Young, 2002; Zaffaroni, 2007). No mesmo sentido emergem teorias da análise 

econômica do direito e os partidários do direito penal simbólico. Todavia, esse discurso 

ingenuamente esquece não ser possível contrapor segurança ao risco, porquanto a “segurança é um 

conceito ilusório que mascara o problema real. Não há segurança que esteja livre de risco” 

(Gloeckner, 2015), tratando-se, pois, de um discurso não só enganador como ameaçador, à medida 

em que o panpenalismo também representa risco, porque produz novas ameaças, manifestadas por 

uma exponencial duplicação da violência (mais delitos, mais penas) supressora de direitos e 

garantias da coletividade, seletividade e o surgimento de um Estado policial e penal (Wacquant, 

2001a), que por se erigir precipuamente para conter o descontentamento dos pobres, mendigos, 

desempregados, entre outros estropiados, criminaliza as consequências da miséria, em proporção 

não muito diferente da verificada nos gulags soviéticos (Wacquant, 2003). 

Além disso, com interesses globalizados, a complexidade das relações sociais suscitou que 

o Direito regulasse âmbitos antes impensados, sobrecarregando-o (Gloeckner, 2015). Esse 

 
138 Destaca-se nesse contexto a teoria das “janelas quebradas”, formulada dentro do realismo criminológico por George 

Kelling e Catherine Coles. Para ela, pequenas desordens são a causa de problemas mais graves, porque a desordem 
gera desordem. Para tanto, utiliza-se da metáfora das janelas quebradas para defender o seu conserto imediato, porque 
uma janela sem conserto aparenta que ninguém se preocupa com ela, estimulando mais desordem. A resposta então é 
o aumento do controle social, com política repressiva para combater qualquer comportamento desviante, mesmo 
aqueles insignificantes, como vandalismo. 
139 Adota uma visão estereotipada do criminoso, como animais, predadores, monstros perigosos, marcados para serem 
aniquilados. Tem uma lógica etiológica, embora não se apoie em uma análise racional nem científica. Relaciona o 
criminoso com a sua periculosidade, como se fossem “outros”, diferentes dos cidadãos. Também denominada de 

“criminologia do outro”, se utiliza da emoção e de angústias sociais para imputar a alguns grupos sociais as causas da 
delinquência, tratando-se de uma estratégia de exclusão. Relaciona-se também com os processos de essencialização 
dos sujeitos praticantes de condutas criminosas, que se refere a produção e estereótipos de pessoas e grupos, podendo 
ser endógeno (dentro do próprio grupo) ou exógeno (interações socioculturais). 
140 Se refere a estratégia para permitir à polícia a repressão inflexível de todos os delitos, inclusive os menores, punindo 
desde pichações a moradores de rua. Faz parte do mesmo movimento conservador adotado pelo prefeito de Nova 
Iorque Rudolph Giuliani. 
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crescimento das políticas de “prevenção especial negativa”141 fez com que paulatinamente fosse 

abandonada a ressocialização dos condenados como objetivo principal da prisão, substituindo-o 

pela simples inocuização, para neutralização dos delinquentes perigosos e evitação da reiteração 

criminosa. 

Essa política criminal baseia-se “na premissa de que a privação de liberdade do condenado 

produz segurança social” como óbvia consequência da execução da pena, por meio da qual as 

pessoas perigosas ficam impedidas de cometerem crimes fora dos muros da prisão, “assim a 

neutralização do condenado seria uma das funções manifestas e declaradas cumpridas pela pena 

criminal” (Cirino dos Santos, 2020, p. 458). 

Isso colaborou para uma mudança nos objetivos, prioridades e ideologias de trabalho das 

polícias, autoridades prisionais, juízes e demais atores da justiça criminal. Somando-se a isso, o 

excesso de informação e a lógica de estado de emergência permanente transformou a segurança 

de garantia constitucional em bem jurídico promocional142, podendo-se falar de um “Estado-

prevenção ou de segurança” (Baratta, 1994) ou mesmo de um “direito penal do risco”143 decorrente 

de sua expansão (Sánchez Silva, 2011), em que “o Direito invade as margens, a periferia, após ter 

dominado o centro”, hipertrofiando-se e juridificando âmbitos da vida antes livres de seu 

incidência, esquecendo-se que o risco não pode ser governado por meio do Direito e suas estruturas 

 
141 Diferentemente da prevenção geral que dissuade coletivamente pela intimidação ou pelo reforço na confiança no 
sistema, a prevenção especial dirige-se ao indivíduo, buscando prevenir e controlar o crime para que o delinquente 
não volte a delinquir. Enquanto a estratégia de reinserção social e de adoção de políticas públicas em favor da pessoa 
criminalizada denomina-se prevenção especial positiva, a simples inocuização para afastá-la do meio social, 
neutralizando o dano potencial causado pela sua suposta personalidade antissocial intitula-se prevenção especial 
negativa. 
142 Quando o direito penal deixa de se preocupar precipuamente com a defesa dos bens jurídicos historicamente mais 
importantes à sociedade como a vida e a saúde, expandindo-se para esferas menos graves e tipicamente ligadas à 
ordenação estatal como matérias administrativas e ambientais, ocorre a sua administrativização, fenômeno em que o 
direito penal deixa de ser a ultima ratio para funcionar como gestor preventivo de riscos incorporando princípios como 
os da precaução e da prevenção. 
143 Essa noção considera ser o controle do risco função predominante do Direito moderno. 
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rígidas (Gloeckner, 2015). Esse “direito penal do risco”, de viés autoritário, visibiliza-se na ideia 

de “inimigo”144 (Jakobs, 2000, pp. 55–57), a enfatizar o elemento repressivo em desfavor das 

velhas formas delitivas e seus clientes habituais, vistos como “não pessoas” ou objetos fora de 

lugar, ou mesmo na flexibilização das garantias, impulsionada pelas campanhas de “lei e ordem” 

e de “segurança cidadã”, discursos que se unem para proteger sentimentos de sociedades 

complexas frente a instabilidade e insegurança (Anitua, 2008, p. 833; Gloeckner, 2015, p. 165).  

Nesse ambiente de risco iminente, pensar, agir, prender, legislar e sentenciar são movidos 

pela urgência dos efeitos prováveis, suspendendo-se determinados direitos ante a ameaça a outros 

direitos, restabelecendo o controle por cautela. A expansão dos princípios da precaução e 

prevenção tem projetado uma lógica de “segurança” que, ao alargar o direito penal, suprime o 

princípio da subsidiariedade, convertendo-se ele próprio em instrumento de controle, conforme as 

punições por antecipação tornam-se mais severas e simbióticas com as penas “comuns” (Barona 

Vilar, 2021).  

Um dos efeitos dessa “viragem” ideológica no controle do crime é a reação dos interesses 

industriais em torno do desenvolvimento de dispositivos de segurança privada, câmeras de 

segurança, o ressurgimento do policiamento privado, a criação de análises de custo/benefício 

acerca de métodos para controle do crime, entre outros processos que consideram as soluções 

públicas insuficientes ou ineficazes, e propõem a administração do crime compatibilizando as 

finalidades e interesses mercadológicos. A esse respeito, Gabriel Anitua (2008, p. 768)  refere que 

“para os anos 1980, o triunfo da teologia neoliberal traduziu-se em políticas de privatização 

 
144 As principais práticas características de um direito penal do inimigo são: a antecipação da punibilidade com a 
tipificação criminosa de condutas preparatórias, tutelando-se os riscos de lesões futuras; criação de crimes de mera 
conduta e de perigo abstrato; desproporção das penas; transformação do direito penal em ferramenta de luta contra a 
delinquência; supressão ou relativização de garantias processuais, como a incomunicabilidade do preso; regimes mais 
severos para cumprimento de pena; redução ou endurecimento dos prazos e requisitos para progressão de pena e saídas 
temporárias. 
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sistemática”. Ainda segundo ele, o espaço destinado às empresas aumentou consideravelmente, de 

modo que “essas empresas ofereceriam novos medos e novas formas de aplacar esses medos a 

essas atemorizadas famílias”. Essa privatização acabou chegando às prisões, que ainda hoje nos 

Estados Unidos fazem parte de um círculo vicioso entre o poder político e as empresas, financiando 

campanhas eleitorais de candidatos punitivistas para se beneficiar em seguida com políticas para 

manutenção de sua “clientela” e até mesmo para corromper juízes a impor sentenças mais severas 

e aumentar a ocupação em centros de detenção com fins lucrativos, como no escândalo “kids for 

cash”145 (In the Public Interest, 2016; Urbina, 2009). Sobre o assunto, a In The Public Interest 

(2016) relatou que prisões privadas compravam influência política, incentivavam o 

encarceramento em massa junto ao judiciário e possuíam maiores taxas de reincidência. Entre os 

fatos informados, é mencionada contribuições milionárias em campanhas políticas visando a 

defesa de legislações que beneficiem o seu modelo de negócio e viabilizem a expansão de seu 

papel no sistema de justiça criminal. Em verdade, a segurança tornou-se “bem disponível no 

mercado”, sujeito ao lucro e a especulação financeira, e mesmo que o Estado continuasse se 

responsabilizando pelo “trabalho sujo”, novas necessidades foram criadas e veiculadas na mídia 

de massa para vender alarmes, guardas, seguros e elementos de defesa pessoal (Anitua, 2008, p. 

771). 

Embora a participação das empresas na segurança não fosse um fenômeno novo146 (Anitua, 

2008, p. 774), o emprego de ideias econômicas para pensar o crime foi apropriada a partir de 

companhias seguradoras, empresas de segurança privada e empreendimentos comerciais com o 

 
145 Trata-se de escândalo envolvendo dois juízes da Pensilvânia, Estados Unidos, acusados de receber propinas de 
centros de detenção privados para majorar as sentenças em desfavor de jovens infratores e, assim, aumentar a ocupação 
dos centros juvenis. 
146 A privatização da segurança pode ser rastreada nas políticas dos Estados Unidos que no século XIX delegavam as 
infraestruturas nacionais e o seu patrulhamento à iniciativa privada, destacando-se o papel de pistoleiros e detetives 
no enfrentamento dos “fora da lei”. Para mais informações, ver Gabriel Anitua. 
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objetivo de reduzir o custo do crime e reduzir riscos, mas “também ajudou a mudar a forma como 

o sistema pensa o crime e os criminosos – incentivando uma concepção de dano social mais 

baseada no custo e uma concepção do criminoso que enfatize a escolha e o cálculo racionais” 

(Garland, 2008, p. 398). 

Muitas das respostas hoje empregadas para controle do crime foram originalmente 

cunhadas no setor privado, cuja rápida expansão tem se dado por meio da venda de seus serviços 

àqueles que demandam níveis mais complexos de segurança do que o Estado poderia prover. Nesse 

sentido, com o surgimento de tecnologias de informação capazes de interceptar e combinar dados, 

a presença do setor privado no desenvolvimento de dispositivos de segurança foi ampliada, 

constituindo um campo de técnicas dispersas, desorganizadas, composto de diversas tecnologias 

que atuam de maneira complementar.  

Esses desdobramentos conferiram institucionalidade à experiência do crime, resumida em 

um conjunto de atitudes e crenças permeadas na sociedade, entre as quais destaca-se o 

investimento emocional no crime, como fenômeno disseminado e intenso, abrangendo elementos 

de fascinação, medo, raiva e indignação e a ascensão de um grande mercado para segurança 

privada (Garland, 2008). 

 

2.1.3. A lógica atuarial e a gestão dos grupos de risco 

 

A partir do final do século XX houve uma mudança substancial na concepção de punição 

justa em direção aos métodos atuariais. Para David Garland (Garland, 2008) houve um movimento 

ampliado da sociedade rumo ao maior controle e punição linha dura, devido ao desencanto com a 

criminologia do bem-estar, considerada insuficiente. Para Jonathan Simon e Tom Baker (T. Baker 
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& Simon, 2002), essa transformação era uma reação à disseminação do risco, e consistia em 

diversas táticas para que os riscos fossem considerados nos cálculos dos problemas sociais. Nesse 

entendimento, o risco se tornou um princípio organizador da vida social e cultural, muito além do 

cálculo de seguro. Para Wacquant (2001b, 2001a, 2003), isso teria provocado o surgimento de um 

estado penal para administrar os miseráveis pelo cárcere. Para empreender essa administração, 

seria necessária a adoção de habilidades de gestão burocrática e eficiente do crime, com o emprego 

de estatísticas e categorizações, as quais desencadearam um modo de pensamento em torno da 

agregação de probabilidades e cálculos de risco (Feeley & Simon, 1992). Também os sociólogos 

Katherine Beckett147 (2000) e Stanley Cohen148 (Cohen, 1985) têm trabalhado nesse tema e, antes 

deles, a introdução de métodos administrativos e burocráticos no campo do crime já havia sido 

objeto de estudo de Michel Foucault149 (1975) e de David Rothman150 (2002). 

A partir da década de 1970 o modelo correcionista sofria severas críticas. Embora não tenha 

colapsado totalmente, os arranjos institucionais do previdenciarismo penal foram seriamente 

abalados. O sonho de uma sociedade inclusiva começou a desmoronar (Young, 2002). Alegava-se 

 
147 Na obra Making Crime Pay: Law and Order in Contemporary American Politics a autora mostra como o crime, as 
drogas e a delinquência passaram a ocupar a retórica política dos Estados Unidos, e as únicas respostas dadas – punição 
e controle social – resultaram no recrudescimento de penas e o aumento da população carcerária, sem necessariamente 
resolver o problema. Para ela, essas políticas mais duras fazem parte de uma mudança na política do controle do crime, 
com origem na década de 1960. Esses argumentos também foram afirmados por Garland, alguns anos antes. 
148 Em Visions of Social Control o autor analisa as transformações nas ideias e práticas no campo do controle do crime, 
principalmente as mudanças ocorridas na década de 1960. Expondo quem são e como trabalham os agentes do sistema, 
bem como os discursos de poder que refletem na política criminal, Cohen apresenta as principais implicações 
sociológicas que aparentemente minavam as noções de cárcere e punição até então estabelecidas, fornecendo um 
levantamento dessas mudanças. 
149 Foucault mostra a transformação dos métodos de punição desde a Idade Média, passando do espetáculo, que punia 
o corpo (morte no cadafalso) para o objetivo reformador, que tocava a alma (com a prisão). Essas mudanças ocorreram 
no contexto das mudanças econômicas e crescentes conflitos sociais do século XVIII, dando origem a uma sociedade 
disciplinar cujos princípios asilares e de controle dos corpos, do tempo e do espaço, identificados na prisão, são 
compartilhados em escolas, fábricas, quartéis e hospitais. 
150 Na obra The Discovery of the Asylum publicada originalmente em 1971 ele debruça-se a estudar as razões pela 
qual, no início do século XIX, passou-se a realizar o cuidado institucional e asilar dos condenados, doentes mentais, 
delinquentes, órfãos e pobres. A hipótese desenvolvida pelo autor envolve o afrouxamento dos laços sociais, isto é, o 
asilo foi uma resposta a dissolução das relações familiares, religiosas e comunitárias – argumento que 
coincidentemente iria ressurgir entre aqueles que, no fim do século XX, iriam atacar essa instituição como incapaz de 
solucionar o problema do crime. 
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a ilegitimidade e ineficiência do Estado para enfrentar a questão criminal. Frente ao constatado 

fracasso da função correcional da prisão, pensava-se que a justiça penal deveria fortalecer sua 

finalidade retributiva. Então, junto ao abandono da ressocialização do condenado como 

legitimação da pena, emergiram discursos a favor do recrudescimento e simples reclusão do 

condenado, sem o enquadramento penal-previdenciário. Nessa lógica, o único propósito da pena 

seria evitar a potencial reiteração criminosa suprimindo o tempo útil do delinquente crônico e 

habitual. Rejeitando-se as dispendiosas políticas públicas ressocializadoras, enjaular-se-ia o 

delinquente apenas para neutralizá-lo pelo maior tempo possível e, consequentemente, obter a 

redução da criminalidade (Garland, 2008, p. 242). 

Se por um lado a prisão não servia para ressocializar e representava enormes despesas 

financeiras, as altas taxas de criminalidade eram um fato na maioria das sociedades ocidentais 

(Garland, 2008, p. 243). Simplesmente abolir a prisão parecia um projeto muito distante da 

realidade para quem era vítima da criminalidade. Essa confluência de pensamentos resultou no 

aumento da quantidade de presos submetidos à inocuização e das despesas decorrentes da 

superlotação dos cárceres. Contudo, as despesas não eram bem digeridas pelas políticas neoliberais 

de contenção de despesas. Na ótica econômica, os delinquentes podiam ser analisados de uma 

perspectiva da eficiência (G. S. Becker, 2004). A saída então foi incorporar à prisão a noção de 

“eficiência” do sistema, cujo objetivo não seria prender muito, mas prender bem e melhor. Nesse 

novo paradigma sustentava-se a manutenção na prisão apenas dos presos perigosos e persistentes, 

com grandes chances de reincidência, e quanto aos criminosos eventuais, a detenção deveria ser 

substituída por medidas alternativas e acompanhamento. Essas estratégias de controle e de 

liberdade vigiada se referem à gestão de certos grupos e categorias, para quem o sistema penal se 
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destina. Prisão perpétua apenas para os perigosos – cujo conceito, bastante aberto, será apurado 

“imparcialmente” por meio de agenciamentos estatísticos (Anitua, 2008, p. 813). 

Essa virada burocrática e disciplinar trata-se de um paradigma emergente, tributário do 

neoliberalismo, construído em torno da ideia de gestão eficiente (Dieter, 2013b), de manejo do 

excesso e da necessidade de controlar grupos populacionais (M. Lynch, 2000), em resposta aos 

baixos orçamentos dos centros de custódia, traduzido em privatização, novas tecnologias de 

vigilância sem paredes e em especial, métodos para identificar, classificar e prever a periculosidade 

do criminoso com base em probabilidades (Feeley & Simon, 1992). Nesse movimento, o estado 

de bem-estar social se transforma em um estado administrativo, cuja finalidade é administrar e 

supervisionar os marginais com inocuização seletiva (Harcourt, 2007). 

Portanto, a crise fiscal do Estado de bem-estar conduziu a uma acentuada diminuição dos 

investimentos públicos, reorientando as medidas interventivas na economia. Diante da escassez, o 

Welfare penal revelou-se antieconômico e frágil à crítica, dando origem a orientações 

retributivistas que se contrapunham às noções etiológicas. Essa nova política criminal orientada 

ao combate do desvio passa a enxergar o criminoso como sujeito racional, e as estratégias de 

tratamento e correição são substituídas pela ameaça e neutralização (De Giorgi, 2005, p. 53). No 

lugar da terapia e da recuperação, a intimidação passa a ocupar lugar privilegiado no campo do 

controle do crime. “Há um desalento, um desencanto com relação à utopia do tratamento, o que 

demarca o surgimento, inclusive, de versões críticas mais extremadas, como o da cost-benefits 

analisis”, a qual procede com uma análise econômica da política criminal, privilegiando o debate 

acerca dos custos e a eficiência da resposta penal (Lyra, 2013, pp. 104–105). 

Além da privatização das prisões, nascida inicialmente como iniciativa restrita e sem 

grande visibilidade (Garland, 2008, p. 241), a influência de valores neoliberais e a instilação de 
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diretrizes tecnocráticas resultou na adoção de estratégias atuariais no controle do crime, 

principalmente para análise do custo e do benefício da pena, as quais facilitavam o trabalho 

cotidiano dos atores da segurança pública e da justiça criminal oferecendo fundamentação 

matemática, supostamente impessoal e objetiva, para orientar as decisões do setor. Muitos agentes 

do sistema de justiça criminal passaram a adotar práticas cotidianas de “criminologia 

administrativa”151 com objetivo de manter o sistema, conservar o funcionamento da burocracia 

punitiva e evitar desordens, sem pretender grandes transformações ou a recuperação do preso. Com 

uma ideologia desideologizada, conservadora e pretensamente asséptica, criticava-se a prevenção 

especial positiva e os investimentos dela decorrentes, sem contrapor uma teoria criminológica, mas 

apenas práticas burocráticas, sem base teórica ou reflexão mais profunda (Anitua, 2008, p. 815). 

A razão de ser do sistema penal então se autorreferenciava e, assim, seria evitada a deslegitimação 

da pena quando ela não atingisse seus fins. A cruzada contra a criminalidade, então, passa a 

conciliar o objetivo de máxima segurança com o mínimo de dinheiro investido, interpretando o 

fenômeno como fato do mercado, com custos e benefícios a serem sopesados (Lyra, 2013, p. 104). 

Na interpretação desses técnicos seria desnecessário estudar as causas do crime porque a 

explicação não seria suficiente para resolver o cenário. Sendo a criminalidade algo previsível, os 

teóricos deveriam concentrar-se em desvendar quais as situações concretas que motivam o fato 

criminoso e a vitimização, abstendo-se de estudar as causas estruturais ou que demandem 

mudanças políticas ou sociais profundas – afinal, se a humanidade havia atingido um ponto 

irreversível em que a democracia liberal ocidental firmou-se como modelo hegemônico 

 
151 As práticas de “criminologia administrativa” combinam economia e criminologia situacional, isto é, usam 
estratégias arquitetônicas e urbanísticas para realizar o controle penal, restringindo o acesso a certas áreas da urbe com 
redução de linhas de transporte público ou a colocação de objetos pontiagudos para impedir o pernoite dos sem-teto. 
De corte ideológico neoliberal, interpreta o controle do crime como amoral e apolítico, como se fosse uma atividade 
estritamente técnica privilegiando a estrutura do sistema penal à gestão eficiente dos recursos e a necessidade de 
controle de populações perigosas – e não indivíduos. 
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equivalente ao “fim da história” (Fukuyama, 1989), os processos estruturais e históricos seriam 

imutáveis, sendo conveniente apenas gerenciar o equilíbrio desse ambiente. Ao sustentar tal 

interpretação esses técnicos orientam o controle do crime à redução das oportunidades para 

cometimento do crime, adotando-se diversas medidas de controle nos conglomerados urbanos para 

desestimular o comportamento delituoso pelas populações consideradas de risco potencial, vistas 

como incivilizadas, afastando-as espacialmente da proporção considerada “de bem” – seja pelo 

encarceramento para deter por maior tempo quem cometer crime, adiando eventual e hipotética 

reiteração criminosa, ou mesmo pela arquitetura hostil erigida para expulsar mendigos, skatistas e 

artistas de pontos turísticos economicamente relevantes. 

Essa lógica não derivava de um pensamento criminológico coeso e bem construído, de 

natureza acadêmica, mas das ações habituais dos profissionais da área, sem proposta uniforme e 

articulada. Ausente suporte teórico que o justifique, refere Anitua, “esse tipo de racionalidade é 

tão grosseiro que logicamente não se expressa em dissertações ou produções acadêmicas – mas 

sim sob a forma de panfleto político ou artigo de jornal, mais facilmente reproduzíveis” (Anitua, 

2008, pp. 813–814). 

Há muitos fatores envolvidos nesse giro eficientista, entre eles o desenvolvimento do 

conhecimento técnico e, como pano de fundo, a vontade de conhecer objetivamente o criminoso. 

Esse momento marca a reintrodução, a partir da sociologia, do desejo de conhecer cientificamente 

o criminoso (Anitua, 2008, p. 815), impulso esse de influência positivista que lembra as origens 

da criminologia científica e sua pretensão de explicar a origem da criminalidade aferindo as 

características anatômicas e psicológicas do “homem delinquente” (Lombroso, 2007), e se 

assemelha àquele impulso que inspirou o desenvolvimento das estatísticas nos séculos XVIII e 



242 
 

XIX para a formulação de políticas públicas em torno dos censos de mortalidade (Harcourt, 2007, 

p. 173). 

De acordo com Ian Hacking, os métodos estatísticos e o fascínio em compreender a 

delinquência e o suicídio possuem estreita relação. Para além do surgimento da sociologia com 

Durkheim, e o desejo governamental em obter maiores informações sobre a população, Hacking 

mostra como a coleta de dados conduziu a um maior controle. Com a erosão do determinismo 

durante o século XIX, o mundo parecia menos perfeito e ajustado divinamente. Mas, ao invés 

desse panorama dar lugar ao caos, as tentativas de restabelecer a ordem incentivaram que muitos 

comportamentos humanos, como as transgressões normativas, fossem contados. Os resultados, 

surpreendentemente regulares, fizeram brotar tabelas de desvios e informações sobre médias e 

normalidade, levando a novas estratégias de engenharia social e modos de controle dos 

indesejáveis. As estatísticas então não só passaram a servir para descrever, mas também para 

compreender o curso dos eventos, domesticando o acaso da natureza. Essa ânsia de conhecer e 

domar o acaso refletiu diretamente no desejo de controlar o futuro (Hacking, 2010, p. 2). 

Segundo Harcourt (2007, p. 173), foi esse mesmo desejo que inspirou as estratégias de 

individualização da punição surgidas no início do século XX. A regularidade estatística na 

criminalidade abriu enorme campo de estudo sobre as causas do crime, como a hereditariedade, o 

ambiente e as características físicas e morais, o ambiente. No âmbito da Escola de Sociologia de 

Chicago desenvolveram-se as primeiras pesquisas sobre previsão no sistema de justiça criminal ao 

analisar-se a probabilidade de reincidência da liberdade condicional. Sistematizando os fatores de 

risco individuais e estabelecendo as chances de reincidência, Ernest Burgess e outros de sua época 
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deram os primeiros passos para o que hoje se denomina atuarialismo152. Ainda segundo Harcourt 

(2007, p. 175), também os sociólogos do início do século que escreveram sobre a previsão da 

liberdade condicional (parole boards) colocavam esse sistema em bases científicas objetivas, a fim 

de prever o provável sucesso desse instituto e saber de antemão como os presos se comportariam 

quando estivessem em liberdade condicional supervisionada. Com o desenvolvimento da técnica, 

esses instrumentos de prognóstico também começaram a ser empregados para que se decidisse, 

com melhor precisão, quais métodos de controle e tratamento se adequavam a determinados tipos 

de infratores, e, ainda, se com base em experiências pretéritas, determinado condenado deveria ser 

libertado. As causas do crime, colocadas em nível científico, permitiam conhecer o delinquente e 

entusiasmava os pesquisadores da época voltados ao estabelecimento de métodos científicos para 

estudo do crime e da condenação. 

A paulatina expansão da abrangência dos instrumentos de previsão para outros âmbitos do 

sistema de justiça criminal, para além do livramento condicional, é relatado minuciosamente por 

Harcourt (2007, pp. 179–182), indo desde a identificação de menores de idade com tendências 

criminosas até a ampliação da estratégia para outros âmbitos do direito penal. De modo geral, havia 

uma vontade não só de controlar o futuro, mas de colonizar outras disciplinas, tidas como 

incapazes de oferecer respostas preditivas. O movimento pela cientificação da liberdade 

condicional também foi uma batalha contra as demais disciplinas, no sentido de contrapor o 

modelo atuarial ao clínico, derivado da psicologia e psiquiatria, até então dominante das decisões 

de livramento condicional. Essa tendência universalizante da sociologia em desfavor das demais 

ciências, entendia ser a criminalidade antes um problema social do que médico ou psicológico, a 

 
152 A previsão atuarial pode ser sucintamente definida como um método formal que, utilizando-se de valores empíricos, 
objetivos, culmina em uma probabilidade de determinado acontecimento. Para chegar ao resultado, utiliza-se da 
estatística e da empiria relacionando variáveis numéricas a resultados numéricos, encontrando as correlações. 
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qual não poderia ser diagnosticada com instrumentos clínicos, mas estimada estatisticamente, 

interpretação essa que não avançou sem resistências e oposições, inclusive entre os operadores do 

sistema penal, que tendiam a seguir suas convicções (Harcourt, 2007, pp. 179–180). 

Em outras palavras, ao privilegiar fatores empíricos e objetivos, estatisticamente definidos, 

esse movimento das ciências sociais tendeu à rejeição do modelo clínico de predição, que 

demandava uma análise individualizada, levada a cabo por um especialista – médico, psicólogo, 

assistente social – cujo alto grau de subjetividade impedia o controle das variáveis, a permitir a 

reprodução da experiência, sendo então rejeitado devido às falhas metodológicas.  

O desejo de conhecer o criminoso era acompanhada pela sua categorização em classes e 

subclasses. Harcourt (2007, pp. 180–182) menciona diversas classificações de “tipos sociais” 

elaboradas no início do século XX por pesquisadores como George Vold, Ernest Burgess, Ferris 

Laune, Lloyd Ohlin e Dan Glaser. Entre os rótulos citados, há “cidadão responsável”, “imigrante 

recente”, “valentão”, “marginalmente delinquente”, “socialmente desajustado”, “bêbado”, “desvio 

de sexo” entre outras subjetividades. 

Também deve-se destacar o impulso em direção da securitização. Segundo Harcourt, as 

noções da indústria de seguros já vinham funcionando e influenciaram nesse novo paradigma do 

controle penal porque, em parte, elas serviam para tranquilizar os céticos e normalizar sua 

utilização. As probabilidades e expectativas já vinham se mostrando úteis para as seguradoras, que 

utilizavam desse método de “prever o futuro a partir do passado” há tempos (Harcourt, 2007). Essa 

transformação é descrita por Tom Baker e Jonathan Simon (2002) no crescente uso do seguro para 

aferir responsabilidades durante o início do século XX e fica evidente não só no espalhamento 

dessa ideia na seguridade social, mas no próprio termo “insurance”, que pode ser empregado para 

se referir tanto às instituições seguradoras, quanto à tecnologia do processo de securitização, cujo 
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objeto atualmente envolve o risco existente em qualquer relação (Ewald, 1991), como mostra a 

possibilidade de securitizar-se a voz, a língua, as pernas, entre outras partes do corpo de 

“celebridades” (Dieter, 2013b). 

Não se pode desconsiderar, também, ser a securitização uma expressão da financeirização 

do capital, resultado da simultaneidade das tendências gerencialista e internacional da política 

criminal, que identificam como de alto risco aqueles “vizinhos famintos” que são impedidos pela 

“cortina do visto” de entrar nos “centros do poder econômico”, como se vê na relação entre 

imigrantes e a Europa (Dieter, 2013b).  

Esse desejo de saber, categorizar e segurar, ao estimular técnicas para refinamento dos 

modelos preditores do crime, como a história criminal do acusado, a reincidência e as 

características do crime, influenciou a transformação do sistema de justiça criminal em direção a 

respostas supostamente mais eficientes e individualizadas (Harcourt, 2007), inicialmente sob um 

prisma clínico, com as estratégias de tratamento do condenado, e depois na lógica atuarial, por 

conta da crise que o sistema reformador passou a enfrentar. 

O alto custo e o baixo desempenho do objetivo reformador das prisões fomentaram a 

adoção de índices de performance e de técnicas de gerenciamento de risco no sistema de justiça 

criminal dos Estados Unidos, de onde ele se projetou para o mundo. A grande quantidade de 

criminosos reincidentes seria a “prova” da ineficiência do sistema que tentava tratar e reinserir o 

condenado. Diante da desilusão quanto à viabilidade de se utilizar da pena para ressocializar o 

condenado, deixa-se de adotar uma teoria justificadora para o sistema penal (Anitua, 2008, p. 814). 

Essa reorganização do sistema penal em torno do prognóstico de riscos específicos, calculados 

probabilisticamente de acordo com a periculosidade de cada agente ou grupo social, ganhou força 

a partir de 1990, e pode ser denominado no pensamento criminológico como “atuarialismo” 
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(Dieter, 2013a) ou “criminologia atuarial” (Aniyar de Castro & Codino, 2017), e refere-se à 

infiltração da estatística e do cálculo atuarial nas ciências criminais para disciplina do risco social. 

Escondendo-se sob uma pretensa neutralidade e racionalidade científica, o atuarialismo 

mudou o paradigma da justificativa para imposição da sanção penal adotando-se filtros seletivos 

para punir severamente apenas os “perigosos”, sem pretender a legitimação da pena pela 

reeducação do preso, mas, simplesmente, pela manifestação administrativo-executiva para 

evitação de riscos. Nessa perspectiva, ao invés de falha moral o crime é entendido como 

probabilidade estatística, algo comum na sociedade (Haggerty, 2001). Emergem aí instrumentos 

de gestão eficiente para calcular os fatores de risco da delinquência, em especial a probabilidade 

de reincidência, cuja característica é a aferição do risco mediante experimentações tecnocráticas e 

facilidades atuariais. 

Essas práticas, identificadas por Malcolm Feeley e Jonathan Simon (Feeley & Simon, 

1992), faziam parte de uma “nova penologia” que estaria transformando, com lógicas atuariais, o 

argumento central do projeto técnico-corretivo da prisão. Para eles, esse método estava presente 

na “teoria da incapacitação”, a qual objetivava diminuir os efeitos do delito sem reabilitar o ofensor 

ou o contexto social, mas só reorganizar a distribuição de infratores na sociedade. Como a prisão 

não poderia transformar o ambiente ou o infrator, defende essa teoria, a pena serviria para deter os 

criminosos temporariamente, atrasando a reiteração criminosa. Então, se esses atrasos fossem por 

tempo suficiente, seriam percebidos efeitos significativos no controle do crime (Feeley & Simon, 

1992, p. 459).   

Esses efeitos poderiam ser ampliados em uma estratégia de incapacitação seletiva, em que 

a duração da pena não dependeria da natureza do crime ou do caráter do infrator, mas de seu perfil 

de risco (Feeley & Simon, 1992, p. 466). Ao identificar os criminosos de maior risco, mantendo-
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os segregados por maior tempo, enquanto eram empregados controles mais brandos a infratores 

de menor risco, pensavam esses teóricos, a punição se justificaria sob argumentos mais racionais 

e eficientes. Mesmo o aumento das penas e a redução dos benefícios legais provocar o acréscimo 

dos custos, a ótica econômica orienta à eficácia para suprimir a função “útil” da pena e transformá-

la em incapacitação ou neutralização seletiva do delinquente (De Giorgi, 2005, pp. 56–57). 

Segundo Feeley e Simon (1992), enquanto antes de 1960 as estatísticas empregadas pelos 

criminologistas quantitativos mediam a probabilidade do comportamento dos indivíduos conforme 

um conjunto de fatores individuais ou sociais, como alcoolismo e desemprego, na criminologia 

atuarial, ao contrário, os indivíduos são criados pelos números; os criminosos deixam de ser o 

logos da criminologia, a qual se transforma em uma espécie de subcampo de um discurso 

generalizado de análise de políticas públicas, que se dedica a administrar os criminosos, sem lidar 

propriamente com a criminalidade. No mesmo sentido, segundo Harcourt (Harcourt, 2007, p. 17), 

o método atuarial distingue-se do simples raciocínio probabilístico, porque se baseia em 

correlações estatísticas entre traços de grupo e taxas de infracções criminais em grupo. 

Esse raciocínio derivava das análises etiológicas-individuais sobre bandidos crônicos, 

expostas em pesquisas sobre concentração do crime em grupos contumazes, cujos dados indicavam 

que uma pequena fração de pessoas, com características sociais e comportamentais semelhantes, 

era responsável pela maior parte dos crimes (Dieter, 2013b). Por exemplo, além de defender que 

alguns indivíduos eram responsáveis pela maioria dos crimes, apresentando dados estatísticos para 

referendar a conclusão, o relatório de Peter Greenwood sustentava que a melhor ação política seria 

focar os esforços punitivos em desfavor dos grupos mais perigosos de acordo com alguns fatores 

– como reincidência específica, prisão anterior, condenação quando adolescente, desemprego e 
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uso de drogas –, propondo uma tabela para atribuir a cada caso o grau de risco, sem relação direta 

com o crime supostamente praticado (Greenwood & Abrahamse, 1982).  

Portanto, essa nova penologia estaria substituindo as justificativas éticas, normativas ou 

científico-criminológicas da prisão por uma linguagem atuarial, de probabilidades, sem 

preocupação com a legitimidade política do confinamento, com a culpabilidade do acusado, o 

propósito terapêutico da pena, a sensibilidade moral ou o diagnóstico mental do delinquente 

(Feeley & Simon, 1992). Sua intenção seria gerir os riscos, classificando estatisticamente os 

grupos conforme a sua propensão a crimes. Com a perda da função inclusiva e reabilitadora da 

pena, assumindo a função incapacitante, o seu objetivo se torna a pura eliminação do sujeito do 

contexto social. O tratamento individualizado de acordo com as peculiaridades sociais, médicas e 

psicológicas do condenado deixa de ser relevante, deslocando-se o local de incidência do controle 

para além do corpo biológico e dos muros da prisão, tornando-se difuso153 (Hardt & Negri, 2001, 

p. 45). 

O controle converte-se em um fim em si mesmo. Diante da desnecessidade de tratamento 

e disciplina, exaspera-se o controle não apenas no sentido da ampliação das penas corporais, como 

no aumento do tempo de internamento, na redução da maioridade penal e no regime diferenciado 

de cumprimento da pena (Lyra, 2013, p. 105), mas com o deslocamento da sua incidência para a 

cidade, local onde os riscos se escondem. Todos os espaços passam a sujeitar-se às políticas de 

controle, em uma nova estética do espaço urbano, cada vez mais sujeito a tecnologias de segurança 

que passam a integrar a sociedade como, por exemplo, os condomínios, as empresas de segurança 

privadas e as câmeras de videomonitoramento (Bauman, 2003, pp. 100–120, 2009, p. 38). 

 
153 Para Hardt & Negri, a partir do final da modernidade os mecanismos de controle se tornaram mais imanentes, 
distribuindo-se pelas mentes e corpos dos indivíduos, os quais acabam interiorizando os seus procedimentos e 
constituindo o que se denomina “sociedade do controle” – a qual pode denominar a intensificação e a generalização 
dos instrumentos que normalizam o poder disciplinar por práticas cotidianas flexíveis e irradiadas. 
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Os processos, princípios e regras que regiam o controle do crime são suplantados pela meta 

da eficiência manifestada na gerência de grupos perigosos, de acordo com a classificação de seu 

risco, assim como no mundo dos negócios e da indústria dos seguros. O sistema penal, segundo 

Anitua, “se converte no mecanismo de gestão daqueles grupos de risco, através de instrumentos 

que vão desde o confinamento em cárceres de simples custódia, até sistemas de monitoramento 

eletrônico, novas formas de vigilância, impedimentos físicos, etc.” (Anitua, 2008, p. 815). 

Conforme o foco do sistema deixa de ser o tratamento do preso e a sua reabilitação, surgem os 

modelos matemáticos para aferir a viabilidade econômica da pena e instruir, simplificar e agilizar 

processos e a própria condenação, dentro de um ethos empresarial. Desse modo, a ênfase deixa de 

ser a recuperação e os resultados para privilegiar a abordagem econômica e tecnocrática da 

medição dos “outputs” e da “pena justa”, cujos instruções para aferição da performance do sistema, 

supostamente menos propensos a falhar (Garland, 2008, p. 263). 

Concretamente, o atuarialismo substitui as justificativas jurídicas, sociológicas, 

psicológicas ou médicas, pela autorreferente imagem atuarial refletida na tela do computador. São 

as estatísticas sobre o sistema - e sua conhecida seletividade - que validam a pena, cujos 

preconceitos e vieses se escondem sob os insípidos algarismos. Então a pena se autolegitima e 

naturaliza a seletividade dentro de si, como se os resultados fossem isonômicos e verdade 

insofismável154, rechaçando puerilmente as críticas. 

Também são inseridas novas técnicas e métodos de controle alternativos, como o 

monitoramento eletrônico, a proibição de frequentar determinados lugares e os testes de drogas, 

os quais não possuem propósito terapêutico ou correcional, mas apenas de gerenciamento do risco. 

 
154 A autorreferencia da criminalização legitima a punição dos mesmos grupos de miseráveis e infortunados - homens, 
jovens, negros, desempregados. Uma vez selecionado, o sistema se autolegitima reforçando o fator de risco desses 
mesmos grupos, sob os quais recai maior vigilância. 
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Permite-se a liberdade vigiada, digitalmente rastreada, não para reformar o criminoso, mas para 

administrar o perigo. O confinamento também passa a ser interpretado como gerência. A custódia 

contínua então é impingida apenas aos criminosos perigosos e reincidentes, cuja violência é 

objetivamente identificada por agenciamentos matemáticos155. Inexiste preocupação com a 

legitimidade do confinamento a não ser a perigosidade do agente, presumível na reiteração 

criminosa156, por exemplo. Os criminosos sexuais, por outro lado, além de penas corpóreas mais 

longas, assim como sucedeu com o personagem Jean Valjean157, continuariam carregando a 

condenação mesmo depois do cárcere, supostamente por conta de sua perigosidade, aferida por 

prognósticos de riscos (Harcourt, 2007, p. 14), que geralmente consideram, entre outras coisas, os 

antecedentes, a idade e o parentesco da vítima (Dieter, 2013a). 

Para selecionar os mais perigosos, seria necessário identificar a “origem do mal”, 

diferenciando o criminoso comum do crônico, o que é feito com pesquisas etiológicas para 

descrever-se as características do delinquente incorrigível, identificando-o individualmente para, 

de modo eficiente, incidir apenas sobre ele o cárcere. Portanto, não há completa rejeição da 

etiologia, mas a sua delimitação para aqueles considerados incorrigíveis. Reduz-se o papel da 

discricionariedade na tomada de decisão, quando o policial, promotor ou magistrado poderia 

considerar as peculiaridades do caso para decidir pela prisão, em favor do arbítrio estatístico de 

 
155 Sustentava-se a manutenção no cárcere, por períodos mais longos, apenas dos criminosos perigosos ou altamente 
reincidentes. Com isso os crimes seriam reduzidos e ao mesmo tempo cairiam os custos relacionados ao sistema 
prisional. Os indivíduos menos perigosos deveriam ser monitorados e cumprir penas alternativas. 
156 Há vários exemplos disso. A reincidência tem sido utilizada tanto para majorar a condenação e dificultar a 
progressão de regime, quanto para caracterizar o próprio crime, em um evidente direito penal do autor. No Brasil, 
tem-se entendido não ser típica a conduta de descaminho de quantia insignificante, entretanto, quando há diversas 
ocorrências da mesma pessoa, o fato transforma-se em crime. Então, o direito penal está a incidir sobre o autor, e não 
os fatos. 
157 Jean Valjean é um personagem do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Depois de cumprir sua pena, ele é 
estigmatizado e carrega consigo a condenação, circunstância que lhe prejudica até mesmo para encontrar abrigo onde 
dormir. Nesse sentido, cita-se a divulgação compulsória de criminosos sexuais e a criação de listas entre os vizinhos 
para alertar a existência de um condenado nas redondezas – como se fosse ele um lobo à solta, incorrigível, 
preparando-se para atacar uma nova e indefesa criança. 
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indicadores de performance e de gerenciamento de risco (Garland, 2008, p. 49). Isso não significa 

que a criminologia social-democrata tenha desaparecido, mas paulatinamente se tornou irrelevante 

para os políticos e agentes de segurança pública, que passaram a se dedicar com maior 

preponderância a redução do crime com estratégias de gestão (Garland, 2008, p. 289). 

O controle ultrapassou os muros das instituições disciplinares, estendendo-se difusamente 

por todo o corpo social, desde a economia até a cultura (Hardt & Negri, 2001, p. 46). Diversamente 

da utopia do tratamento, que levava tempo e dinheiro, esse novo paradigma tem resultados em 

curto prazo, veiculando estratégias de prevenção situacional – como a vedação de acesso a certos 

lugares, monitoramento eletrônico e rastreamento (Brandariz García, 2004, pp. 32–33). Dentro das 

estratégias de cálculo estatístico para redução dos riscos, o pensamento atuarial ganha espaço 

monetarizando e redistribuindo os fatores de risco, dividindo a sociedade entre os protegidos pela 

apólice securitária e aqueles que representam ameaça (De Giorgi, 2005, p. 60). 

Com o desenvolvimento tecnológico, esse desejo positivista de conhecer cientificamente o 

delinquente foi se ampliando, com a procedimentalização e automatização de decisões de soltura 

ou arbitramento de fiança, sujeitas a cálculos probabilísticos de risco (Harcourt, 2007, pp. 9–10). 

As ordens de afastamento preventivo, proibição de uso da internet, proibição de frequentar certos 

lugares, suspensão do direito de dirigir, são exemplos de decisões tomadas dentro dessa ampla 

lógica de securitização, que caminha a passos dados com leis de emergência e temporárias, que 

criminalizam condutas por determinado período e local, como a denominada Lei Geral da Copa158, 

que teve vigência no Brasil até fim de 2014. Esse cenário de exceção, emergência e medo também 

pode ser ilustrado com a regulação nacional e internacional sobre a pandemia de Covid-19, em que 

 
158 A Lei Geral da Copa (Lei 12.663/2012) protegia os direitos patrimoniais da Fifa de modo obscenamente desigual. 
Tipificou-se como crimes, com penas significantes, a reprodução de quaisquer símbolos oficiais (pirataria) e o 
marketing de emboscada, por associação ou intrusão, proibindo-se também a publicidade indireta e o uso de uniformes 
de empresas ou marcas nas arquibancadas dos estádios. 
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o risco de contágio legitimou a adoção de medidas excepcionais que, em alguns casos, acabaram 

expandidas e consolidadas como modo de manejar o medo, não raras vezes com estratégias de 

expulsão, deportação e exclusão, em cujo âmago está o viés xenofóbico159. O fato foi identificado 

pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, segundo o qual 

a pandemia desencadeou ódio e xenofobia: “O sentimento contra estrangeiros aumentou online e 

nas ruas, as teorias de conspiração antissemitas se espalharam, e ocorreram ataques contra 

muçulmanos relacionados com a pandemia” (RTP, 2020). 

Exemplo de política de controle migratório de viés discriminatório tem sido os sucessivos 

atos normativos que o governo brasileiro editou entre 2020 e 2021 para impedir o ingresso ao país 

principalmente de venezuelanos por via terrestre (Garcia, 2020). Admitindo quem chega pelos 

luxuosos aeroportos internacionais e rejeitando os miseráveis que se aventuram apenas com a 

roupa do corpo pelas fronteiras terrestres, e sem qualquer amparo técnico coerente, o poder público 

se utiliza da pandemia para gerir os riscos de contágio com a doença de maneira supostamente 

mais eficiente, mantendo o fluxo de riqueza dos turistas e implicitamente expressando o seu 

racismo e xenofobia, como se a doença que vitimou todas as partes do mundo não se espalhasse 

também em aviões, em desavergonhada discriminação contra os migrantes pobres e refugiados, 

que não tem condições financeiras para comprar passagens aéreas. 

A cidade inteligente é um modelo interessante para ilustrar esse argumento. O 

planejamento meticuloso de sua estrutura e de seus serviços, bem como de suas divisões 

urbanísticas, representa um modelo de cidade que depende do controle penal para funcionar e, para 

tanto, envolve a sociedade civil com seus dispositivos smart para participar de ações de defesa 

 
159 A xenofobia significa repugnância a pessoas ou coisas de origem estrangeira. Se antes da pandemia essas pessoas 
já enfrentavam o preconceito, após a doença ter se alastrado pelo mundo o sentimento contra os estrangeiros cresceu, 
como se fossem os responsáveis por alastrar o vírus. 
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social, com ações cooperadas, redes de vizinhos no WhatsApp, denunciação de comportamentos 

suspeitos, aplicativos da polícia para registro de ocorrência à distância, videomonitoramento com 

reconhecimento facial, controle de temperatura, sensores de ruído e de disparo de arma de fogo, 

sensores de fumaça, rastreamento de aglomeração, radares de velocidade, e uma enorme lista de 

outros dispositivos projetados dentro da lógica de antecipar o risco, que atraem interessados 

especialmente nos países mais violentos, cuja população vive amedrontada. 

O Brasil notoriamente tem altos índices de violência e a cidade de Fortaleza é a capital 

local com a maior quantidade proporcional de homicídios, cuja taxa em 2017 foi estimada em 87,9 

mortes por 100 mil habitantes (IPEA, 2019, p. 12). Para se ter uma ideia, nenhum país do mundo 

possui taxas tão altas (Roser & Ritchie, 2013). El Salvador, que em 2017 tinha a maior quantidade 

de homicídios do mundo, teve taxa de 56,7 mortes por 100 mil habitantes, quantia bastante inferior 

à Fortaleza (Global Burden of Disease Collaborative Network, 2018). Em consequência, a 

segurança representa preocupação concreta para sua população. Aproveitando essa demanda local, 

uma empresa fundada por italianos e sediada em Londres lançou um empreendimento imobiliário 

nessa cidade brasileira que possui como diferenciais não apenas o planejamento da área para ser 

ocupada por cerca de vinte e cinco mil pessoas, mas a presença de câmeras de videomonitoramento 

em pontos estratégicos para “desestimular ações que ameacem a segurança do cidadão e a 

integridade dos bens comuns” podendo os moradores “acompanhar tudo ao vivo, por meio do 

aplicativo gratuito da cidade”. A “cidade inteligente” também prevê em seu aplicativo um “botão 

SOS” que na hipótese de emergência do morador “envia um alerta com a sua geolocalização” e 

até mesmo ruas sem saída para diminuir o fluxo de desconhecidos (Netseg, 2020). 

No âmbito das cidades a expansão de políticas preventivas tem, em muitas partes, 

viabilizado a segregação dos outros, dos mendigos, dos sem-teto e de todas as espécies de 
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marginais sociais, os quais são proibidos de acessar parques, centros históricos, meios de 

transporte e até bairros, porque são etiquetados com a suspeita (Barona Vilar, 2021, p. 442). 

Esconde-se na retórica do risco, do perigo, da possibilidade de crimes, de acidentes ou de doenças, 

o preconceito, a discriminação e o objetivo de higienismo ou limpeza social, de jogar o pobre, sujo, 

preto e estrangeiro para baixo do tapete ou para regiões afastadas, criminalizando-o apenas por 

existir. Isso fica evidente em pelo menos dois casos recentes. Na cidade brasileira de Monte Mor 

o prefeito expulsou moradores de rua para, segundo ele, não deixar o município “virar um lixo”, 

largando-os em cidades vizinhas (T. Nunes, 2021). Algo semelhante passou na Europa, onde 

mendigos foram proibidos de dormir no centro histórico da comuna italiana de Como (Sasso, 

2017). Enquanto isso, em São Paulo a prefeitura instalou pedras pontiagudas sob viadutos para 

evitar moradores de rua (Mazzo, 2021). Assim como as Leis de Nuremberg, que forçavam a 

detenção em campos dos “desajustados sociais” tais como pedintes, alcoólicos, sem-abrigos e 

ciganos, essa prática insistentemente se repete160, sobretudo quando as crises econômicas 

fomentam a migração (Comissão Europeia, 2021), e reacendem o preconceito contra o migrante, 

não raras vezes visto como “indesejado”, “objeto fora de lugar”, “ladrão do lugar do outro”. 

Sobre esse aspecto, Bernardo Secchi adverte que a cidade, espaço de integração social e 

cultural, também foi e continua sendo “uma potente máquina de distinção e separação, de 

marginalização e exclusão de grupos étnicos e religiosos, de atividades e profissões, de ricos e 

pobres” (Secchi, 2019, p. 19) e o discurso retórico sobre a segurança é um dos principais 

instrumentos utilizados nos conflitos contemporâneos. O medo é um ótimo instrumento político. 

Assim “como a lepra, a peste e a varíola, o medo do pobre, do estrangeiro, do nômade, do diferente 

originou muitas vezes a demanda por políticas de exclusão, controle, distanciamento ou 

 
160 Em Chapecó, Brasil, em 2021 foram proibidas apresentações artísticas e a mendicância nos semáforos e calçadas. 
Normas semelhantes também foram aprovadas em cidades do interior de São Paulo. 
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internamento” (Secchi, 2019, p. 39). Como lembra o poeta uruguaio Eduardo Galeano, “é o tempo 

do medo [...] medo de morrer, medo de viver” (Galeano, 2009, p. 83). Medo que produz conforto 

ao ser dirigido ao outro e que, paradoxalmente, encoraja uma lógica preventiva, em desfavor do 

“outro”, do “inimigo”, afinal, “o medo é a matéria-prima das prósperas indústrias da segurança 

particular e do controle social” e aos poucos, “uns mais, outros menos, vamos nos tornando 

sentinelas do próximo e prisioneiros do medo” (Galeano, 2009, pp. 83–84). 

Para Deleuze, essa característica de controle difuso e atuarial faz parte de uma mudança do 

capitalismo, que se adaptou ao esgotamento do confinamento disciplinar da fábrica, da prisão, do 

hospital e da caserna, adentrando em um modelo de sociedade onde o controle é contínuo e operado 

pela comunicação instantânea (Deleuze, 1992, p. 215). Além de novas espécies de sanções 

(monitoramento eletrônico), a educação e o tratamento médico já ocorrem à distância, por 

mediações de máquinas cibernéticas, expressando a crise da técnica do confinamento. 

Essas políticas segregacionistas preventivas têm sido materializadas, cada vez mais, com 

o emprego de tecnologia. Nesse sentido, refere Beck, as câmeras de vigilância, os controles 

migratórios e demais restrições sentidas no cotidiano da sociedade de risco não são simplesmente 

consequências das catástrofes reais, como os atos terroristas ou das pandemias, mas produto da 

antecipação generalizada que tenta evitar que esses acontecimentos se verifiquem (Beck, 2015, p. 

24), dando causa a um efeito rebote de mais catástrofes. O discurso sobre o “eixo do mal”, por 

exemplo, faz temer regiões inteiras do globo, receosas de serem palco de guerras surpresas ou 

ataques de drones combatentes desse pretenso mal, que por sua vez se militarizam preparando-se 

para o confronto. A Operação Liberdade do Iraque é bastante ilustrativa disso, à medida em que 

o cenário de terra arrasada do Iraque germinou o Estado Islâmico, organização que dominou parte 

da região e foi fruto das intervenções militares desencadeadas a pretexto de conter o avanço do 



256 
 

terrorismo (Damin, 2017). A consequência mais evidente dessas políticas discriminatórias é a 

construção de muros e cercas, que erigem identidades fictícias, fabricam armamentos, buscam 

bodes expiatórios para assumir a culpa e os sentimentos negativos da sociedade, consolidando aos 

poucos um modo de ver hostil em desfavor do outro, fomentando a perda da solidariedade e 

propiciando políticas criminais cada vez mais repressivas e cada vez com maior apoio popular 

(Barona Vilar, 2021, p. 429). 

Não apenas o crime veiculado pela mídia escorre-sangue com requintes sensacionalistas, a 

expectativa de atentados terroristas, bombas e explosões, televisadas em tempo real, permeia o 

imaginário popular e a encenação das forças de segurança é espetacularizada pela mídia, que 

explora o arbítrio e a desumanidade dos ataques, legitimando um perigo global, sentido 

antecipadamente. Para Beck (2015, p. 204), “é a antecipação que impulsiona a globalização do 

terror”, ou, dito de outra forma, o terror deriva do efeito de ação-reação desencadeado justo por 

aqueles que sentem a guerra sob suas cabeças. Segundo Barona Vilar (2021, p. 435), isso tem feito 

com que se dê impulso à vigilância estatal e à vigilância empreendida por empresas como Google 

e Facebook, que funcionam semelhantemente aos serviços secretos na coleta de dados. 

Em resumo, a disciplina continua existindo, mas, fora dos muros do confinamento, e 

instrumentalizado pelas técnicas cibernéticas, adquire intensidade e continuidade. Assim, se as 

máquinas simples representavam a sociedade tradicional da soberania, e as máquinas energéticas 

correspondem à disciplina, a máquina cibernética ilustra a sociedade de controle, que por meio da 

comunicação e dos ciclos de feedback consegue expandir o controle (Deleuze, 1992, p. 217). 

A passagem da disciplina ao controle caracteriza-se pela adoção da lógica atuarial em 

substituição à intervenção individual, quer dizer, suas estratégias têm como alvo grupos e 

categorias específicas de sujeitos, que no cálculo securitário representam maior risco. Ao invés de 
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direcionar os esforços de responsabilização para os corpos biológicos individualmente 

identificados – como era característico das pretensões correicionistas –, passa-se à vigilância e à 

incapacitação de grupos inteiros, dentro da mesma lógica de governo e de controle expressada pela 

cibernética. A relevância do sujeito aflora quando ele é despersonalizado e transformado em 

estatística, para informar as estratégias de governamentalidade incidentes sobre a população (De 

Giorgi, 2005, pp. 70–71). Então, quando o sensor transforma o sujeito em informação, objetivando 

as suas características pessoais, o seu risco à sociedade pode então ser avaliado. 

Filosoficamente, esse pensamento se apoia na ideia de que o criminoso é irrecuperável161 

ou, pelo menos, na inviabilidade de sua recuperação ser custeada pelo Estado – que, na medida do 

possível, reserva-se a efetivar direitos sociais e fundamentais mais importantes. Como não há 

solução correcional viável, o controle se transforma em ferramenta para gerir os excluídos que 

compõe a massa amorfa de despossuídos maltrapilhos viventes de guetos e das bordas dos 

enclaves162 das grandes cidades globais (Bauman, 2009, pp. 8–9; Wacquant, 2001b, pp. 45–84). 

Por essa razão, o urbanismo das metrópoles tem sido replanejado a partir do controle e da 

vigilância cibernética. Não se trata de apenas erigir muros materialmente visíveis para 

espacialmente separar aqueles que representam riscos (como os pobres, mendigos e imigrantes) 

dos que consomem (De Giorgi, 2005, p. 72), mas intensificar, principalmente em relação a 

 
161 As iniciativas legislativas que propõem o endurecimento das leis penais podem ser entendidas dentro desse 
contexto. Desde a década de 1990 o direito brasileiro tem se tornado mais punitivista, graças ao incremento da 
demanda social pela maximização do direito penal, que no Congresso Nacional é representado por uma frente 
parlamentar que se intitula “bancada da bala”. Nas últimas reformas legislativas o tempo de prisão das condutas 

incriminadas tem aumentado, circunstância que contribui para que o Brasil notoriamente possua uma das maiores 
populações carcerárias do mundo. 
162 Enquanto a especulação imobiliária e a turistificação vão valorizando as áreas centrais de algumas cidades 
contemporâneas, que passam a receber vultuosos investimentos urbanísticos, as pessoas sem condições para arcar com 
os custos de vida são expulsas da região – como se aquela parte da cidade não lhes fosse acessível. Além disso, as 
regiões economicamente menos atrativas vão sendo corroídas pela degradação, marginalizando-se. Enquanto isso, são 
criados enclaves – denominados como condomínios fechados – onde a proteção é fornecida por seguranças privados 
e o acesso é restringido àqueles que puderem pagar por esse luxo. Os pobres acabam suportando essas transformações 
que, ao cabo, lhes impede de locomover-se pela cidade, afinal, algumas regiões passam a ser controladas por interesses 
individuais cuja senha de acesso é o dinheiro. 
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determinadas categorias de pessoas, a coleta de informações e estatísticas a fim de ajustar o cálculo 

securitário das máquinas cibernéticas, dependentes dos ajustes de feedback. 

Esse ambiente multifacetado tem gestado tecnologias de controle “preditivo”, que se 

propõe a antecipar possíveis acontecimentos como acidentes, doenças e delitos, legitimando ações 

preventivas para garantia da ordem pública, da vida perfeitamente ordenada, em diversos âmbitos 

do cotidiano, muitas vezes com a aquiescência entusiasmada da população, que se encanta com as 

narrativas futurísticas de máquinas capazes de evitar antecipadamente os perigos por meio da 

observação, identificação e rastreamento de sujeitos classificados como perigosos. 

 

2.2. Entendendo as origens da polícia 

 

O sociólogo Jean-Claude Monet discorre em Polícias e Sociedades na Europa minuciosa 

pesquisa acerca do aparecimento da polícia na sociedade. Segundo ele, a polícia tem antecedentes 

na Grécia e Roma antiga, quando Aristóteles relacionava-a ao conjunto de normas que permitiam 

a gestão da cidade em temas como ordem pública, moral e saúde, enquanto Platão a enxergava 

associada à proteção da lei, com a incumbência de zelar pela observância das regras sociais. O 

próprio termo “polícia” tem origem no grego “politeia”, que significa “coisa pública” e “negócios 

da cidade”, e consequentemente no termo latino “politia”, também de onde origina-se a “política”. 

Tendo recebido dos romanos significado e atribuição relacionados à relação de soberania sobre os 

súditos, com forma administrativa e ação coercitiva, a polícia surge como expressão da dominação 

do soberano, por meio da qual expressa a sua autoridade (Monet, 2001, p. 21). 

O sentido da palavra “polícia” permanece sem tanta relevância até a Idade Média, quando 

é resgatada do direito romano e passa a designar a boa aplicação das funções governamentais. Na 
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Itália, França e Alemanha o termo esteve por muito tempo ligado à monarquia e ao despotismo, 

tendo o verbete “polícia” sido citado em 1539 no dicionário de francês-latim de Robert Estienne 

com sinônimo relacionado à atividade governamental e ao poder de promulgar regras sobre a vida 

social. Em 1591, a partir da Dinamarca, a polícia adquire um conceito um pouco mais próximo do 

contemporâneo ao elencar em suas atribuições a manutenção da ordem, dos alimentos, da higiene 

(Monet, 2001, p. 21). Isso também é dito por Foucault. Segundo ele, “do século XVII ao fim do 

século XVIII, a palavra "polícia" tem um sentido totalmente diferente do que hoje entendemos”. 

Em síntese, o filósofo francês identifica três sentidos diferentes dados à palavra: primeiro, entre os 

séculos XV e XVII ela designa uma forma de comunidade ou de associação regida por uma 

autoridade pública, assim como os reinados e principados; segundo, entre os séculos XV e XVI 

ela podia ser empregada para definir “o conjunto de atos que vão precisamente reger essas 

comunidades sob a autoridade pública”; e, terceiro, a palavra foi empregada como resultado 

positivo e valorizado de um bom governo (Foucault, 2008b, pp. 420–421). 

 

2.2.1. Assegurando o esplendor do Estado 

 

Do século XVII em diante o termo “polícia” começa a ganhar um sentido novo, indicando 

os meios pelos quais pode-se tornar as forças estatais aumentarem ao mesmo tempo em que se 

garante a manutenção da ordem interna. Deste modo, refere Foucault, “a polícia vai ser o cálculo 

e a técnica que possibilitarão estabelecer uma relação móvel, mas apesar de tudo estável e 

controlável, entre a ordem interna do Estado e o crescimento de suas forças”. A palavra 

“esplendor” é citada por Foucault como capaz de exprimir, de certa forma, esse sentido dado à 

“polícia”, porque nessa época a polícia devia assegurar o esplendor do Estado, quer dizer, zelar 
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pela manutenção do que fosse ornamental, belo, ordenado. “Portanto, a polícia é de fato a arte do 

esplendor do Estado como ordem visível e força brilhante” (Foucault, 2008b, pp. 421–422). 

Não existia uma organização institucional da polícia como a vemos hoje. Tratava-se de 

uma função no interior da razão de Estado, empregada em campos e com métodos diferentes, a 

depender da localidade e das diferentes noções que as sociedades lhe deram. Na Itália, por 

exemplo, a polícia não adquiriu tanta relevância porque, segundo Foucault, a sua fragmentação 

territorial, estagnação econômica, dominação política e econômica por forças estrangeiras e a 

presença da Igreja como instituição dominante fez com que os temas da razão de Estado e da 

diplomacia entre diferentes forças políticas fossem melhor desenvolvidas. Isso se explica porque 

a unificação italiana ocorreu apenas no século XIX. Até então o país era fragmentado em pequenos 

principados sob o controle de forças estrangeiras que rivalizavam entre si. O equilíbrio desse 

conjunto de forças plurais, de interesses colidentes, era mais relevante no contexto local, fazendo 

com “que a Itália seja um Estado de diplomacia sem ser um Estado de polícia” (Foucault, 2008b, 

pp. 425–426). 

Embora a Alemanha também fosse dividida, verificou-se um efeito distinto e 

diametralmente oposto ao notado na Itália, ocorrendo uma “superproblematização” da polícia, isto 

é, um intenso desenvolvimento teórico e prático sobre a função da polícia como instrumento para 

aumento das forças estatais. Os pequenos Estados alemães surgidos ou reorganizados após o 

tratado de Vestefália foram “pequenos laboratórios microestatais”, constituídos com uma estrutura 

intermediária entre o feudalismo e a modernidade, que empregaram as universidades para 

formação de pessoal para a administração e reflexão sobre estratégias para desenvolver e fazer 

crescer as forças do Estado. Ali floresceu a Polizeiwissenshaft, uma ciência da polícia que 



261 
 

culminou com a noção de Estado de Polícia163 (Monet, 2001, p. 22) e desdobrou-se 

intelectualmente em teorias, livros, manuais e uma vasta bibliografia sobre polícia e administração 

(Foucault, 2008b, pp. 426–428). 

Por outro lado, a França unificou-se cedo e manteve uma formação administrativa 

centralizada e monárquica, tendo a polícia sido concebida como prática, sem teoria, sistema ou 

conceito. A polícia francesa foi institucionalizada por medidas, decretos e pensamentos vindos de 

personagens ligados à administração, e não pelo esforço acadêmico-universitário, conforme 

verificado no caso alemão (Foucault, 2008b, p. 428). Durante o reinado de João II é criada a 

maréchaussée, que anos mais tarde foi expandida e gradualmente converteu-se de polícia do 

exército a uma força para manutenção da ordem, vindo a se chamar gendarmere após a revolução 

francesa. Entretanto, a centelha da polícia urbana surgiu com Luís XIV, quando foi criado o cargo 

de tenente de polícia de Paris, o qual reportava-se diretamente ao monarca e tinha a atribuição de 

dirigir a polícia, a qual tinha como função assegurar a paz, a tranquilidade, livrar a cidade dos 

distúrbios e procurar a abundância, atividades de administração e ligadas à intendência (Monet, 

2001, p. 50). 

Segundo Foucault, a utopia redigida por Turquet de Mayerne na obra La Monarchie 

aristodémocratique definia a polícia como as ações que devem dar ordem, ornamento, forma e 

esplendor à cidade, tomada nesse nível à equivalência com a arte de governar, reduzindo-se na 

polícia tudo que se possa pensar em matéria de governo, a qual engloba praticamente todas as 

funções estatais, como a instrução das crianças e dos jovens para que aprendam as letras e as armas 

(birô de polícia), a caridade para se ocupar dos pobres, dos doentes, dos acidentes e incêndios (birô 

 
163 Na Europa do século XVIII o conceito de Estado de polícia se referia aos atos de manutenção da ordem e da 
segurança tomados pela autoridade, e sua legitimação justificava-se na promoção do bem-estar e na satisfação das 
pessoas sob a sua tutela, estando as suas decisões acima da jurisdição dos tribunais, mas sujeitas a um rigoroso, correto, 
vertical e paternalista controle administrativo. 
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de caridade), comerciantes, para regular os problemas de mercado e de fabricação, estabelecendo 

regras para fabricação (birô dos comerciantes) e, por fim, das construções, para zelar pela compra 

e venda, registrar heranças e zelar pelo domínio do rei e dos caminhos (birô do domínio). Essas 

funções, vistas de perto, equivalem a função de governo, tratando-se a polícia, ao lado da justiça, 

do exército e das finanças, de uma quarta divisão das atribuições do Estado (Foucault, 2008b, pp. 

430–431). Além disso, preocupando-se principalmente com o ser humano vivo, ativo e produtivo, 

fica evidente a função pastoral da polícia em cuidar e zelar das ovelhas, protegendo-as dos 

predadores para preservação da vida. 

Apesar das diferenças teóricas sobre o Estado de Polícia, o principal objetivo da polícia era 

a preservação da ordem pública da cidade, atribuindo-lhe a solução dos problemas surgidos pelo 

adensamento demográfico das urbes, ocupando-se da saúde, do comércio, dos pobres, da violência, 

para maximizar o bem viver. É colocada como preocupação central o homem como ser vivo, suas 

relações sociais e as estratégias racionais para gestão da população, a qual não é governada pela 

lei, senão por incidências administrativas permanentes e positivas nas condutas (Foucault, 2008b, 

pp. 431–441). 

 

2.2.2. Mantenedora da escravidão e do colonialismo 

 

Com a atribuição de gerir corpos, a polícia viria a ser, assim, a principal tecnologia de 

poder a viabilizar a urbanização dos territórios e a existência das cidades. Com ela foi possível 

organizar e planejar essas ocupações urbanas, resolvendo e prevenindo os problemas de ordem 

pública e de cunho organizacional que surgem nesses contextos. Por isso, não é de hoje que a 

polícia preocupa-se em se antecipar aos crimes. Segundo Garland, a prevenção era a forma de 
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regulação presente no primeiro modelo de “polícia” inglês, articulado no final do século XVIII por 

Patrick Colquhoun, que para enfrentar os crescentes índices de criminalidade verificados em 

Londres, propôs fortalecer e racionalizar as práticas regulatórias urbanas – até então desenvolvidas 

pelos municípios para a inspeção de pesos e medidas, censos populacionais, produção de alimentos 

etc. Colquhoun propôs a criação de uma instituição civil centralizada, com agentes de tempo 

completo, voltada especialmente à indigência e ao crime, cuja “resposta estratégia não era acusar 

e punir indivíduos, mas focar na prevenção das oportunidades de prática do crime, bem como 

policiar situações de vulnerabilidade”. Nessa visão preliminar de polícia, “o controle do crime era 

de responsabilidade difusa, amplamente compartilhada, envolvendo a regulação estrita de 

atividades sociais e econômicas, vigilância informal e a evitação de oportunidades para a prática 

de crimes” (Garland, 2008, p. 99). 

Embora Colquhoun seja apontado como pioneiro ao propor essa instituição específica 

também por outros pesquisadores (Neocleous, 2000, p. 711) , a moderna força policial inglesa veio 

a se constituir apenas a partir de 1820, com funções mais centralizadas – e não compartilhadas 

como pensava Colquhoun -, devido a influência do pensamento liberal, que se opunha à 

concentração absolutista do poder (Garland, 2008, p. 100). Colquhoun também “era um planejador 

da economia transatlântica do algodão, compilando estatísticas dos trabalhadores, salários, 

fábricas e importações”, tendo instituído o “escritório da polícia” com ajuda de “comerciantes e 

plantadores das Índias Ocidentais em 1798” que se opunham tanto aos crimes quanto às ameaças 

aos seus negócios no além-mar, tendo organizado uma rede de espionagem contra aqueles que se 

opunham à escravidão, considerada essencial à produção de açúcar e algodão dos territórios então 

sob domínio colonial (Linebaugh, 2015). Então, pode-se dizer que a concepção inglesa de polícia 

foi importada das técnicas de controle colonial onde a economia baseava-se na escravidão, 
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sofrendo o abrandamento ou adaptação de sua estrutura e técnica de controle para não reproduzir 

o modelo francês, que funcionava como longa manus da então decadente monarquia.  

A dominação das colônias já empregava polícias para patrulhar as estradas, garantir a 

segurança dos negócios e recuperar os escravos fugidos. Há vasta literatura sobre a história da 

polícia nas colônias (Bretas & Rosemberg, 2013), tendo ela surgido no Brasil mais relacionada à 

manutenção do colonialismo, do escravagismo e a proteção da família real do que propriamente a 

esse modelo inglês, que teoricamente inspirou a polícia dos Estados Unidos. 

Segundo Helena Martins de Faria (Helena Martins de Faria, 2007), a “Intendência-Geral 

da Polícia da Corte e do Reino” havia sido criada em Portugal ainda em 1760 – muito antes da 

polícia inglesa, portanto – para reprimir os crimes, registrar e tirar informações dos moradores, 

elaborar relatório sobre suspeitos ou nocivos à tranquilidade pública e controlar a chegada de 

estrangeiros e visitantes. A gestão da informação, portanto, estava a seu encargo. Essa instituição 

centralizada, também dedicada a proteção da monarquia, havia sido inspirada nos franceses, e, em 

1808, com a vinda da família real ao Brasil, foi criada a “Intendência Geral de Polícia da Corte e 

do Estado do Brasil”, com as mesmas finalidades de ampla gestão da ordem, inclusive o resgate 

de escravos fugidos. 

Os colonos dos Estados Unidos ocuparam suas terras policiando-as. No Sul dos Estados 

Unidos patrulhas controlavam os escravos negros fugidos e, após a guerra civil, era função sua 

manter e reforçar a segregação racial e o cumprimento das leis discriminatórias. Além de impor 

aos negros regras abusivas como a proibição de sair após o pôr do sol, a polícia também não 

impedia linchamentos e a violência contra minorias raciais, se abstendo de proteger os 

manifestantes dos direitos civis, lógica que implicitamente ainda se reproduz em alguns espaços, 

onde as pessoas de cor são vistas como intrusas ou objetos fora de lugar (Brayne, 2021). 
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Para Angela Davis, há relação intrínseca entre polícia, colonialismo e escravidão, porque 

sob o colonialismo, tudo que existe no território ocupado é dominado, administrado ou eliminado 

para dar lugar ao interesse dos colonizadores, que dispõe da força e da polícia para impor violência, 

encarceramento e sua legislação segregacionista (Davis, 2018, pp. 24–27). Por isso, a 

discriminação étnica e racial identificada nas ex-colônias não é um resultado acidental decorrente 

de falhas episódicas, tratando-se de um resultado historicamente pretendido. 

Franz Fanon, que testemunhou a luta anticolonial da Argélia e foi pensador influente na 

luta antirracista, com bastante eloquência argumenta que a colonização impôs ao negro um desvio 

existencial e que a inferioridade associada à cor da pele caracteriza os colonizados como 

irracionais, antiestéticos, tendentes ao crime, sofrendo eles a associação ao mal de suas 

religiosidades e a aniquilação da história precedente à colonização (Fanon, 2020). 

Ele se recusava a ver o colonialismo como um processo pelo qual os colonizadores levaram 

progresso e civilização, caracterizando-o como pura violência. Para Fanon, o mundo colonial é 

compartimentado, dividido em dois, separado em áreas para indígenas e áreas para europeus, 

escolas para negros e escolas para brancos (Fanon, 2006, p. 26), expressando-se no regime de 

segregação racial do apartheid adotado pela África do Sul até 1994. Segundo ele, “a linha 

divisória, a fronteira, está indicada pelos quartéis e pelos postos da polícia. Nas colônias, o 

interlocutor válido e institucional do colonizado, o porta-voz do colono e do regime de opressão é 

o polícia e o soldado” (Fanon, 2006, p. 28). Essa narrativa, que se referia mais exatamente à sua 

experiência com as colônias francesas, também serve para interpretar outros territórios 

conquistados pelos europeus, notadamente a América – cujos nativos tentaram resistir por séculos 

a sucessivas ocupações, cujos colonizadores também se valeram da escravidão, extermínio e 

assimilação forçada como métodos para domínio do território e de suas populações. 
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No Brasil, a herança escravista pode ser notada na presença do racismo na sociedade, cujo 

resultado mais visível é a marginalização e a vulnerabilização social dos negros. Graças ao 

racismo, os negros brasileiros são mortos pela polícia ou por doenças em proporção bem maior 

que os brancos. Também são os negros a maioria dos desempregados e, quando encontram 

emprego, costumam trabalhar precariamente, sem direitos trabalhistas e previdenciários, em uma 

espécie de atualização do racismo (Faustino, 2020). 

Enquanto indígenas continuam lutando pelo direito à terra, resistindo ao extermínio físico 

e cultural de suas comunidades164, a polícia, como instrumento de poder colonial historicamente 

empregado para expulsar os nativos de suas terras165, insiste em tratar negros e indígenas com 

discriminação. Segundo Kelly Hernández, o mega encarceramento identificado em Los Angeles 

tem antecedentes na eliminação e exclusão de nativos, imigrantes e negros iniciada com a 

experiência colonial espanhola (Hernández, 2017). No Brasil, a herança escravista se expressa na 

marginalização da população negra, precarizada no emprego, desprotegida na moradia e ameaçada 

em sua vida: é ela a principal vitimada pela polícia mais mortal do mundo (Faustino, 2020). 

Portanto, para estudar-se o policiamento em contextos coloniais deve ter-se uma 

compreensão da história que considere esse processo de conquista do território que eliminou e 

alijou muitos do direito à terra, erigindo uma sociedade colonial sobre as terras desapropriadas e 

legitimando a invasão por uma ordem política guardada pela polícia (Wolfe, 2006, pp. 387–389). 

 
164 Em 2021 cerca de 6 mil indígenas de 176 povos montaram um mega-acampamento em Brasília para pressionar o 
Supremo Tribunal Federal durante o julgamento de uma causa que repercutia diretamente no direito à demarcação das 
terras indígenas brasileiras (M. Teixeira, 2021). A violência e a expulsão de aldeias continuam ocorrendo, 
principalmente por causa do interesse de grileiros, fazendeiros e de mineiros na exploração da terra. 
165 Para maiores esclarecimentos, recomenda-se a leitura da obra Os condenados da terra, de Franz Fanon (2006). 
Para ele, a interlocução entre colonizador e colonizado é mediada pela polícia e o soldado, que se utilizam de uma 
linguagem violenta “aconselhando” com golpes de coronha, sem mitigar ou encobrir a opressão. A violência e a 

discriminação seriam as marcas que presidiram o mundo colonial e destruíram as sociedades indígenas. 
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A cidade do colonizador, limpa, urbanizada e organizada, estrutura-se de maneira distinta 

da cidade do colonizado, sujeita à policiamento, sujeira e caos. Trata-se de “lugar de má fama, 

povoado por homens também de má fama. Ali, nasce-se em qualquer lado, de qualquer maneira. 

Morre-se em qualquer parte e não se sabe nunca de quê”. Vive-se de joelhos, agachado, cabisbaixo, 

e morre-se sem que os sinos dobrem (Fanon, 2006, p. 29). As favelas do Rio de Janeiro, que 

inicialmente eram locais onde os ex-escravos sem terras encontraram para viver, e que a partir de 

1970 ganharam enorme dimensão por conta do êxodo rural, ilustram a drástica fronteira territorial 

urbana a dividir brancos e negros, ricos e pobres (Faustino, 2020). 

A história de Los Angeles é similar. Tratando-se de uma ascendente cidade fundada por 

colonos que oferecia muitas oportunidades de emprego na indústria, ela atraía o desejo de 

imigrantes e negros recém-libertos, onde poderiam mover-se socialmente por meio do trabalho e 

da propriedade da terra. Contudo, aos negros foi impedida a posse de terras fora de áreas 

específicas, razão pela qual surgiram na urbe comunidades de pessoas eminentemente negras. Com 

o passar do tempo, diante do desemprego e da crise dos anos 1970, essas comunidades passaram 

de uma mão-de-obra explorada a uma população de “excedentes”, justificando a intervenção 

policial violenta para manter a ordem colonial (Hernández, 2017, pp. 167–174). Por isso, a relação 

entre colonialismo e policiamento é insidiosa e inclui as estruturas erigidas para manter inalterada 

a ordem discriminatória que historicamente caracteriza as sociedades coloniais. 

 

2.2.3. Dos mapas de pinos à lógica atuarial 

 

A capacidade burocrática típica do Estado moderno de processar e registrar casos e 

colecionar informações estatísticas (Garland, 2008, p. 101) mostra como o emprego de dados pela 
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polícia não surgiu com o Big Data, como açodadamente a retórica silicolonial pode induzir o leitor 

à compreensão. Há informações estatísticas sobre crimes no Rio de Janeiro no período de 1810 a 

1821 a partir dos registros das prisões: 32% eram contra a ordem pública, 20,8% contra a 

propriedade, 18,7% crimes de violência e 14,5% não definidos (Formiga, 2004) e, conforme 

demonstrado até aqui, o recolhimento de informações para bem gerir a urbe é preocupação das 

instituições policiais desde o seu surgimento. O uso de dados no policiamento é um fenômeno 

mais antigo e pouco tributário das recentes inovações californianas, fazendo “parte de uma 

tendência mais ampla de quantificação e avaliação algorítmica de risco no sistema de justiça 

criminal” (Brayne, 2021, p. 31). 

Em realidade, o desenvolvimento da polícia como instituição responsável pela ordem da 

cidade acompanha o desejo de codificar, planilhar e organizar os eventos sociais a fim de 

administrar racionalmente em prol do bem-viver. Quando surgiram as condições históricas viáveis 

para o emprego da quantificação dos dados essa estratégia veio de encontro com o propósito 

histórico da polícia de reunir a maior quantidade possível de informações sobre a população para 

lhe prestar ações visando a maximização da felicidade e a sua prosperidade, gerindo o Estado 

semelhantemente ao poder pastoral, que necessita conhecer o rebanho para lhe prestar cuidados, 

curar as chagas, reforçar a alimentação e proteger das ameaças. Se a prática de governo tem como 

imperativo nunca se governar demais, e tratando-se a coleta de informações de mecanismo 

essencial para o desempenho desse papel pastoral desempenhado pela instituição policial, fica fácil 

entender como a devassa de correspondências eletrônicas, telefonemas, entre outras informações 

sensíveis são retoricamente legitimadas em nome de uma razão de Estado, que tudo pode fazer 

para proteger os seus súditos, inclusive proteger do mal que podem fazer a si mesmos. 
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Segundo Bernard Harcourt (2007) não só os dados, mas a probabilidade é utilizada não 

apenas pelas instituições policiais, mas também em outros âmbitos do controle do crime, como o 

sistema de justiça criminal. Grande parte das decisões resultam de raciocínios probabilísticos, 

como, por exemplo, o veredicto do júri ou a sentença do juiz. Ambos são resultado de 

determinações probabilísticas sobre fatos anteriores: condena-se quando a probabilidade de 

inocência está aquém da dúvida razoável. Do mesmo modo, quando uma policial instintivamente 

suspeita de alguém e decide revistá-lo, encontrando uma arma de fogo, também está fazendo 

análise probabilística, provavelmente com base em sua experiência. Entretanto, esses exemplos 

mais genéricos de raciocínio probabilístico não são “atuariais” porque independem de correlações 

estatísticas (Harcourt, 2007, p. 17). 

O mapa de pinos, por exemplo, é empregado pelo menos desde a metade do século XX nos 

Estados Unidos e no Reino Unido. No Brasil não foi possível identificar desde quando o mapa de 

pinos é utilizado, ainda sendo usado em localidades do interior166 (Lamas, 2013). Por meio dele a 

polícia coloca pinos em mapas, de acordo com a incidência de crimes, avaliando qualitativamente 

a sua maior ocorrência para identificar padrões criminosos. Trata-se de uma estratégia que August 

Vollmer, seu promovedor estado-unidense, trouxe da experiência militar em guerras coloniais 

(Brayne, 2021, p. 32). O emprego dos dispositivos e técnicas contra os insurgentes coloniais 

costuma servir de inspiração para o espaço doméstico, e representa aquilo que Foucault denominou 

como “efeito bumerangue”, isto é, a importação de técnicas coloniais para a metrópole (Foucault, 

2005, p. 86), experiência identificada até hoje, no novo urbanismo militar, marcado por 

 
166 Talvez como efeito da colonização ainda sentida pelos sul-americanos, que aparentemente reproduzem 
involuntariamente o complexo de inferioridade derivado da sua colonial transformação em “seres inferiores”, “sem 

potencial”, de certo modo ainda se faz ciência com os olhos ao norte global, reproduzindo as experiências dos 
colonizadores, como se a história fosse a deles. Então, nesse aspecto, embora certamente existam marcos históricos 
quanto ao emprego dessa técnica no policiamento brasileiro, seja pela deficiência do poder público em manter suas 
próprias informações, ou mesmo o desinteresse da academia em debruçar-se sobre o tema, inexistindo produção 
científica que a tenha desvendado, o fato infelizmente acaba oculto. 



270 
 

dispositivos trazidos diretamente das relações neocoloniais, como os drones israelenses 

desenvolvidos para “ter palestinos como alvo” (Graham, 2016). 

Segundo Julilly Kohler-Hausmann (2011), nessa época nos Estados Unidos a retórica 

usada em desfavor dos insurgentes no exterior começou a ser adaptada para se referir aos conflitos 

internos e às agitações políticas da década de 1960. Interpretando o ambiente urbano como hostil, 

as mesmas ferramentas e técnicas militares empregadas no exterior voltaram para subjugar o 

espaço doméstico, como se a “selva urbana” também fosse palco de uma guerra – assim como os 

perigos da selva vietnamita era imaginada. Isso fica evidente no léxico, nos equipamentos e na 

estrutura organizacional da polícia, crescentemente militarizada (Balko, 2013). 

As tentativas de se tornar mais proativo do que reativo por meio de um policiamento 

“baseado em evidências”, incitou o desenvolvimento de técnicas para ampliar o uso dos dados nas 

atividades policiais (Brayne, 2021, p. 33). O “policiamento de pontos críticos”, por exemplo, 

decorre da observação de que os crimes não ocorrem aleatoriamente na cidade, concentrando-se 

em algumas áreas problemáticas, as quais poderiam ser mais bem patrulhadas para diminuição dos 

crimes (Sherman et al., 1989). 

A partir de então foram empreendidos vários experimentos apoiados nessa estratégia de 

patrulha dirigida a pontos com maior incidência de crimes. Segundo Brayne (2021, p. 33), a adoção 

do CompStat inicialmente em Nova York e depois nas principais cidades estado-unidenses na 

década de 1990 estava relacionada com esse movimento. Tratava-se de um sistema de gestão do 

policiamento que ligava as estatísticas de crimes estabelecendo métricas de desempenho e 

administração dos recursos, por meio da coleta e mapeamento dos dados criminais (Weisburd et 

al., 2003). 
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Entretanto, esse sistema não era muito mais do que um “mapa de pinos digital”, mostrando 

na tela do computador as mesmas concentrações de crimes antes cartografadas no papel. De acordo 

com Brayne (2021, p. 34), até os atentados terroristas de 2001 esse era o parâmetro tecnológico 

que mais se aproximava da pretensão policial de antecipar-se aos crimes. Entretanto, como a 

investigação sobre as causas dos atentados apontou falhas humanas no compartilhamento de 

informações de inteligência, as quais supostamente poderiam ter evitado os ataques, a resposta 

governamental foi desenvolver ferramentas tecnológicas de contraterrorismo integradas ao 

policiamento urbano, com ambientes para compartilhamento de informações e diversas outras 

iniciativas para planejar e executar programas de segurança interna, como os centros de fusão, que 

se destinam a coletar, agregar, analisar e compartilhar informações em tempo real relativas a todos 

os perigos, crimes e ameaças, não apenas terrorismo, porquanto percebeu-se inexistir atividade 

terrorista suficiente para manter os centros ocupados (Friedman, 2017). 

Nesse sentido, um relatório da American Civil Liberties Union (ACLU), mostra como os 

centros de fusão, alimentados por “relatórios de atividades suspeitas”, tem como foco ações muito 

além do terrorismo. Inclusive comportamentos corriqueiros como usar binóculo, desenhar ou tirar 

fotos sem aparente valor estético podem representar “atividades suspeitas” compartilhadas não 

apenas com instituições policiais, mas também com escolas, serviços de transporte e o setor 

privado (German & Stanley, 2007). Esses centros de fusão estado-unidenses, que receberam 

enormes investimentos das políticas antiterrorismo, também são alimentados, pelo menos, por 

dados armazenados pelo judiciário, sistema de saúde, bancos, serviços de imigração e cadastros 

de impostos, correios, entre outros serviços semelhantes (Friedman, 2017, p. 267). 

Há nos Estados Unidos pelo menos uma dúzia de centros de fusão federais. Um dos seus 

empregos mais notáveis deu-se nos esforços para neutralização do Occupy Movement, se valendo 
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da infiltração, monitoramento e rastreamento das mídias sociais (Moynihan, 2014). Parece um 

truísmo afirmar que o 11 de setembro ampliou o compartilhamento de dados para vigilância. David 

Lyon (Bauman & Lyon, 2013; Lyon, 2019) identifica o aumento da vigilância após os atentados 

de 11 de setembro mediante a ampliação do monitoramento dos comportamentos cotidianos. Para 

ele, ao transformar-se os eventos corriqueiros e banais do dia a dia em objetos registráveis, os 

sistemas invisibilizam o contexto em torno do fato vigiado, os motivos por trás do ato criminoso, 

desconsiderando as características individuais do criminoso para transformá-lo em categoria 

suspeita. Então, uma pessoa de ascendência árabe, tirando fotografias de instalações militares, 

automaticamente encaixa-se na categoria de terrorista suspeito – independentemente de tratar-se 

de um simples morador das redondezas, de nacionalidade local, preparando um trabalho para 

apresentar na faculdade. Stephen Graham faz algo semelhante ao mostrar como o novo urbanismo 

tem implementado experiências e tecnologias importadas dos territórios ocupados no exterior167. 

Para ele, o sonho de onisciência tem sido buscado mediante a ligação de conjuntos de bancos de 

dados de movimentos e históricos da cidade, combinando-os com as atividades presentes a fim de 

antecipar e reagir a ataques (Graham, 2016, p. 235). A colonização de diversos âmbitos da vida, 

levada a cabo pela cultura do controle, transforma os habitantes dos espaços urbanos em categorias, 

em grupos classificados como de menor ou maior risco. Esse fenômeno cria cidadãos de segunda 

classe, algo que apesar de causar aparente assombro na literatura do “centro do mundo”, não causa 

 
167 No capítulo “Sonhos de um robô da guerra”, da obra Cidades sitiadas, Stephen Graham faz um inventário das novas 

tecnologias militares que compõe o cenário urbano. Por trás dessa importação de objetos técnicos para a urbe está o 
desejo de projetar sistemas que encontrem alvos automaticamente. Tributário da lógica cibernética, uma das propostas 
é o lançamento na cidade-alvo de enxames de sensores em micro e nanoescala, em forma de drones e conectados em 
rede, para extrair e fornecer fluxos contínuos de informação, localizar os inimigos e instruir o funcionamento das 
armas. A chave da colonização da cidade-alvo, portanto, seria a extração e categorização da informação, mais do que 
propriamente a potência ou capacidade das armas. Ao olhar para as propostas de internet das coisas e a capacidade 
dos seus sensores em extrair informações diversas, como a temperatura, a localização e o áudio ambiente, quem sabe 
os microdrones citados por Graham sequer seriam necessários para o sucesso de uma “colonização” tecnológica. 
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estranheza a quem vem de territórios colonizados e historicamente dominados como o Brasil, onde 

essas categorias já estão introjetadas no tecido social, “habituado” a conviver com o preconceito. 

Embora muito tenha sido dito sobre a emergência da vigilância legitimada pela “guerra” 

ao terror, esse fenômeno foi literalmente exposto há pouco tempo. Em 2013 veio a público que o 

governo dos Estados Unidos da América estava sigilosamente coletando telefonemas, mensagens 

de texto, e-mails, entre outros dados, de pessoas de diversas partes do mundo, em um intrincado 

sistema de vigilância global revelado por Edward Snowden, ex-agente da National Security 

Agency (NSA) e da Central Intelligence Agency (CIA), com o auxílio do jornalista Glenn 

Greenwald. Inicialmente revelou-se que 120 milhões de clientes da Verizon tinham a ligação, a 

localização, o horário e a duração da chamada monitorados. A própria companhia era quem 

recolhia os dados e repassava para o FBI, que por sua vez enviada à NSA (Greenwald, 2013a). 

Depois veio a público detalhes sobre a Operação “Prism”, que recolhia todos os dados que 

passavam pelos servidores das principais corporações da internet (Google, Facebook, Apple, 

Microsoft etc.), incluindo e-mails, documentos, chats, vídeos, voz e imagens (Greenwald & 

MacAskill, 2013). Também foi exposta a interceptação e coleta de dados nos próprios cabos 

submarinos que transmitem a informação. Além de bilhões de comunicações estarem sendo 

coletadas, trinta chefes de Estado estavam sendo grampeados, incluindo a então presidenta do 

Brasil, Dilma Roussef (Greenwald, 2013b). Em 2015 o WikiLeaks publicou lista “altamente 

secreta” com 29 números de telefone do governo brasileiro selecionados para interceptação. Não 

só a presidenta havia sido espionada, mas também sua assistente, sua secretária, sua chefe de 

gabinete, seu gabinete e até o seu avião presidencial. Além da presidenta brasileira, a espionagem 

incluía presidentes franceses, a chanceler alemã, bem como ministros de países europeus, 

autoridades da União Europeia e indústrias de relevo internacional (WikiLeaks, 2016). 
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Em entrevista à uma rede de televisão alemã, ao explicar o que era possível fazer com o 

sistema Xkeyscore da NSA, Edward Snowden ser possível ler o e-mail de qualquer pessoa, montar 

o tráfego dos usuários e do servidor de qualquer site, vigiar o uso de qualquer computador e até 

mesmo rastrear a movimentação de uma pessoa pelo mundo monitorando a geolocalização de seu 

notebook (Snowden, 2014). Mesmo após as informações levadas público por Snowden não houve 

reação suficiente no sentido de reverter a coleta massiva de dados. Uma das únicas respostas 

relevantes foi a aprovação de Resolução pela Assembleia Geral da ONU sobre o direito à 

privacidade na era digital, proposta pelo Brasil e Alemanha (Júnior, 2014). Mas, tratando-se de ato 

não vinculante, mas meramente recomendatório, a resolução serviu apenas como instrumento de 

retórica política, principalmente para as populações dos países vigiados. Nos Estados Unidos, as 

propostas legislativas para impedir a prática não avançaram, e o USA Freedom, embora tenha sido 

aprovado como reação à vigilância, continuou permitindo a coleta geral de metadados (Kadidal, 

2015). Então, o interesse público em “confrontar as demandas insanas e insaciáveis das agências 

de inteligência nunca apareceu e, tendo dado as caras por um breve período de 2013, havia perdido 

o gás, desgastada pelo gotejar de revelações e pelo horror existencial que era tudo aquilo” (Bridle, 

2019, p. 205). Embora à época o fato tenha resultado em alguma mobilização, hoje a espionagem 

não causa o mesmo assombro. De escândalo em escândalo, acabou naturalizada. 

Em maio de 2021 divulgou-se que deputados e funcionários alemães, franceses, 

noruegueses e suecos, incluindo a chanceler Angela Merkel, haviam sido espionados pela mesma 

agência de inteligência norte-americana, por meio de sistemas de vigilância dinamarqueses 

(Fastrup & Quass, 2021). Esse fato foi noticiado sem causar muito alarde. Talvez porque no mesmo 

período em que Angela Merkel teve o seu celular grampeado, seu governo já havia ajudado a 

espionar outros países europeus (Denkler, 2015), isto é, foi vítima das próprias condutas, as quais 
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aparentemente não tendem a mudar de direção, a contar pela inauguração em 2019 da nova sede 

do Bundesnachrichtendienst (BND), a agência de inteligência alemã, celebrada pelo governo como 

o maior complexo dessa natureza do mundo (Deutsche Welle, 2019). Em verdade, essa prática não 

é episódica e tampouco praticada apenas pelos governos. As corporações fazem o mesmo – e até 

pior, conforme revelado em 2019 por Yael Eisenstat, ex-agente da CIA, que comparativamente 

aos dados coletados pelo Facebook disse ser impossível as pessoas terem o mesmo nível de 

conhecimento sobre as suas próprias vidas que a rede social (M. Simon, 2019). Não só o Facebook, 

mas também a Google coleta quantias impressionantes de informações, inclusive informações 

confidenciais, mensagens de texto, histórico de localização e padrões de voz no assistente virtual 

– acessíveis mediante requisição individual do usuário. Contudo, pela forma como a sociedade 

reage, há certa normalização dessas práticas a autorizar a vigilância, em níveis cada vez mais largos 

e densos. Por outro lado, como diz James Bridle, talvez jamais tenha havido interesse verdadeiro 

em descobrir o que havia nas salas secretas, nos edifícios cinzas e sem janelas dos departamentos 

de segurança, porque o resultado já se imaginava nada bonito (Bridle, 2019, pp. 205–206). 

Semelhantemente à questão climática, cujas consequências são tão graves e perturbadoras que 

motivam chacota, piada e teorias conspiratórias para descredibilizar seus anunciantes, o simples 

debate sobre a vigilância massiva desestabiliza porque os sensores cibernéticos já estão em toda 

parte e foram internalizados no cotidiano. Qualquer alteração exigiria abandonar ou pelo menos 

modificar as rotinas diárias, demandando não só grandes investimentos econômicos, mas 

mudanças de atitudes. Então o aquecimento global, assim como a hipervigilância, se transformam 

em temas constrangedores, chatos, porque estragam os modos de produção, de consumo e os 

hábitos individuais e coletivos de usar o telefone, o celular ou o computador. Como os efeitos 
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desses debates estendem-se em muitas condutas da sociedade, a qual parece não desejar mudar o 

estado de coisas, verifica-se uma espécie de pacto de omertà que impele ao silêncio e a evitação. 

Talvez haja algum grau de acerto nas alegorias de Bridle. Pensar sobre isso tende a conduzir 

à mudança de hábitos, e nem todos estão dispostos a adotar outras práticas no cotidiano, ou mesmo 

cogitar abandonar as vantagens oferecidas pela universalização da internet. Foi justo a internet 

que, na década de 1990, foi decisiva para disseminação e coleta de vestígios pessoais, inicialmente 

por conta do acirramento da concorrência econômica que estimulava estratégias publicitárias mais 

agressivas para angariar clientes, e, depois de 11 de setembro de 2001, para combater o terrorismo 

mediante a confecção de perfis indiferenciados de pessoas do mundo inteiro (Sadin, 2015, p. 167). 

Apesar de Snowden ter revelado fatos importantes, a vigilância nesse formato já era 

conhecida pelo menos desde 2005, quando noticiou-se ter a NSA sido autorizada secretamente a 

espionar as comunicações nacionais, inclusive e-mails, telefones, transações bancárias e histórico 

na internet, sem a necessidade de mandado (Risen & Lichtblau, 2005). O relevante talvez tenha 

sido tomar conhecimento da enorme dimensão da vigilância. Antigamente essa atividade 

demandava investigação humana, com trabalho de campo, informantes, infiltração de agentes, os 

quais tinham que se deslocar e montar campana, plantar escutar, ouvir as ligações etc. Agora essa 

tarefa pode ser realizada à distância, interceptando-se fluxos de dados dos dispositivos, de modo 

automatizado. A digitalização da interação humana viabilizou a sua visibilidade contínua, e a 

tendência desse quadro é se expandir indefinidamente, independentemente de iniciativas legais 

para tentar impedi-lo, afinal, tendo a espionagem se fundado na violação sistemática da lei, não 

será com novas leis que se reverterá o processo. 

A implementação de sensores cibernéticos para extrair ininterruptamente dados intensifica 

o alcance do regime de vigilância digital, o qual passa para um “panoptismo de dados” (Sadin, 
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2015, p. 169) levado a cabo não por agências estatais como a NSA, mas difusamente por diversos 

agentes públicos e privados, com o objetivo principal de oferecer serviços sob demanda, 

personalizados ao usuário, garantindo-lhe maior conforto. Essa racionalidade é regida pela noção 

neoliberal de eficiência, assumindo a tecnologia como instrumento capaz de solucionar os 

problemas sociais mais complexos como o crime, a poluição, a obesidade e a educação sem serem 

necessárias transformações estruturais ou grandes câmbios na forma de organização da sociedade 

(Morozov, 2015). Com os novos padrões globais sem fio que possuem redes com velocidades mais 

altas, se projeta deixar de lado as estratégias de captura das informações por instrumentos de 

vigilância tradicionais (como câmeras), por serem parciais e insuficientes, para entrar em uma era 

em que a própria vivência produzirá dados de modo perpétuo e exponencial, não se tratando de 

rastrear um vigiado em específico, mas transformar todos os ambientes em sensíveis e conectados, 

assim como vem sendo prenunciado pela internet das coisas e os conceitos de conexão direta entre 

veículos, pedestres e a infraestrutura das cidades, a qual poderá reportar instantaneamente índices 

de poluição, consumo energético, etc. 

Como já foi dito anteriormente, a redução do corpo humano a códigos constituía o sonho 

cibernético. A sintetização da voz humana em bits foi o primeiro passo. Com o desenrolar da 

biometria, não só o rosto e as impressões digitais converteram-se em códigos, mas os perfis 

genéticos têm sido coletados, indexados e armazenados em bancos de dados, permitido a sua busca 

automatizada. A vinculação de imagens a softwares de reconhecimento de rostos é experiência 

vivida diariamente por milhões de pessoas ao desbloquear a tela do celular, marcar um amigo em 

uma fotografia nas redes sociais ou passar pelo portal eletrônico do controle migratório nos 

aeroportos; com o comércio online, o trabalho domiciliar e as redes sociais, a quantidade de 
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informações trocadas pela internet têm aumentado paralelamente à instalação de sensores que 

extraem informações cotidianas em troca de supostos melhores serviços. 

Até mesmo artefatos bastante simples e corriqueiros, como as lixeiras, começam a dar 

origem a dilemas filosóficos complexos à medida em que são acoplados a sensores que poderão 

medir uma ampla variedade de aspectos da vida, à exemplo da lotação e da separação do lixo. Esse 

movimento, expressado em diversos outros objetos da vida cotidiana, aparentemente é 

impulsionado pela crença de que isso poderia auxiliar a sociedade, à medida em que as informações 

influenciariam a mudança dos hábitos humanos, que raciocinaria frente aos fatos e encontraria 

uma solução coerente; além disso, isso poderia ser estimulado com retribuições sociais (como 

campanhas nas mídias e redes sociais excitando o compartilhando dos hábitos de reciclagem, assim 

muitos fazem publicando a sua rotina esportiva) ou econômicas (como prêmios para quem 

atingisse maiores índices de reciclagem de lixo); assim, resolvendo-se problemas em nível local 

estariam sendo resolvidos problemas globais. O mesmo pode ser dito quanto a proliferação de 

relógios inteligentes com capacidade para acompanhar diversos índices de saúde: com a internet 

das coisas e a capacidade de monitorar o nível de oxigênio no sangue, os impulsos elétricos do 

coração e a qualidade do sono, conforme esses equipamentos se tornarem tão populares quanto os 

celulares essas informações poderão ser utilizadas para formulação de políticas públicas quanto a 

saúde da população. 

Há inúmeras críticas filosóficas possíveis de serem feitas quanto às consequências desse 

movimento, especialmente quanto ao incremento da vigilância em torno das ideologias do 

“solucionismo” e do “internet-centrismo”, para usar os termos cunhados por Evgeny Morozov 

(2015), ou quanto ao caráter global, distribuído e indefinido deste “data-panoptismo”, para citar o 

termo usado por Éric Sadin (2015). Essas críticas, conforme será demonstrado, também se aplicam 
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ao policiamento quando ele faz uso dos dados para supostamente predizer e evitar condutas 

analisando o comportamento dos potenciais criminosos ou das categorias historicamente mais 

vitimizadas. 

Graças a essa arquitetura tecnológica, erigida sob os auspícios da cibernética, o 

policiamento contemporâneo agora tem a possibilidade de interceptar comunicações telefônicas, 

monitorar as pessoas nas ruas por vídeo-câmeras, buscar suspeitos no Facebook ou vigiar a 

localização de um criminoso fugitivo pelo Global Positioning System (GPS), podendo fazer uso 

do Big Data para detectar o crime em tempo real, bem como prever a sua possível ocorrência, 

antecipando-se a ele. Se inicialmente foram as câmeras de monitoramento que surgiram nos 

espaços públicos e privados para prevenir a delinquência (Barona Vilar, 2021, p. 442), com o 

advento de novas tecnologias e o aperfeiçoamento desses dispositivos, o monitoramento não é 

apenas de imagens, mas também de sons, produtos químicos, temperatura corporal e de armas ou 

componentes vinculados a criminalidade ou mesmo de doenças contagiosas – como verificado nos 

esforços sanitários para conter a pandemia de Covid-19. Esta vigilância não pode ser interpretada 

como sendo um fenômeno imposto coercitivamente, afinal, trata-se de práticas imbrincadas nos 

costumes contemporâneos, contando com o colaboracionismo dos usuários que tem naturalizado 

o uso massivo de dispositivos cibernéticos (Sánchez, 2019, p. 573). Se no passado os policiais 

deixaram de patrulhar as ruas com a mesma habitualidade para privilegiar as demandas surgidas 

por telefone, agora identifica-se nova viragem paradigmática no policiamento, o qual passa a ser 

não simplesmente proativo – no sentido do estabelecimento de metas de desempenho individual – 

mas antecipatório de possíveis condutas criminosas, a partir das noções de prevenção e precaução.  

A importação da doutrina da “supremacia aérea” (Mendieta, 2005), empregada pelos 

militares no campo de batalha para se referir a ampla consciência sobre o território que obtinham 
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com o auxílio de aviões, helicópteros, drones e satélites, começa estar à disposição do cotidiano 

do policiamento urbano para crimes comuns, conforme verifica-se tanto no uso de drones quanto 

pelo uso de imagens de satélite de alta resolução, em tempo real ou com captura muito recente, 

para apuração de crimes168. A dronificação do poder consiste na metáfora do exercício excessivo 

e extremo do poder a partir da atmosfera, cujo operador do drone tem a tranquilidade de lançar os 

mísseis com simples toques no teclado, joystick ou tela, a qual exibe o alvo a muitos quilômetros 

em outro país ou continente (Sousa Santos, 2018, p. 18). Não há risco físico para quem exerce o 

controle do dispositivo, ocorrendo um processo de desumanização, transformando os conflitos 

bélicos em guerras maquínicas (Chandler, 2020, pp. 60–80), em um processo totalitário e 

totalizante iniciado na robotização bélica da Segunda Guerra Mundial. 

A consolidação dessa estratégia de dominação e combate aéreo amplia a área de 

abrangência do ataque e reduz a capacidade de reação do inimigo, que não será capaz de se vingar 

do operador mesmo se lograr êxito em destruir o drone, porque o drone exerce o poder mediado 

por protocolos algorítmicos, para além de fronteiras e campos disciplinares (Capeller, 2020, p. 

543).  Enquanto isso, o operador permanece seguro e próximo de seus familiares, empregando a 

máquina como intermediário técnico asséptico para evitar o “sangue nas mãos” do combatente – 

similarmente aos especuladores financeiros e das bolsas de valores que operam a partir de suas 

telas dando ordens de compra e venda manipulando empregos e economias de países inteiros em 

instantes. 

Nesse contexto, enraizada na noção de segurança global, a dronificação do poder faz parte 

da cognição penal que substitui a lógica preventiva pela “preditiva”, militarizando as cidades e 

 
168 Essa questão será retomada mais adiante. Por enquanto cumpre salientar que o programa Brasil M.A.I.S., do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública, já disponibiliza aos agentes de segurança pública brasileiros imagens de 
satélite de alta resolução e com cobertura diária, em todo o território nacional, para identificação de crimes, e inclui 
alertas para detecção de mudanças em determinadas áreas. 
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suas instituições, principalmente após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Com 

novas e complexas ameaças de cunho biológico e informacional, tais fluxos incidem sob uma 

geopolítica desterritorializada com noções de criminalidade não tradicionais, produzindo uma 

racionalidade penal de nível global que altera a interpretação do mundo e a ação sobre ele 

(Capeller, 2020, p. 544). 

Essas máquinas cibernéticas – como as ferramentas para detecção via satélite de mudanças 

em determinadas áreas – se assentam dentro dos conceitos de “garantia da ordem pública”, 

“segurança cidadã” ou “cidade inteligente”, influenciando a pauta política em torno de medidas 

que se amoldam a esse pensamento. O Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime 

(UNODC), por exemplo, adota conceitos de segurança cidadã para a prevenção do crime, quando 

elenca os efeitos da globalização, a permeabilidade das fronteiras e o desenvolvimento da 

tecnologia como causa do aumento dos crimes, propondo várias estratégias preventivas, entre elas 

a adoção de intervenção dirigida ao cumprimento voluntário de normas mediante o emprego das 

ciências comportamentais para diagnosticar as causas que impedem as pessoas de adotar 

determinado comportamento (UNODC, 2021, p. 14), objetivo que também parece ser perseguido 

pelo Behavior Design Lab (Stanford, 2021), laboratório acadêmico que se dedica a desenvolver 

soluções para mudar o comportamento humano, principalmente por meio da criação de programas 

de computador e aplicativos de celular. 

A análise preditiva levada a cabo por sistemas policiais atualmente busca antecipar quando 

e onde há probabilidade de ocorrência de crimes, estimar quais são os grupos de pessoas com 

maiores chances de se envolverem em atos violentos e analisar quais policiais têm maiores 

possibilidades de se envolverem em comportamentos arriscados. Esses procedimentos são levados 

a cabo por algoritmos. O PredPol, por exemplo, sistema usado por diversas cidades nos Estados 
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Unidos e cujo funcionamento será detalhado a seguir, procede com uma espécie de previsão do 

tempo para o crime, dividindo a cidade em blocos, cuja prospecção vai se modificando durante o 

dia, orientando o patrulhamento e permitindo que o policial poupe tempo no planejamento de sua 

rotina diária. Também há nos Estados Unidos iniciativas como a Smart Policing Iniciative, que 

busca fornecer treinamento e fundos para soluções e práticas de policiamento guiado por dados 

dentro de práticas-chaves de “inovação” como a medição de desempenho para aferir o que 

funciona, a segmentação estratégica da atuação com foco nas pessoas e locais com maiores 

quantidades de crime, vitimização e dano, e o uso de outros sistemas de dados como de hospitais 

e escolas para fazer uso eficiente dos recursos (BJA, 2012). 

Esses sistemas supostamente tornariam o serviço mais eficiente e responsável, tanto para 

racionalizar recursos escassos quanto para dar legitimidade e ares de imparcialidade às práticas 

discriminatórias acusadas pelos críticos da violência policial. Segundo Brayne (Brayne, 2021), do 

ponto de vista técnico o Big Data melhoraria a prestação do serviço, preencheria lacunas nas 

análises dos crimes e racionaria a distribuição dos recursos, enquanto da perspectiva institucional 

a incorporação desses sistemas deu-se mais por pressão para conformar-se à lógica predominante 

nos demais órgãos burocráticos, bem como para permitir melhor controlabilidade das ações dos 

agentes, do que propriamente para melhorar o serviço. Tanto que alguns desses sistemas sofrem 

oposição pelos próprios policiais, que se sentem vigiados pelo departamento quanto a sua rotina 

cotidiana de trabalho. Não sem razão, afinal, com o monitoramento das viaturas por GPS é possível 

verificar se o veículo está em sua área de patrulhamento, se desviou-se da zona sem justa causa, 

se o tempo em cada ocorrência foi proporcional, se o condutor dirige a viatura em excesso de 

velocidade e se o tempo para almoçar, lanchar ou ir ao banheiro é excessivo. 
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Esse movimento não tem causa única. Deu-se no contexto do aumento da hostilidade da 

“selva urbana”, a qual demandou um modelo de controle penal baseado na prevenção e no controle 

do risco, cuja regra geral é tratar o criminoso como perigo potencial169. O “policiamento 

preditivo”170, nesse âmbito, representa o resultado da fusão de sistemas de informação empregados 

em uma ampla relação de atividades policiais para análise preditiva de crimes. Esses instrumentos 

atuariais, expressados na passagem do mapa de pinos para os algoritmos, redirecionaram a noção 

de pena adequada e justa, distorcendo a função da polícia. Embora, refere Harcourt (Harcourt, 

2007), o objetivo do policiamento teoricamente fosse reduzir o crime, ao enfatizar a eficiência, as 

taxas de acertos e a quantidade de presos, houve uma modificação de seu funcionamento, afinal, 

prender muito não significa que a polícia esteja logrando êxito em cumprir a sua função precípua 

de diminuir a quantidade de delitos e conflitos sociais171. A inserção da noção de eficiência no 

judiciário brasileiro, com a inserção de metas, estatísticas e métricas também tem sido criticada 

sob o argumento de que a produção meramente quantitativa e automatizada, transformando 

conflitos humanos em estatísticas, solapam a adequada prestação jurisdicional porque o 

magistrado pode se sentir estimulado à prolação de atos reiterados e genéricos para obter 

reconhecimento funcional, sem refletir acerca das consequências de suas deliberações e tampouco 

em estratégias para melhorar concretamente os litígios julgados – afinal, a frenética produtividade 

 
169 Para tanto, em sua estratégia de prevenir danos e agir cautelarmente, emprega com assiduidade no curso das 
investigações e do processo judicial medidas como a tramitação secreta, interceptação de correspondências e de 
comunicações telefônicas, prisão para averiguação, condução coercitiva, proibição de frequentar determinados locais 
ou de fazer uso de certos equipamentos, sem contar a antecipação da imposição de pena, sem a prévia produção de 
prova, mediante simples acordo com o acusado. 
170 O termo é inicialmente citado por Bratton e Malinowski (2008) quando tratam de desempenho policial e o papel 
do Compstat. Contudo, essas práticas têm precedentes mais antigos. No decorrer da presente pesquisa demonstro como 
os dados são usados no policiamento há mais tempo, e que as práticas atuais não são realmente preditivas – no sentido 
de afirmar o que vai acontecer no futuro. 
171 Talvez, e a experiência colonial assim sugere, a raiz da polícia não seja bem essa. A literatura sobre os processos 
de descolonização é bastante potente para demonstrar como muitos colonizadores empregaram a polícia para manter 
o seu domínio sobre os territórios ocupados, escravizando e roubando terras. Recomenda-se a leitura de Franz Fanon, 
Achilles Mbembe entre outros. 
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centrada no aspecto quantitativo não tolera pausa para reflexão e debate; por isso, ouvir as pessoas, 

os seus dramas e angústias em longas audiências e inspeções judiciais tem se tornado “perda de 

tempo” e conduta desestimulada, porque mal avaliadas nas métricas de produtividade. 

Nem sempre prender ou revistar mais pessoas resulta em ganho real à sociedade. Sob a 

ótica do aumento da produtividade quantitativa, bastaria ao policial aumentar a quantidade de 

abordagens para atingir maiores índices de eficiência – como nas inspeções policiais inesperadas 

de veículos e pedestres (blitzes). Entretanto, esse enorme esforço dado às abordagens 

indiscriminadas não diminui os crimes graves, que continuam ocorrendo nas bordas dessas 

operações. Pelo contrário, o empenho dos policiais em atividades menos graves (como a fiscalizar 

o pagamento dos tributos veiculares) pode desviá-los de ocorrências realmente importantes. 

Independentemente da razão pela qual passou-se do mapa de pinos aos algoritmos, esse 

conjunto de discursos e práticas em torno da reforma da polícia não podem ser compreendidos 

isoladamente, e se referem a um complexo processo que se expande e penetra em diferentes 

âmbitos sociais, e não raras vezes os dados coletados para determinada finalidade são empregados 

para lidar com novos problemas e situações, muitas vezes ainda inexistentes (Innes, 2001). Essa 

mudança na destinação dos dados, inicialmente coletados para um objetivo e utilizados em outro 

propósito, chamado “deslocamento de função”, trata-se de elemento típico do Big Data (Brayne, 

2021, p. 36). Essa mudança no objetivo da coleta não é fato acidental. Na vigilância por Big Data 

a função é exatamente esse deslocamento de função, afinal, os dados são armazenados para futuras 

correlações, as quais não podem ser descartadas antecipadamente porque a sua relevância pode 

ainda não estar evidente (Andrejevic & Gates, 2014). Entra aí o princípio de arquivamento total 

ou do filme de todas as vidas, mencionado por Grégoire Chamayou, para explicar a noção de 

vigilância persistente empreendida pelos drones que registram continuadamente áreas do tamanho 
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de uma cidade. Registrando-se todos os eventos ocorridos na área, no futuro é possível repassá-los 

milhares de vezes, escolhendo-se trechos e personagens específicos para aproximar, voltar, rever 

ou adiantar as cenas, navegando-se não só no espaço, mas no tempo. Então, se um carro-bomba 

explode em determinada área, os dados registrados por antecipação permitem rastrear o seu 

itinerário até o ponto de origem (Chamayou, 2015). 

Como visto, o atuarial prometia aproximar-se da “verdade”, ajustando o calibre das práticas 

de policiamento e punição conforme a realidade do crime. Consideradas neutras e objetivas, as 

estratégias tecnológicas de policiamento de Big Data têm sido adotadas avidamente com a intenção 

de melhorar o trabalho policial. Nos Estados Unidos a sua inserção alegadamente aumentaria o 

controle sobre a má conduta policial e o preconceito racial em sua atuação, tendo sido anunciado 

como forma de superar o racismo estrutural naquela instituição (Brayne, 2021). Contudo, 

aparentemente tem ocorrido o contrário. 

A realidade se adequou às práticas penais e policiais e a confiança nesses métodos atuariais, 

segundo Harcourt (2007), molda a realidade, acentuando as relações entre as características do 

grupo e a criminalidade. Por exemplo, embora um reincidente possa ter maiores chances de 

delinquir, o seu perfil é estigmatizado, tornando ainda mais difícil a obtenção de emprego, 

acentuando as probabilidades de ele reincidir (Harcourt, 2007, p. 192). Nem sempre isso vem à 

tona. 

Como um círculo vicioso, assim como o terrorismo inspira mais terror e causa o desejo por 

mais segurança (Bauman, 2015), a criminalização gera mais crime e quantidades cada vez maiores 

de pessoas encarceradas. O desejo de maior segurança, insuflado pelos ataques terroristas, também 

é instigado pelo ambiente hostil das cidades, cujos becos escuros escondem criminosos habilidosos 

preparados para perpetrar o próximo delito. Esses atos difusos e imprevisíveis canalizam os 
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recursos em torno de políticas securitárias cada vez mais genéricas e abrangentes, replicando no 

coração da cidade, contra inimigos internos, a lógica adversarial da guerra contra o terror. 

Mesmo se as cancelas das fronteiras permanecessem obstruindo a passagem dos 

indesejáveis de carne e osso, impedindo a entrada dos estrangeiros suspeitos de sempre, na retórica 

dos amedrontados das cidades globais os atentados terroristas continuariam prementes, e os 

inimigos internos estariam à espreita do melhor momento para colocar tudo pelos ares. O medo ao 

crime comum então se entrelaça a esses ressentimentos contra o terrorismo que flutuam no espaço 

global com a mesma facilidade que os fluxos financeiros e de informação, servindo de bode 

expiatório para novos impulsos de controle social, domesticando técnicas de segurança 

desenvolvidas para o terrorismo. O desejo de vingança contra os supostos culpados do terrorismo 

também se direciona aos criminosos locais, aos batedores de carteira, e os dispositivos de 

vigilância criados para encontrar vínculos entre os grupos terroristas é compartilhado para o dia a 

dia da atividade policial devido à falta de demanda suficiente para justificá-los. Quer dizer, como 

não há terrorismo suficiente para ocupar as estruturas criadas para combatê-lo, essas amplas redes 

passam a ser empregadas aos crimes mais corriqueiros. Nesse contexto, emerge pretendendo-se 

hegemônica e com grande patrocínio financeiro uma estreita corrente de pensamento de que a 

polícia, com os recursos e informações corretas, poderia controlar o comportamento individual de 

maneira tão detalhada que poderia mudar o comportamento, sem ser necessário discutir questões 

estruturais como a demografia, o desequilíbrio financeiro, o racismo e a pobreza. 

 

2.3. Estratégias cibernéticas para identificação de ameaças 
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Para identificar ameaças as máquinas vasculham o passado, interligando gigantescos 

conjuntos de informações como histórico de navegação na internet, operações bancárias, hábitos 

de compras, itinerários de viagens, amigos nas redes sociais e até mesmo o teor das mensagens 

trocadas por e-mail e aplicativos de bate-papo. Há pouco tempo essa narrativa poderia estar em 

uma obra ficcional, permeada de máquinas sencientes com visão de futuro. O clássico Eu, Robô 

de Isaac Asimov e o célebre Minority Report de Philip K. Dick ilustram como a literatura desenha 

um futuro distópico, permeado de relações robóticas, em aparente anunciação desse regime 

preditivo dos crimes. Todavia, essa narrativa não tem nada de distópica. Pelo menos se 

enxergarmos as pretensões manifestas por esses sistemas contemporâneos. 

Historicamente a polícia coleta dados por meio da abordagem de suspeitos, anotações de 

ocorrências e colheita de depoimentos (Brayne, 2021). Os bancos de dados mantidos pelos órgãos 

de segurança pública tradicionalmente incluem informações de identificação civil, armas de fogo, 

mandados de prisão, relatórios de presos e desaparecidos, antecedentes criminais, registros de 

ocorrências, habilitação de condutores, propriedade de veículos automotores, relatório de acidentes 

de trânsito, e assim por diante. Contudo, a digitalização dos bancos de dados tem feito com que a 

polícia tenha acesso a dados não policiais, como cadastros eleitorais, telefônicos e do sistema 

financeiro, além de câmeras e sensores espalhados pelas “cidades inteligentes” para aferir os níveis 

de ruído, fluxo de pessoas, consumo de energia, água e outros elementos mensuráveis 

Há quem diga que os dados são o novo petróleo (Arthur, 2013). Atualmente a corretagem 

de dados é uma enorme indústria. Empresas especializadas coletam dados de consumidores do 

mundo todo e as revendem. Esses dados importam tanto para campanhas de marketing quanto para 

detecção de fraude, já que agregam desde preferências políticas e capacidade financeira a histórico 

de pesquisa sobre doenças e medicamentos (Mirani & Nisen, 2014). A coleta e agregação de 
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informações públicas e privadas movimenta bilhões de dólares e influencia tanto nos processos 

eleitorais – como no caso da Cambridge Analytica – quanto no policiamento. Muitas empresas já 

identificaram na captura dos dados pessoais um método para incrementar os lucros, tornando-se a 

corretagem de dados em negócio secundário tanto em redes de farmácia e supermercados à 

conglomerados universitários e de compra online. Exemplo disso é o oferecimento de descontos e 

benefícios aos consumidores mediante a coleta de seus dados biométricos, como fotografia e 

impressões digitais, a pretexto de cadastrá-los para mero controle e formação de banco de dados 

de clientes, prática criticada como ilícita no contexto brasileiro (Cunha, 2021). 

 

2.3.1. Informando a máquina: a proliferação de sensores 

 

Dados são importantes para a tomada de decisão. A diferença é que a proliferação de 

sensores cibernéticos para captura de dados tornou mais fácil a coleta dessas informações. 

Comportamentos até então irrelevantes passaram a ser quantificados com facilidade. Os relógios 

inteligentes, por exemplo, são capazes de monitorar os batimentos cardíacos, os movimentos e o 

ronco para aferir a qualidade do sono. Grande parte do cotidiano pode ser coletado para compor o 

acervo de nossas vidas. Desde os aplicativos de restaurantes, planos de saúde, instituições 

financeiras e empresas aéreas, é difícil mensurar totalmente o tamanho e os objetivos da indústria 

da corretagem de dados. A despeito das iniciativas legislativas para proteção dos dados pessoais, 

muitas vezes nem mesmo as fontes das informações existentes nesses acervos são conhecíveis, 

sendo oposto em desfavor do interessado sigilo comercial ou interesse para proteção do crédito.  

Nos Estados Unidos a polícia tem tido acesso aos conjuntos de dados mantidos por esses 

corretores privados. Algumas empresas dão acesso gratuito enquanto outras comercializam planos 
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adaptados aos seus interesses, contratando ex-policiais para atuar nas vendas (Brayne, 2021), em 

um exemplo da porta giratória comum no setor financeiro e de saúde, em que ex-diretores de 

órgãos públicos saem para trabalhar no mercado que eles regulam, favorecendo privilégios 

recíprocos entre o setor privado e o governo, bem como a captura regulatória. 

Embora os governos se esforcem na adoção de sensores para captura de dados, conforme 

os registros pessoais são digitalizados e subidos nas nuvens, onde as fronteiras institucionais não 

são claramente distinguíveis, torna-se mais fácil adquirir sistemas privados do que investir em 

equipamentos governamentais. Exemplo disso é o uso das plataformas da Google e da Microsoft 

por universidades para o serviço de armazenamento (nuvem) e e-mail institucionais (J. de Medina, 

2021). Mais fácil porque o setor privado está sujeito a regras mais brandas de controle e raramente 

sofre solicitações de acesso à informação, mantendo informações mais detalhadas e sensíveis sem 

enfrentar as mesmas restrições impostas pelas leis de proteção de dados pessoais. O histórico temor 

liberal voltado ao absolutismo estatal ainda está presente, e pode ser notado na diferença que as 

normas dão à vigilância estatal frente à vigilância empresarial. Também deve-se considerar que os 

métodos para coleta de dados estão em constante transformação, demandando equipes 

vocacionadas para o desenvolvimento e atualização desses sistemas, o que nem sempre existe nos 

quadros de pessoal dos órgãos públicos, cujas remunerações são mais baixas. 

Mas a principal causa, sem dúvidas, é o custo do serviço. Muitas vezes ele é oferecido 

gratuitamente até que os usuários e instituições se tornem dependentes, desfazendo-se de seus 

sistemas próprios. Depois disso as cláusulas dos serviços são rediscutidas e o serviço passa a ser 

cobrado. Trata-se de uma dinâmica colonizadora, que busca o controle da infraestrutura digital. 

Esse é o caso do Google for Education, que a partir de julho de 2022 deixará de ter espaço de 

armazenamento ilimitado, forçando as universidades a pagar pelo serviço até então oferecido sem 
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custos para “melhorar a metodologia de ensino e facilitar o aprendizado” (Palmeira, 2021). É difícil 

resistir a esse quadro porque muitas instituições de ensino agora usuárias desse serviço deixaram 

de investir em equipamentos próprios, e sequer possuem servidores suficientes e atualizados para 

atender a alta demanda de armazenamento e processamento de informações, inviabilizando 

estratégias comunicacionais distintas das oferecidas pela Big Tech. 

A estratégia de oferecer serviços gratuitos a baixo custo até fidelizar os usuários à 

infraestrutura de extração de dados é objeto da pesquisa da Iniciativa Educação Aberta, que reúne 

pesquisadores da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Pará. Segundo esse 

estudo, em 2021 mais de 65% das instituições públicas de educação brasileiras adotavam algum 

serviço da Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft, expondo-se a “modelos de negócios 

baseados na ampla extração de dados pessoais via inteligência artificial para obter previsões sobre 

o comportamento dos usuários e com isso ofertar produtos e serviços” (Educação Vigiada, 2021), 

modelos esses denominados academicamente como “capitalismo de vigilância” (Zuboff, 2021). 

Por outro lado, os governos costumam ser depositários de informações cujo alto grau de 

exatidão e confiabilidade também atrai o interesse privado. A tendência global de “governança 

digital” tem incentivado o desenvolvimento de sistemas para melhorar os serviços públicos por 

meio da modernização e desburocratização dos procedimentos. A ideia geralmente é deixar o 

maior número possível de informações acessível a um clique de distância, suprimindo as filas e o 

papel. No Brasil, a partir de 2017 foi iniciada a implementação de um projeto denominado 

GovData contando com pelo menos 29 bases de dados abrangendo desde detalhes geográficos 

sobre o território nacional até informações sigilosas sobre beneficiários de auxílios sociais, como 

a condição de saúde, relacionamento familiar e participação em movimentos sociais. Em 2019 o 

projeto foi descontinuado, dando lugar ao Cadastro Base do Cidadão, uma megabase reunindo 50 
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diferentes tipos de dados com a pretensão de se tornar como a única referência de informações 

entre o governo e os cidadãos (Spagnuolo et al., 2021). Esse cadastro concentra milhares de 

serviços públicos, acessíveis pelo portal gov.br, que vão desde a obtenção de documentos como 

passaporte, carteira de trabalho e caderneta de vacinação até a solicitação de naturalização e de 

benefícios sociais e previdenciários (Brasil, 2021a). 

Na Espanha a partir de 2013 estratégia semelhante foi posta em marcha com a Agenda 

Digital para España, um projeto abrangendo as ações governamentais em matéria de 

telecomunicações e sociedade da informação, sendo um de seus objetivos “melhorar a 

administração eletrônica e os serviços públicos digitais” (España, 2021). Em 2020 durante a 

pandemia de Covid-19 essa agenda foi acelerada estabelecendo-se objetivos a serem alcançados 

em até cinco anos, entre os quais está a digitalização dos serviços da administração pública para 

que pelo menos 50% deles sejam prestados à distância (España, 2020). 

Na Itália a Agenzia per l’Italia digitale foi criada em 2012 para coordenar a difusão do uso 

das tecnologias de informação e comunicação e garantir a implementação de sistemas com 

interoperabilidade e uniformidade, em consonância com a agenda digital europeia. Entre as 

plataformas já disponíveis, chama a atenção a digitalização das informações de saúde, que inclui 

a desmaterialização de laudos e prontuários médicos, os quais serão produzidos como documentos 

digitais, em substituição aos equivalentes em papel, sendo acessíveis de modo centralizado 

(Agenzia per l’Italia digitale, 2021), algo semelhante ao existente no Brasil. Diante da pandemia 

de Covid-19 os “certificados de imunização”, cuja apresentação tem sido exigida para viagens 

internacionais, começaram a ser emitidos digitalmente por meio desses sistemas, com a tendência 

de se tornarem o repositório oficial para controle de vacinação. 
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O real valor dessas bases de dados é a possibilidade de elas serem cruzadas entre si. 

Conjuntos de dados formados em órgãos diferentes podem ser relacionados e, a partir disso, 

evidenciam-se novas informações antes imperceptíveis. Esses bancos de dados formados pela 

agregação de dezenas de outros repositórios são denominados data lakes, em referência a formação 

de lagos alimentados por diferentes fontes de água. Trata-se de um local onde grandes conjuntos 

de dados brutos são armazenados enquanto não são refinados para uma finalidade específica 

(Dixon, 2010). Eles podem permanecer nesses repositórios e ser usados para objetivos diferentes. 

O GovData brasileiro encaixa-se nesse conceito porque aglomera em um mesmo repositório 

diversas fontes de dados, cruzando informações para gerar relatórios personalizados, os quais 

também podem ser empregados em aplicações externas. Concretamente, essas ferramentas podem 

servir tanto para a investigação de crimes ou para o planejamento de políticas públicas. Exemplo 

disso foi a instalação em 2018 de portas interativas nas estações de metrô em São Paulo, dotadas 

de sensores capazes de contar o fluxo de pessoas, o tempo de permanência e de atenção e, mediante 

o reconhecimento das características faciais dos usuários, o gênero, a faixa etária e a espécie de 

emoções expressadas (Soprana & Amâncio, 2021). Com isso, seria possível aferir se o usuário do 

serviço estava feliz ou triste, e como reagia emocionalmente à publicidade veiculada nas estações. 

Também dentro dessa lógica pode ser citada a implantação em 2021 do sistema de check-

in por reconhecimento facial no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por meio do qual é 

dispensada a apresentação do cartão de embarque e de documentos de identificação do passageiro 

devido a validação dos seus dados biométricos com aqueles constantes nos registros 

governamentais junto ao Tribunal Superior Eleitoral e a Carteira Nacional de Habilitação (Lemos, 

2021). Também em 2021 a Polícia Federal brasileira anunciou a implementação de um sistema 

intitulado Solução Automatizada de Identificação Biométrica (Abis) para coletar, armazenar e 
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cruzar dados biométricos de 50,2 milhões de pessoas. Por meio do Abis a polícia brasileira 

unificará os registros de impressões digitais e de reconhecimento facial das polícias estaduais, 

preparando-se para integração com outros modelos de identificação biométrica, como íris e voz, 

os quais poderão ser coletados no futuro para auxiliar nas investigações (Soprana, 2021). 

 

2.3.2. Importando as tecnologias do campo de batalha 

 

Na retórica da indústria de vigilância, os dados são um “ativo estratégico” a constituir uma 

economia política baseada na vigilância de dados (Zuboff, 2021). Os sistemas oferecidos por essa 

indústria, ao contrário do que se poderia supor, não levam em consideração as prioridades e 

objetivos dos departamentos de polícia para preencher lacunas analíticas ou técnicas, mas são eles 

os criadores das demandas. Brayne (2021) relata como nas conferências do setor os representantes 

das empresas demonstram o uso de suas plataformas em um contexto não policial, geralmente 

militar, para em seguida indagar aos policiais se estariam interessados na adaptação do software 

para a realidade local, isto é, as plataformas desenvolvidas para a guerra pela indústria de 

armamento militar são sugeridas para uso policial cotidiano como se a lógica militar pudesse ser 

facilmente transposta para a cidade, criando, assim, demandas antes inexistentes. 

A estratégia da empresa estadunidense Persistent Surveillance era justamente essa ao usar 

aviões e câmeras de alta resolução para registrar ininterruptamente imagens aéreas das cidades e, 

ao identificar um delito, rastrear o criminoso desde a cena do crime, alertando a polícia (Pena, 

2015). Oferecido para testes em Dayton, Estados Unidos, e Ciudad Juarez, no México, onde 

registrou dezenas de homicídios, o sistema funcionava como uma versão em tempo real do Google 



294 
 

Earth, acrescentando-lhe a função de retroceder as imagens gravadas ininterruptamente a partir do 

avião que sobrevoava a cidade. 

O sistema de vigilância aérea persistente não se propõe a antecipar o futuro, mas 

reconstituir o passado como uma máquina do tempo. Esse sistema já vinha sendo usado pelos 

militares nas guerras do Afeganistão e Iraque, sendo adaptado para o contexto urbano – encarado 

como se fosse palco de deflagração armada entre inimigos. Para os primeiros voos a empresa 

ofereceu desconto à polícia de Dayton, a qual sofria com a redução da quantidade de policiais e 

viu na tecnologia a possibilidade de multiplicar a força. Contudo, tão logo a imprensa tornou 

públicos os testes, foram eles descontinuados em reação às críticas (Timberg, 2014).  

Os drones, vans de raio-x e dispositivos para detecção de tiros e ruídos também funcionam 

dentro dessa lógica de importação militar para as cidades de tecnologias para enxergar e ouvir para 

além dos limites do corpo humano. Com eles, é possível vigiar locais de difícil acesso e até mesmo 

escanear outros veículos e objetos na intenção de visibilizar aquilo que se esconde da vista humana. 

Semelhantemente aos scanners corporais de aeroportos, as vans equipadas com máquinas 

de raio-X, empregadas para identificar ameaças terroristas, supostamente são capazes de 

identificar drogas e explosivos escondidos em outros veículos. Contudo, como usam raios que 

refletem no alvo para criar uma imagem detalhada do corpo, incluindo seios e órgãos genitais, elas 

expõem a intimidade das pessoas submetendo-as à radiação ionizante, que pode aumentar o risco 

de câncer. Em 2015, após a ProPublica buscar a justiça, foi determinado ao departamento de polícia 

de Nova York a divulgação de informações sobre os riscos à saúde causados pelas vans, contudo, 

não foram dados detalhes sobre os locais de utilização do equipamento e suas finalidades, sob o 

argumento de que comprometeriam as operações antiterrorismo (Grabell, 2016). 
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Nos últimos tempos a cidade – como local de concentração humana – transformou-se 

completamente. O mapa bidimensional não é capaz de exprimir as múltiplas camadas verticais de 

satélites, drones e bunkers, e que atravessam paredes, veículos e roupas. Seja do ponto de vista dos 

bombardeiros que caracterizaram o poder aéreo dos conflitos bélicos do século XX, ou dos 

microfones que passivamente começaram a captar o barulho das ruas, as ferramentas de vigilância 

operadas pelas forças policiais têm ressignificado a forma como se vê o mundo. 

Segundo Brayne (2021), es empresas de tecnologia agem nos departamentos de polícia de 

modo similar aos representantes farmacêuticos quando visitam médicos e hospitais para vender 

remédios, usando de estratégias para convencê-los a comprar os seus produtos. Na obra ela 

menciona que um servidor civil do Departamento de Polícia de Los Angeles lhe disse que os 

comandantes são facilmente convencidos a adquirir objetos “grandes” e “brilhantes” recém-

lançados em feiras de negócios, como se esses produtos fossem revolucionários, sem refletir se 

eles são necessários ou possíveis de serem integrados no cotidiano do patrulhamento. No Brasil 

acontece algo semelhante. Durante o desenvolvimento desta pesquisa descobriu-se a não utilização 

de alguns sistemas de vigilância policial, lançados com pompa e circunstância. No próximo 

capítulo será demonstrado de modo mais detalhado como diversos sistemas são anunciados à 

imprensa como revolucionários não conseguem superar as adversidades do cotidiano. 

Todavia, é interessante notar os antecedentes e o contexto de desenvolvimento desses 

equipamentos de vigilância, especialmente quanto a incorporação de estratégias militares nas 

cidades. Também é importante notar como a promessa de perfeição e racionalidade que acompanha 

esses sistemas de policiamento, como produtos da lógica cibernética de controle por meio da 

comunicação, tende a simplificar relações humanas complexas, servindo mais para referendar a 

retórica de investimentos em segurança pública propagandeada por políticos do que concretamente 
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para melhorar os departamentos com maior qualidade, confiabilidade e precisão dos serviços 

policiais. O contínuo investimento em sistemas ineficazes, objeto de crítica dos próprios policiais, 

também sugere como algumas dessas ferramentas têm valor eminentemente político. 

 

2.3.3. Câmeras, reconhecimento facial e análise de vídeo   

 

De acordo com reportagem do The Wall Street Journal, um bilhão de câmeras vigiarão o 

mundo até o final de 2021, das quais, mais da metade será instalada na China (Lin & Purnell, 

2019). Nos Estados Unidos, para aumentar a quantidade de dispositivos conectados, as cidades 

têm estimulado a habilitação de câmeras privadas na rede policial, por meio da internet, ampliando 

a quantidade de sensores disponíveis para vigilância. Com uma enorme quantidade de câmeras 

conectadas, muitas das quais o acesso é voluntariamente concedido pelas pessoas à polícia, o poder 

de indexação e pesquisa dos comportamentos é aumentado (Kwet, 2020). 

O reconhecimento facial é uma dessas tecnologias que dependem de registros faciais e 

biométricos detalhados constantes em bancos de dados públicos e privados que são apresentadas 

como solução à uma miríade de problemas sociais. Programados para tentar identificar as pessoas 

com base em seu rosto, tais sistemas analisam as características biométricas em fotos e vídeos ou 

mesmo pelo monitoramento em tempo real. Ao comparar a imagem capturada com a constante no 

banco de dados, confrontando a informação em um ciclo comunicacional de feedback, essa 

tecnologia é capaz de indicar a probabilidade de sua coincidência. De acordo com o Instituto 

Igarapé, o reconhecimento facial vem sendo empregado no Brasil desde 2011, tornando-se popular 

em 2019 quando motivou uma viagem à China para aquisição da tecnologia pelo governo. Apesar 

do interesse para segurança pública, o levantamento empreendido identificou 47 casos públicos de 
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sistemas dessa espécie sendo implementados em quatro principais setores: transporte, segurança 

pública, controle de fronteiras e educação. A maioria deles destina-se ao combate às fraudes nas 

gratuidades no transporte público, coligindo a aparente identidade do viajante com os dados 

biométricos no cadastro da empresa (Instituto Igarapé, 2019). 

É difícil apurar a eficiência desses sistemas. A maior parte dos casos relatados 

publicamente não menciona os resultados, mas apenas a implementação e a eficiência esperada 

(Instituto Igarapé, 2019). No âmbito do policiamento isso é ainda mais grave, porque as 

informações costumam ser classificadas como sigilosas sob argumento de proteção da 

incolumidade pública. Em relatório da Georgetown Law’s Center on Privacy and Technology 

revelou-se que a polícia de Nova York abusa do sistema de reconhecimento facial, manipulando 

fotos para criar maiores chances de encontrar uma correspondência no sistema, como, por 

exemplo, removendo-se a expressão facial mediante o emprego de softwares de edição de imagens, 

procedimento que torna os resultados imprevisíveis e pouco confiáveis (Brandom, 2019). 

Concomitantemente emergem preocupações com os limites e os riscos dessa tecnologia, 

principalmente relacionadas a discriminação racial, de gênero e de idade, violações à liberdade de 

expressão e à privacidade, e se a regulação seria suficiente para resolver suas falhas. 

Existem vários estudos denunciando o mal funcionamento do reconhecimento facial para 

identificar rostos de mulheres, crianças e pessoas negras, sujeitando esses grupos a policiamento 

excessivo por conta da identificação incorreta e dos falsos-positivos (Abdurrahim et al., 2018). 

Apesar das evidências das falhas nas correspondências com rostos jovens, a New York Police 

Department possui em seu banco de dados milhares de fotos de crianças e adolescentes presos 

(Goldstein & Watkins, 2019), enquanto a Clearview AI, startup estadunidense, possui um sistema 

de reconhecimento facial alimentado com fotos retiradas de várias redes sociais e sites, sendo 
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capaz de buscar outras fotos da mesma pessoa, direcionar para a página onde a foto foi publicada 

e exibir informações como nome, endereço, profissão e amigos – sem sequer ser necessária uma 

abordagem policial (Hill, 2020). Por outro lado, a exposição de manifestantes à fácil identificação 

por agências governamentais, notadamente em contextos políticos conturbados, também pode 

aviltar a liberdade de expressão. Imagine o leitor estar caminhando pela cidade e, a partir de uma 

simples fotografia que despercebidamente lhe foi tirada, ser possível visualizar diversas 

informações pessoais, inclusive as atividades nas redes sociais, sem prévio mandado judicial. A 

privacidade, por sua vez, tende a ser desrespeitada porque sem regulação e sem supervisão 

suficientes a intrusão do reconhecimento facial pode extrair até mesmo os sentimentos expressados 

pelos vigiados. Exemplo disso é o sistema implantado no metrô de São Paulo com a intenção de 

aferir se os usuários reagiam às publicidades exibidas a partir de suas microexpressões faciais 

(Soprana & Amâncio, 2021) ou a loja de roupas que utilizava a tecnologia para identificar a reação 

dos clientes aos modelos de vestuário (Valente, 2019a). Se as burcas e os véus limitarem o 

reconhecimento facial, o uso desses elementos religiosos tenderia a ser proibido? Essas pessoas 

seriam identificadas pelo sistema como suspeitos em potencial por estarem ocultando o rosto e 

escapando da análise cibernética do sistema de segurança? Também há o potencial de ressuscitar 

teorias lombrosianas correlacionando traços faciais com a criminalidade, homossexualidade e 

doenças psíquicas a partir dos dados coletados, conforme identificou-se em um artigo de 

pesquisadores da Harrisburg University referente ao desenvolvimento de um programa capaz de 

prever se alguém seria um criminoso com base no seu rosto (Fussell, 2020). 

Dessas questões de difícil resposta emerge o debate acerca de um direito ao anonimato, um 

direito a não ser identificado. Seus defensores argumentam que o monitoramento generalizado da 

cidade suprime uma das suas principais características, que é a possibilidade de não ser 
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identificado nas atividades simples do cotidiano, como ir ao médico, ao dentista ou ao 

supermercado, transformando a pólis em espaço de vigilância permanente (Abramovay, 2019) – 

assim como as fronteiras e zonas de conflito armado costumam caracterizar-se. Criticada por 

representar um instrumento de vigilância contínua e generalizada, colocando sob suspeita toda a 

sociedade, o reconhecimento facial vem sendo alvo de diversos movimentos em nível global. Na 

esteira dos protestos contra a violência policial e a preocupação com os enviesamentos racistas dos 

algoritmos que engendram o funcionamento desses sistemas, a questão foi colocada no centro do 

debate público em vários países. França e Suécia proibiram o uso de reconhecimento facial nas 

escolas, enquanto Berkeley, San Francisco, Oakland, Cambridge, Summerville e Boston vedaram 

o uso dessa tecnologia por autoridades públicas (Teffé & Fernandes, 2020). 

O movimento Ban Facial Recognition (2021), por exemplo, afirma que o reconhecimento 

facial não é confiável, injusto e uma ameaça aos direitos individuais em nível muito superior a 

qualquer possível benefício dele derivado, não sendo suficiente a regulação legislativa porque os 

problemas lhe são intrínsecos, fazem parte de sua constituição, impossibilitando correção. Entre 

as críticas está a constatação de que eles identificam a pessoa errada em até 98% das vezes, 

acarretando prisões injustas e em deportações (Sharman, 2018), e que os policiais utilizam tais 

sistemas sem mandado judicial e sem fundada suspeita de crime, inclusive para bisbilhotar 

informações de namoradas, vizinhos e jornalistas por motivos não relacionados com a atividade 

policial, aparentemente em contextos de conflitos pessoais, romance ou curiosidade voyeurística 

(Gurman, 2016). A concentração de dados biométricos sensíveis em bancos de dados do governo 

também fica vulnerável a ataques de hackers, expondo desnecessariamente informações pessoais, 

como verificou-se no vazamento de milhares de fotos de viajantes e placas de veículos entrando e 

saindo dos Estados Unidos em decorrência de um ataque cibernético aos bancos de dados 
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cibernéticos (Harwell & Fowler, 2019). Como não é possível alterar os rostos tão facilmente 

quanto o número do cartão de crédito, a placa de um automóvel ou a senha do e-mail ou da conta 

bancária, é imprescindível haver maior proteção com os dados biométricos. 

A Eletronic Frontier Foundation pondera que apesar do entusiasmo gerado em torno dessa 

tecnologia, a sua eficácia é muito limitada. Os resultados são aceitáveis apenas em ambiente 

controlado, em fotografias frontais e com boa iluminação e resolução. Quando as imagens possuem 

baixa resolução ou foram extraídas de trechos de vídeo, sofrendo variações de iluminação, 

expressão facial, sombras e distância, as taxas de acerto caem drasticamente. Além disso, devido 

às semelhanças faciais quanto maior o banco de dados mais prováveis são os falsos positivos, os 

quais atingem especialmente minorias étnicas-raciais e mulheres, que podem sujeitar-se a ainda 

mais constrangimentos e abordagens policiais indevidas, em um ciclo de retroação da 

criminalização. De acordo com o relatório, em decorrência de anos de práticas racistas pela polícia, 

os bancos de dados criminais incluem fotos em quantidade desproporcionalmente maior de afro-

americanos, latinos e imigrantes, influenciando a conclusão do sistema (J. Lynch, 2020). 

O reconhecimento facial é um método especialmente perverso de vigilância porque permite 

o monitoramento automatizado e onipresente nas ruas, praças, escolas e empresas, sem que as 

pessoas vigiadas disponham de métodos eficazes para resistir. Se o seu uso se proliferar para além 

do desbloqueio da tela do celular e for empregado para checar a identidade para usar o cartão de 

crédito, fazer transações bancárias, usar o transporte público ou comprovar a presença no trabalho 

ou na universidade – como de fato tem-se verificado a sua utilização –, a coleta de dados estará 

tão disseminada por sensores cibernéticos que não haverá espaço seguro para escapar da captura 

das informações, que podem ser usadas para controlar e oprimir as populações, sobretudo em 

regimes autoritários, cuja ascensão no mundo contemporâneo a muitos assusta. 



301 
 

Os sistemas de análise automatizada de vídeo funcionam de modo semelhante ao 

reconhecimento facial, tentando identificar pessoas e objetos nas gravações para automaticamente 

determinar eventos temporais e espaciais em grandes quantidades de gravações, cuja análise 

humana individualizada é extremamente difícil. Para proceder com essa técnica o sistema utiliza-

se de algoritmos que identificam artigos determinados como roupas e bagagem ou mesmo 

determinadas pessoas de acordo com a cor de cabelo, barba e tom de pele. Também é possível 

identificar mendigos, pessoas transitando em sentido proibido ou invadindo áreas restritas. Então, 

para identificar uma camionete vermelha cujos ocupantes são suspeitos do cometimento de algum 

crime, pode-se configurar o sistema para localizar os veículos que coincidirem com tais 

características em determinado espaço de tempo, agilizando a procura sem exigir que uma pessoa 

revise horas de gravação. 

Essa tecnologia foi inicialmente concebida para os carros autônomos e para reconhecer 

imagens na internet, tendo sido adaptada para vigilância tão logo, em reação aos ataques de 11 de 

setembro de 2011, quando o discurso contraterrorista passou a ser utilizado como uma chave para 

justificar investimentos em segurança, percebeu-se o aumento das fontes de investimento e o 

interesse por esses produtos. Nos Estados Unidos o primeiro grande projeto de vigilância por vídeo 

começou em 2005 em Chicago, e em 2009 em Nova York, capitaneado pela IBM, a qual 

desenvolveu um sistema capaz de rotular automaticamente as pessoas e objetos conforme a cor a 

partir das muitíssimas câmeras de vigilância então operadas em uma central de operações, 

chamando a atenção em tempo real para eventos suspeitos, como uma mochila abandonada por 

mais de quinze minutos em uma área de trânsito de pedestres (Joseph & Lipp, 2018). 

O que impulsionou as técnicas de análise de vídeo é o desenvolvimento da “inteligência 

artificial” que, em síntese, se relaciona com o melhoramento da tecnologia de “redes neurais” que 
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supostamente permite que as máquinas aprendam por conta própria quando alimentadas com 

grandes quantidades de dados. Essa virada tecnológica ocorreu em 2012, quando a capacidade das 

máquinas em reconhecer objetos foi melhorada a ponto de rivalizar com a habilidade humana. 

Desde então essa capacidade tem sido aperfeiçoada, acreditando-se não demorar muito para que 

as máquinas superem os humanos nessa tarefa, afinal, já possuem melhores condições de 

classificar objetos em categorias específicas, como uma espécie determinada de animal (Review, 

2014; Russakovsky et al., 2015). 

Com a instalação de câmeras de vigilância pelas cidades para monitorar os hábitos urbanos, 

tais sistemas anunciam-se capazes de rotular automaticamente pessoas e objetos de acordo com a 

cor da roupa ou da pele, identificando comportamentos estranhos ou pouco comuns – como a 

repentina aglomeração de pessoas em vias públicas ou a passagem indevida em áreas de acesso 

restrito. Essa técnica também tem sido empregada em videogames, automóveis e automação 

residencial para detecção de luta, reconhecimento de emoção, detecção de queda, vadiagem e 

evasão de pedágio identificando rostos, animais, carros, armas, fogos e outras coisas, bem como 

características humanas como sexo, idade e cor de cabelo. Para detectar comportamento incomum 

o sistema inicialmente monitora determinada área para registrar o comportamento “normal” da 

área e, a partir daí, passa a sinalizar incidentes que demandem atenção – como uma pessoa 

correndo durante a madrugada em um local onde isso não costuma acontecer. 

Em Connecticut, Estados Unidos, a polícia foi capaz de identificar possíveis traficantes de 

drogas por meio desse sistema de análise comportamental dos eventos registrados pelas câmeras 

de vigilância. Ao filtrar as gravações objetivando revelar para onde as pessoas iam com mais 

frequência, foi possível condensar um dia inteiro de imagens em apenas nove minutos, 

descobrindo-se que centenas de pessoas haviam visitado apenas duas casas da região – suscitando 
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a suspeita de que o local servisse como ponto para venda de drogas e legitimando o deferimento 

de um mandado de busca (Kwet, 2020). 

Em 2018 a empresa Western Digital e a consultoria Accenture anunciaram que as câmeras 

inteligentes, dotadas de análise de vídeo, provavelmente passariam por três estágios até que as 

preocupações com a privacidade definitivamente dessem lugar à priorização da segurança pública. 

No primeiro estágio as câmeras seriam empregadas principalmente para investigar crimes 

passados, retrocedendo as gravações a fim de entender o ocorrido após acontecerem – assim como 

ocorre atualmente. No segundo estágio, a acontecer a partir de 2025, quando as cidades 

“inteligentes” se popularizariam, as instituições, empresas e pessoas comuns passariam a conectar 

suas câmeras privadas à sistemas governamentais para auxiliar a informar os sistemas analíticos 

de segurança pública. No terceiro e último estágio, a partir de 2035, haverá um ecossistema de 

segurança pública centralizando dados originários de diferentes bancos de dados, os quais serão 

compartilhados com os governos mediante incentivos individuais, como, por exemplo, redução 

tributária. Com mais dados, as anomalias comportamentais poderiam ser rapidamente identificadas 

e interrompidas antes que um crime aconteça (Kwet, 2020). 

Embora atualmente o reconhecimento facial seja objeto de maior atenção acadêmica, o 

exame automatizado das características individuais como sexo, altura, idade, cor da roupa e da 

pele, para além dos movimentos e comportamentos, transformando-os em suspeitos, pode ser 

capaz de promover discriminação de maneira ainda mais perversa, cerceando a liberdade de 

expressão e de associação, marginalizando comunidades já vulneráveis e aprofundando o 

preconceito racial e o superpoliciamento em bairros pobres. 

Com modo de operação semelhante, os leitores automatizados de placas de veículos 

permitem o reconhecimento dos caracteres das placas numéricas dos automóveis a partir de 
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imagens coletadas em vias públicas, sendo empregado especialmente para controle fiscal, pedágio 

e catalogação de movimentos de tráfego, inclusive durante a noite (Du et al., 2013). Embora essa 

tecnologia não seja nova, nos últimos anos ela desenvolveu-se rapidamente, sendo capaz de 

identificar não apenas as placas, mas também danos na lataria ou adesivos – funcionando com 

praticamente qualquer câmera de alta resolução conectada à internet. Se inicialmente tratava-se de 

tecnologia restrita aos órgãos governamentais, com o barateamento dos custos ela já é empregada 

para vigilância de bairros pelos proprietários de imóveis para vigilar os seus inquilinos e aferir o 

descumprimento de cláusulas contratuais. Também tem sido utilizada para “cercar” as cidades e 

registrar automaticamente todos os veículos que entram ou saiam e até mesmo acoplada em 

viaturas policiais para identificar os veículos que passam ao redor (Kaplan, 2019). 

O sistema de identificação de placas também é empregado para controle do limite de 

velocidade em diversos países monitorando o tempo de viagem do veículo entre dois pontos e 

aferindo a velocidade média, ao invés de medir a velocidade em determinado ponto da rodovia. 

Com isso, estimula-se o respeito à velocidade máxima durante todo o trajeto, não se sujeitando aos 

efeitos das freadas bruscas antes dos radares. Para além das críticas envolvendo a privacidade, a 

formação de um sistema de justiça automatizado, cuja classificação das pessoas em criminosas é 

delegada às máquinas, compõe os argumentos para rejeitar a adoção indiscriminada desse sistema 

que, atualmente, é criticado por ser usado especialmente para maximizar as receitas 

governamentais com multas de trânsito, ao invés de contribuir para o aperfeiçoamento das 

estratégias de segurança pública, bem como por estimular a espionagem amorosa ou de desafetos 

políticos. Exemplo disso foi o caso do repórter Kerry Diotte do Edmonton Sun em 2004, que após 

publicar um artigo criticando o uso de câmeras pela polícia de Edmonton, Canadá, foi incluído em 
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um banco de dados de “motoristas de alto risco” para que os seus hábitos fossem monitorados com 

maior acurácia – fato que redundou na demissão de vários policiais (CBC News, 2005). 



Capítulo 3 

3. Policiamento preditivo e a automatização do preconceito 

 

As transformações das práticas de segurança foram narradas até aqui de uma perspectiva 

teórica e crítica, aliando de modo transdisciplinar os conhecimentos das Ciências Criminais com 

os da Comunicação, para filosoficamente enxergar a dita “predição criminal” como parte de um 

processo mais longo iniciado no delírio cibernético de Norbert Wiener, quando as relações entre 

pessoas e entre máquinas começaram a ser mediadas e transportadas para um espaço fictício, 

imaginário, cibernético, alimentado por sensores de feedback cada vez mais indiscerníveis e 

imperceptíveis, emaranhados na experiência cotidiana cujas reverberações sentem-se na pele. 

Vista dessa forma, a cibernética não se limita ao estudo e à aplicação tecnocientífica de 

processos ou sistemas complexos de controle comunicativo, isto é, ela escapa aos esquemas 

algorítmicos que comandam o funcionamento das máquinas, se referindo à racionalidade de 

controle social que meandra e afeta os modos de vida contemporâneos, cujos processos de 

subjetivação e governo emaranham-se no cotidiano pelos computadores, televisões, celulares e 

radares, cujo ponto comum é justamente a fluidez da comunicação interior, os giros de feedback 

cibernético, que informam a organização ritualística do controle no animal e na máquina 

inflamando fantasias e medos através de uma tela que separa corpo de informação e ao mesmo 

tempo fantasmagoricamente as interliga, digitalizando as ligações sensoriais para um ambiente 

cuja tendência é alucinadamente incorporar o mundo inteiro. 

Menos abstratamente, e como Paul Virilio (1996) bem esclarece, velocidade e guerra são 

faces da mesma moeda e umbilicalmente ligam-se com logística, estratégia, tática e comunicação, 

as quais não podem ser vistas como descoladas da categoria de violência, concreta ou simbólica, 
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mas como vetores para superação da superfície geográfica, para movimentação de corpos, objetos 

e valores materiais ou simbólicos. A guerra requer velocidade, organização, produção. Não bastam 

explosivos para vencer o inimigo, mas ser a tropa capaz de expedi-los rapidamente e 

oportunamente. Ser veloz é sinônimo de vitória no campo de batalha. A aceleração dos fluxos de 

informação, a intensidade, a emergência, explicam porque ao colocar-se a velocidade em um 

patamar de supremacia a tecnologia acabou instrumentalizada para antecipar o futuro.  

Ainda segundo Virilio (1996), após o domínio do mar, terra e ar, e superando a lentidão 

corpórea, fisicamente ligada ao solo, o processo histórico mostra como a guerra dirigiu os esforços 

de dissolução da demora, da ineficácia, ao espectro eletromagnético, um oceano invisível repleto 

de fluxos cuja exploração começou de fato recentemente e onde instalam-se a maioria das relações 

sociais, que parecem ter ultrapassado um ponto de não-retorno na digitalização e dependência das 

teletecnologias operadas pelos computadores e redes interativas que caracterizam este tempo como 

do instantâneo, das lives, do online. Ao tempo dos veículos de transportes ancorados ao solo, ainda 

de acordo com Virilio, sucede os “veículos de comunicação” como os “últimos veículos”, sujeitos 

à maior das velocidades – a velocidade da luz –, e com a mesma atribuição epistemológica de 

transportar se não bens materiais entre dois pontos geográficos, mas bens espectrais, ideacionais, 

simbólicos. As origens militares da cibernética, fruto dos esforços em engenharia de comunicações 

para emprego estratégico de armas antiaéreas e bombardeio de precisão, transformou o problema 

do controle do “fogo antiaéreo” em um problema de “comunicação”, cuja solução está no feedback, 

conceito que expressa a comunicação existente entre animais e máquinas aferida por sensores e 

memórias (como olho, ouvido, nariz e cérebro, ou câmera, microfone, detector de fumaça e disco 

rígido), por meio dos quais se produz comparações entre as informações trocadas entre ambiente 

e os comunicantes. Assim, após o ajuste da pontaria pelo cálculo da informação sensorial (posição 
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do avião), ambos os comunicantes são mutuamente influenciados por meio da comunicação das 

suas ações e reações. O ajuste do “fogo antiaéreo” provoca alterações na rota desempenhada pelo 

piloto, que por sua vez gera nova informação para o reajuste da pontaria, em um modelo de 

causalidade circular: ambos são circularmente causados. 

Superando a noção simplista de que o poder e o comando seriam exercidos por única via, 

a cibernética substitui o modelo linear de causa e efeito oferecendo em contraste um intercâmbio 

comunicativo interativo e dinâmico, causado não mecanicamente, mas energicamente – assim com 

a água dentro da água influencia e também é influenciada, a cibernética colocou a comunicação 

em um patamar em que os ambientes e comunicantes se alteram mutuamente pela informação 

produzida e recebida (Pfohl, 2008, p. 109). Essa lógica de antecipação da resposta inverte a diretriz 

temporal tradicional. Ao voltar-se às condutas do passado para projetar o futuro e preceder 

temporalmente os fatos, eliminando as imprevisibilidades, há o risco de desmaterializar-se a 

realidade, desencadeando uma recursividade entre o futuro e o presente (Chignola, 2018, p. 256).  

A partir da metade do século XX o feedback cibernético envolveu a sociedade, 

atravessando as relações. Do rádio à televisão, das antenas aos satélites, a comunicação cibernética 

espalhou-se rapidamente, apropriando-se e sendo apropriada pelas diferentes estratégias de poder, 

conhecimento e cultura, cujos limites se tornaram imprecisos, artificiais, vistos apenas em termos 

de informação, números, projeções. Conversas pessoais, informações médicas, antecedentes 

criminais, se transformam em informações, em fluxos de energia, de códigos, assim como os 

estoques, mercadorias e moedas se transformam em bit, em pura abstração, em uma reprodução 

codificada da realidade material, a qual passa a ser constituída segundo a obsessão cibernética de 

Wiener de reduzir a entropia e prever os acontecimentos futuros através do caos. 
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O célebre filme Exterminador do Futuro, dirigido por James Cameron em 1984, que retrata 

uma espécie de ciborgue – meio homem e meio máquina – expressa bem esse fundo cultural da 

metade em diante do século XX. As máquinas seriam capazes de concentrar informações, controlar 

armas atômicas e, com inteligência artificial, se rebelar contra a humanidade como parte da 

estratégia cibernética para autopreservação. Embora as tecnologias de nosso “futuro” ainda não se 

assemelhem ao outrora imaginado, o capítulo anterior mostrou como após os ataques terroristas 

de 11 de setembro de 2001 o aparato tecnológico de segurança sofreu profundas transformações, 

com uma virada paradigmática, privilegiando-se a redução dos custos e o aumento do controle. 

Se até então as iniciativas no campo eram pouco mediadas pela tecnologia, cujos 

computadores eram empregados apenas como máquinas de calcular estatísticas e dados 

alimentados manualmente pelos policiais, a partir de fichas e boletins de abordagem, a 

possibilidade de coletar informações amplas da sociedade como se fosse uma draga permitiu que 

os sistemas utilizados para o policiamento propusessem o desempenho de novas funções, como 

especificadamente a “previsão” ou antecipação da conduta criminosa. Identificando-se uma 

tendência de que essas tecnologias sejam empregadas pela polícia independentemente da eficácia 

cientificamente apurada, sujeitando-se o controle das populações à automatização, o presente 

capítulo inicialmente esmiuça o policiamento preditivo, situando-o no contexto social e histórico. 

Em seguida, examina-se como suas técnicas são operadas, elaborando-se uma cartografia 

específica do cenário brasileiro e espanhol, para que se possa saber realmente se os sistemas têm 

sido adotados nessas latitudes. Por fim, detalha-se como a previsão baseada em dados esconde o 

preconceito e a discriminação, e que seus equívocos não constituem falhas corrigíveis. 

 

3.1. A ascensão do policiamento preditivo: uma breve história 
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Decidir envolve previsão. A incerteza do resultado e a identificação dos cenários possíveis 

em cada ação, seus valores e suas probabilidades representam algumas das preocupações da teoria 

da decisão (Gomes, 2020), que, intimamente relacionada com o trabalho dos ciberneticistas, 

descritivamente analisa como as decisões são tomadas e normativamente prescreve as melhores 

decisões. É óbvio dizer que juízes, desembargadores e ministros decidem. Mas, além deles, 

policiais tomam decisões todos os dias, levando em consideração as experiências, sentimentos e 

informações que lhes são apresentadas. O policiamento sempre se relacionou com previsão. 

Abordar, revistar e prender uma pessoa “suspeita” está no âmbito do juízo “preditivo” de cada 

policial, que escolhe um modo de agir entre várias alternativas para resolver o problema do crime. 

Os sistemas cibernéticos, a seu turno, almejam orientar e substituir tais decisões por processos 

matemáticos, pressupondo que a compulsão voraz e paranoide por dados fosse a fórmula capaz de 

melhorar o desempenho da tomada de decisão para antecipar as contingências do amanhã e impedir 

que os crimes aconteçam antes mesmo de saírem do papel. Portanto, como os policiais 

habitualmente intuem os lugares e pessoas criminosas, o policiamento “preditivo” representa mais 

uma alteração nas ferramentas do que na estratégia (A. Ferguson, 2017, p. 1120).  

O denominado “policiamento preditivo” baseia-se em instrumentos tecnológicos 

supostamente capazes de indicar quando e onde provavelmente ocorrerão os delitos, a partir da 

crença de que a tecnologia poderia, com precisão, prever o acontecimento do crime, podendo a 

polícia fazer uso dessas ferramentas para reduzir ou aplacar a criminalidade. Trata-se de uma 

espécie de policiamento simbólico, porque ao invés de enfrentar diretamente o crime, essa 

estratégia tenta a sua evitação por meio da demarcação de zonas sujeitas a maior atenção, onde os 

policiais posicionam-se antecipadamente. Teoricamente, trata-se de uma estratégia administrativa 
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de planejamento da alocação dos recursos materiais e humanos para extrair deles a máxima 

“eficiência”. Essa estratégia de gestão parece estar se alastrando pelo mundo todo, verificando-se 

um conjunto semelhante de fenômenos, principalmente em torno da construção de uma 

infraestrutura informática e o aumento do emprego de dados (Didier, 2018). 

O policiamento preditivo se refere a extração de dados de diferentes fontes e sua análise 

mediante a aplicação de técnicas analíticas quantitativas para identificar alvos para intervenção 

policial e prevenir crimes por meio de previsões estatísticas. Trata-se de um modelo de polícia 

baseado em dados e algoritmos computacionais de análise (Perry et al., 2013a; Wilson, 2018). Os 

atentados terroristas de 11 de setembro são um ponto de viragem importante nesse fenômeno. Isso 

não quer dizer que o policiamento preditivo tenha surgido nessa data. Os ataques terroristas apenas 

visibilizaram e intensificaram tendências históricas que vinham se desenvolvendo com mais 

tempo, como a informatização e a adoção de rádios e telefones. O traumatizante evento suscitou a 

adoção de um policiamento especulativo supostamente baseado em dados e que considerava os 

pressentimentos dos agentes, psicologia comportamental e mineração de bancos de dados  

Desde então, as políticas de prevenção interligaram agências de segurança e órgãos 

policiais a empresas de comunicação e tecnologia, criando uma ampla rede de coleta e 

compartilhamento de dados com vistas a identificar ameaças por mineração de dados (Mantello, 

2016). Não é por acaso, portanto, que as técnicas analíticas empregadas para rotular determinado 

comportamento como suspeito guardam semelhanças com aquelas usadas pelo comércio para 

prever o desejo do consumidor. Embora algumas perspectivas teóricas apontem que a análise 

preditiva tenha sua origem no comércio capitalista e não na segurança nacional (Gandy, 2006), 

esse processo situa-se em um momento anterior, qual seja, o surgimento da cibernética, já abordada 
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no primeiro capítulo. De todo modo, ambos os setores são incestuosamente imbricados, havendo 

infiltração ou até mesmo cooperação entre o policiamento e o setor comercial (Wilson, 2018). 

As técnicas empregadas pelo policiamento preditivo não são muito diferentes daquelas 

descritas por Haggerty e Ericson (2000), que viam o controle social mais relacionado a um amplo 

conjunto de sensores e softwares do que a olhos humanos e métodos de controle organizados em 

estruturas de cimento e tijolo172. O que mudou desde a análise de Haggerty e Ericson não é a 

localização geoespacial do controle, crescentemente cibernética, mas a característica afetiva de sua 

orientação visual e temporal, mais voltada para antecipar eventos futuros, trazendo-os para o 

presente (Mantello, 2016). Na era pós-Snowden permeada por uma “cultura de vigilância”, os 

fluxos de informações são aproveitados por diferentes agenciamentos de órgãos de segurança e 

corporações para “prever” o futuro (Lyon, 2015, 2019), havendo uma relação estreita entre 

comunicação e criminologia, entre os fluxos de dados e as estratégias de policiamento. 

Não raras vezes as corporações e instituições promovedoras desses equipamentos 

“preditivos” sustentam que as técnicas empregadas no policiamento buscam dotar o campo do 

controle do crime de instrumentos mais “eficientes” (Perry et al., 2013a), a qual, tratando-se de 

valor marcadamente neoliberal, atrela a qualidade do serviço ao custo/benefício e mensura os 

fenômenos principalmente pelo tempo e pelo dinheiro envolvidos. Essa perspectiva empresarial e 

gerencial, propagada pela agenda global alinhada ao mesmo sistema econômico, vem sendo 

imposta como a única alternativa para “aprimoramento” dos serviços estatais, encontrando eco na 

paulatina positivação da “eficiência” - econômica - e o seu correlato modelo gerencial como 

 
172 Na ótica de Haggerty e Ericson, teria havido uma mudança de paradigma no poder. Ao invés do controle dar-se 
pelo confinamento e normalização, passou-se a encorajar a mobilidade, a conectividade, transformando-se os corpos 
físicos em informação. Essa transformação da carne e ossos em direção do avatar, liga-se ao fenômeno da cibernética 
descrita no primeiro capítulo. A duplicação em dados, em ser informacional, representa não só a característica das 
novas relações econômicas do século XXI, mas graças a sua enorme mobilidade, esses conjuntos podem ser melhor 
administrados por interesses tanto do comércio quanto de segurança. A administração de clientes e criminosos passa 
pelos mesmos fluxos, não raras vezes compartilhados em bancos de dados cada vez mais abertos. 
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princípio do direito, conduzindo a transformações não apenas no policiamento mas também na 

jurisdição, cada vez mais preocupada em uma prestação rápida e de baixo custo, com “metas” de 

desempenho descoladas da qualidade (Moura & Bolzan de Morais, 2017). 

O policiamento preditivo pode ser interpretado, de modo geral, pela progressiva 

congregação de dois princípios, de duas dimensões, que relacionam as métricas dos crimes com a 

eficiência organizacional: em primeiro lugar, a orientação da ação policial para melhor conhecer 

e identificar os problemas locais; e em segundo lugar, a gestão do departamento de polícia 

mediante o controle e fiscalização da atividade dos policiais. Trata-se essencialmente de uma 

ferramenta tecnológica de gestão administrativa. 

A estratégia de concentrar os recursos policiais nas regiões, horários ou categorias de 

pessoas cujos dados estatísticos sugerem ter maior probabilidade de ocorrer delitos busca canalizar 

os recursos para aproveitá-los com maior eficiência. Trata-se, pois, de uma estratégia de gestão 

não exclusiva da segurança pública. Se o proprietário de um restaurante espera maior fluxo de 

pessoas no sábado, convocará mais cozinheiros para trabalhar. Se em um jogo de futebol aguarda-

se maior público, os administradores do estádio contratarão mais vigilantes e profissionais de 

limpeza. Empregar os recursos com estratégia e planejamento não é algo revolucionário e 

tampouco surgiu com a cibernética. Por isso, a relevância desses sistemas de policiamento não 

reside na projeção de cenários futuros e tampouco no planejamento gerencial. É na coleta e 

agregação de informações dos bancos de dados que o denominado “policiamento preditivo” se 

materializa, e são os resultados desses repositórios informacionais o seu diferencial paradigmático. 

As técnicas “preditivas” têm seu uso policial paralelo à história do atuarialismo. A mesma 

Escola de Sociologia de Chicago que objetivava prever quais eram os indivíduos em risco também 

se interessou em estudar os locais de risco. Assim, o surgimento da criminologia ambiental ocorre 
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lado a lado aos estudos da geografia do crime. Conforme as técnicas de mapeamento se tornaram 

um método comum para identificar e estudar os padrões do comportamento criminoso nas cidades, 

as técnicas de coleta e interpretação dos dados foram se tornando mais complexas. Com o advento 

dos valores da cibernética, a informação ganha papel de destaque (A. Ferguson, 2017, p. 1123). 

Antes dos sistemas analíticos automatizados serem desenvolvidos, os mapas de crimes 

passaram do papel para softwares estatísticos. Contudo, essas ferramentas não eram adequadas à 

crescente quantidade de dados coletados pela polícia, que nas grandes cidades estado-unidenses 

enfrentava o aumento dos crimes. Era imprescindível automatizar a análise da informação e tornar 

mais célere e inteligível sua interpretação, especialmente para que a gestão dos departamentos de 

polícia fosse mais eficiente. O surgimento de sistemas para mapear o crime ocorreu nesse contexto 

de preocupação com a melhoria da gestão administrativa (Benbouzid, 2019). 

É dentro dessa lógica que o setor privado oferece para a polícia sistemas contendo não 

apenas bancos de dados privados, mas também plataformas de integração de informações capazes 

de realizar análises investigativas e de inteligência, compartilhar dados e gerenciar os registros. 

No decorrer do século XX os mapas de pinos se transforaram em digitais. Deixaram de 

identificar apenas os crimes diários para mostrar padrões históricos. Ampliaram o seu campo de 

análise, passando dos crimes graves para todos os delitos. Os setores de análise criminal foram 

criados nessa época, com a atribuição de interpretar os dados coletados e recomendar os gestores 

da polícia para que melhor empregassem os recursos. A técnica dos “pontos críticos”, que sugere 

a concentração espacial do crime em microlugares responsáveis pelas tendências gerais, foi 

desenvolvida nesse contexto para identificar as áreas problemáticas (A. Ferguson, 2017, p. 1124). 

Há na literatura pelo menos quatro métodos de policiamento preditivo, com capacidades e 

requisitos diferentes. De modo geral, existem estratégias para prever a ocorrência de crimes, para 
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prever a área de atuação dos criminosos, para prever a identidade criminosa e para prever as 

vítimas de crimes. Dentre eles, há pelo menos duas técnicas diferentes: as baseadas na localização 

onde o crime ocorre, e as baseadas nas características dos sujeitos. 

Sucintamente pode-se dizer que cada uma dessas categorias emprega técnicas e 

conhecimentos distintos. Os métodos para previsão de crimes buscam prever os locais e horários 

com maior probabilidade de crime. A modelagem dos mapas de calor são um bom exemplo disso. 

Por outro lado, os métodos para prever criminosos objetivam indicar quais indivíduos tem maiores 

chances de praticar crime no futuro, como na classificação de fatores de risco e o monitoramento 

de gangues com histórico de violência e conflito entre si. Os métodos para prever a identidade dos 

criminosos buscam criar perfis dos prováveis criminosos a partir de crimes passados, mapeando 

estatisticamente as áreas próximas para estabelecer padrões e identificar vinculações entre eles. 

Por fim, os métodos para prever as vítimas tentam identificar os grupos ou indivíduos com maiores 

chances de sofrerem ações criminosas, como na criação de gráficos e modelos avançados de 

probabilidade para identificar pontos críticos e as características das pessoas que frequentam 

determinados locais (Perry et al., 2013b). 

Essas técnicas de policiamento preditivo serão abordadas no próximo tópico, quando os 

métodos de policiamento preditivo serão revisados e compilados analisando-se os dispositivos 

empregados pelos órgãos e departamentos de segurança junto ao seu contexto histórico. 

 

3.1.1. Policiamento preditivo com base na localidade 
 

Os principais dispositivos para “predição” que consideram a localização são o CompStat, 

Crime Spike Detector, Hunchlab e o PredPol/Geolitica. O precursor foi o CompStat (Didier, 

2018). Empregado inicialmente em Nova York, esse sistema realizava o gerenciamento de 
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informações e indicava os momentos em que novas ocorrências ocorreriam (Bratton & Knobler, 

1998). O surgimento do CompStat deu-se no contexto de crescimento da violência e dos índices 

de criminalidade verificados na década de 1980, que refletia em maior sensação de insegurança na 

população. A polícia local era essencialmente reativa, burocrática, centralizada, com muitos casos 

de corrupção. Inexistindo internet e telefone celular, as possibilidades comunicativas entre os 

departamentos eram limitadas. O policial tinha poucos recursos e grande autonomia para decidir 

como agir em cada caso (Henry, 2003). Além disso, a dinâmica criminal era difícil de ser 

acompanhada porque a captura e organização dos dados dependia de relatórios trimestrais, os quais 

não refletiam a rapidez e fluidez de eventos e pessoas que passavam por essa enorme cidade global. 

Na segunda campanha do republicano Rudolf Giuliani contra o democrata David Dinkins 

para a prefeitura de Nova York, a segurança aparecia como o problema mais frequente em 

pesquisas de opinião, percepção aumentada pelo discurso de Giuliani de que a qualidade de vida 

na cidade havia sido destruída pelo crime. Esse argumento encontrava eco nas camadas mais 

pobres, especialmente as classes média e baixa, que sofriam com a desindustrialização e o 

desemprego, bem como nas classes altas ligadas às grandes corporações transnacionais, que 

esperavam de Nova York um bom padrão de vida, circunstância impossível se o crime não 

diminuísse (Didier, 2018). 

Em 1994, depois de Giuliani ter vencido as eleições, ele nomeou William Braton como 

comissário de polícia, o qual designou Jack Maple como responsável das estratégias de controle 

do crime. Com financiamento institucional, desenvolveu-se o CompStat para tentar dar maior visão 

da criminalidade aos gestores, fornecendo-lhes dados atualizados sobre o momento e a localização 

em que os crimes ocorriam, superando a estratégia de patrulhamento aleatório e reativo, 

desempenhado até então (Maple, 2010). 
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Pode-se dizer que a intenção inicial do Compstat fosse gerenciar a estratégia de 

policiamento proativo, assim compreendida a gestão da produtividade de cada policial em termos 

de redução da criminalidade, quantificada de modo objetivo (Benbouzid, 2019), semelhantemente 

a estratégias também adotadas em outros setores profissionais para controlar e estimular a 

eficiência dos trabalhadores, com a adoção de metas e gratificações de produtividade. Como na 

rua os policiais permanecem fisicamente distantes de seus comandantes, tendo ampla liberdade 

para atuar, a proatividade poderia ser medida por cotas mínimas de tarefas diárias, como no sistema 

“stop and frisk” adotado pela polícia de Nova York e Chicago prevendo a obrigação de realizar 

certa quantidade de abordagens e revistas corporais (Skogan, 2017). Como estratégia 

organizacional, ao final do expediente o policial poderia relatar os dados dos abordados, prestando 

contas de suas atividades. Grande quantidade de abordagens poderia ser interpretada como 

evidência de que o distrito policial estaria esforçando-se para combater o crime, e que qualquer 

mudança da estratégia e de seus postos de comando colocaria as pessoas em risco. As informações 

dessas abordagens supostamente seriam capazes de dar melhor visão do quadro geral aos 

comandantes para que pensassem em planos de segurança pública. 

O caráter revolucionário do sistema é apontado por diversos autores (Henry, 2003; 

Weisburd et al., 2003). Tratou-se não apenas da principal inovação organizacional em 

policiamento no século XX, mas o seu modelo de gestão policial com foco na redução da 

criminalidade ainda inspira o setor (Bratton & Malinowski, 2008, p. 261). Para Ferguson, o 

diferencial do CompStat foi tornar os dados sobre a criminalidade o princípio organizador da 

resposta policial (A. Ferguson, 2017, p. 1124). Embora a coleta de dados e os indicadores de 

desempenho sejam os elementos mais evidentes, eles fizeram parte de uma ampla estratégia de 

transformação organizacional na polícia de Nova York, que incluiu a formação dos policiais, a 
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elaboração de parcerias comunitárias, o fortalecimento do sistema disciplinar, a adoção de 

recompensas, etc. (Henry, 2003). Em 1997, logo após a implantação do sistema, o jornal brasileiro 

Folha de S.Paulo publicou artigo intitulado “Polícia fez reengenharia ‘revolucionária’” retratando 

a reestruturação do policiamento de Nova York com o emprego do CompStat: comandantes de 

distrito que deixassem de obter bons resultados na redução dos índices de delitos passaram a ser 

substituídos. Em pouco menos de um ano essa política redundou na substituição de dois terços dos 

responsáveis pelos 76 distritos policiais da cidade (Trevisan, 1997). 

Há também quem critique o CompStat, argumentando que a tecnologia não foi tão 

preponderante para a acentuada redução da criminalidade na década de 1990, a qual teria tido 

maior relação com quatro outros fatores, entre eles o aumento do número de policiais, o acréscimo 

do tamanho da população carcerária, a diminuição da epidemia de crack e a legalização do aborto 

na década de 1970 (Levitt, 2004). A melhoria das condições econômicas, a promulgação de leis 

penais mais severas, o aumento da quantidade de empregos e a implantação de políticas de 

assistência social também são explicações comumente indicadas. E embora a tecnologia tenha 

permitido redesenhar a organização policial e adotar metas administrativas e o controle da 

atividade fim, a lógica também estimula a subnotificação e a manipulação das estatísticas para 

apresentação de falsos resultados de redução da criminalidade na área patrulhada, os quais podem 

ser considerados para o pagamento de gratificações e a promoção funcional dos policiais (Levitt, 

2004). Como há pressão para redução das taxas de crimes, os chefes de polícia podem distorcer as 

estatísticas para apresentar ao público informações mais amigáveis – tema que veio à tona após a 

série de televisão The Wire dar enfoque ao assunto (Balko, 2010) e o policial Adrian Schoolcraft 

divulgar gravações de seus superiores instruindo a manipulação das estatísticas (A. Baker & 

Rivera, 2010). O fato também foi confirmado por pesquisa com 1.770 policiais aposentados de 
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Nova York, cujos resultados indicaram o uso indevido do sistema e as pressões sobre os policiais 

como as principais causas para a manipulação dos relatórios dos índices de criminalidade (Eterno 

et al., 2014). As estatísticas eram distorcidas para evitar prejuízos administrativos como demissões 

e transferências. Segundo noticiou o The New York Times, muitas vezes comandantes ou auxiliares 

da delegacia iam às cenas do crime para persuadir as vítimas a não fazerem queixas ou instá-las a 

mudar o relato para obter melhores estatísticas (Rashbaum, 2010). 

O CompStat resumia as atividades do departamento, permitindo que os agentes realizassem 

reuniões periódicas para planejar as estratégias. Ao coletar e legitimar o uso de dados criminais 

como se fossem fato científico, ao invés do resultado das escolhas racistas dos policiais, o sistema 

serviu para organizar a adoção do policiamento de “janelas quebradas” e incentivou a ampliação 

da vigilância comportamental, que se refere ao monitoramento especulativo da conduta humana e 

presume a existência de um nexo de causalidade com os crimes praticados (Bartosiewicz, 2015).  

Apesar de sua importância histórica, nessa época o CompStat era mais uma estratégia de 

gestão da atividade policial do que um dispositivo voltado à antecipação dos delitos. Em suas 

primeiras reuniões os crimes eram marcados com tachinhas em mapas montados em cavaletes, não 

se recorrendo ao auxílio de computadores. Apenas em julho de 1994 os mapas começaram a ser 

desenvolvidos com o auxílio de software informático. O diferencial dessa estratégia era a 

realização de reuniões periódicas para discutir as táticas e as tendências de crimes, criando em 

conjunto planos de ação (W. J. Bratton & Malinowski, 2008; Henry, 2003). 

A sua operação exigia encontros semanais onde o comandante de cada distrito apresentaria 

a situação de sua delegacia, as ações realizadas e as tendências da criminalidade. Isso estimulava 

a implementação de estratégias para melhorar os resultados do departamento de polícia. O sistema 

servia especialmente para exigir eficiência dos comandantes de distrito, porque os dados permitiam 
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a visualização de onde o crime estava ocorrendo e quais eram os padrões de conduta. Então o 

comando tinha maiores condições de perguntar o que estava sendo feito para solucionar o problema 

identificado e, eventualmente, determinar a substituição dos chefes omissos (Gilsinan & Stepan, 

2014). Tanto é que em 1998 o The New York Times noticiou a entrega de um prêmio ao 

Departamento de Polícia de Nova York pelo vice-presidente Al Gore como exemplo de eficiência 

governamental para medir o desempenho da polícia (Barry, 1998). 

Com esse método de organização das informações a polícia podia mapear e identificar 

rapidamente as áreas problemáticas da cidade e suas principais causas, dirigindo mais recursos de 

modo estratégico. Além disso, o sistema foi valioso para aumentar a comunicação e a 

responsabilidade do departamento, já que o alto escalão se reunia com os comandantes de campo 

em reuniões periódicas para estudar o cenário, definir as melhores estratégias e planejar o emprego 

de recursos. A análise dos resultados era ciclicamente realizada pelos comandantes de distrito, que 

voltavam a encontrar-se em reuniões para relatar os resultados e as dificuldades enfrentadas 

(Harvard, 2021).  

Em 2002, depois de Michael Bloomberg assumir o cargo de prefeito, o uso de dados na 

administração pública aumentou sensivelmente. Até então o CompStat era usado para rastrear a 

frequência, mas não a localização, de delitos de baixa gravidade. O mapeamento localizado era 

empregado apenas para crimes mais graves, como roubos e assaltos. Logo no início da gestão de 

Bloomberg, noticiou o The New York Times, o sistema foi ampliado para identificar também as 

áreas onde beber em público ou mendigar ocorriam com recorrência. Esse uso do CompStat era 

parte de um plano maior de “tolerância zero” para continuar respondendo com firmeza as ofensas 

contra a qualidade de vida e os costumes, que já eram objeto de atenção da administração de 

Giuliani (Flynn, 2002). 
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Devido ao sucesso dos resultados do departamento de polícia, outros órgãos adaptaram 

sistemas para melhorar a prestação de seus serviços, como o Corpo de Bombeiros, que instituiu 

um sistema de fiscalização baseado na probabilidade de incêndio, privilegiando os seus recursos 

para as áreas de maior risco, e a prefeitura de Nova York, que criou um gabinete de análise de 

dados encarregado de coletar informações, descobrir correlações e identificar problemas. Embora 

a coleta de dados estivesse sendo feita, cada órgão e departamento municipal empregava um 

sistema próprio, inexistindo integração. Esse gabinete de análise de dados ficaria responsável pela 

agregação. Por exemplo, para que o departamento ambiental identificasse os restaurantes que 

jogavam óleo ilegalmente nos esgotos, agregou-se os dados da agência responsável pela 

certificação dos restaurantes com descarte de gordura. Ao identificar as empresas que não haviam 

contratado esse serviço, o órgão ambiental priorizou a fiscalização desses locais, encontrando 

irregularidades em 95% dos restaurantes inspecionados (Gilsinan & Stepan, 2014). 

Então, nota-se que a agregação de dados, combinando-se as informações contidas em 

órgãos diferentes, possibilitou melhor controle e fiscalização. O CompStat foi se tornando um 

modelo de gestão que relaciona estatísticas de crimes e fiscalização, servindo tanto para aferir o 

desempenho e a responsabilidade dos gestores, quanto para gerir os recursos humanos do 

departamento. Os dados eram coletados e utilizados para preparação de estratégias para o emprego 

eficiente do patrulhamento. Não se trata, propriamente, de prevenção ou antecipação dos crimes, 

mas o refinamento das estratégias de gerenciamento, guiadas pela ideia de eficiência. 

Antecipar o futuro era, nas reuniões do CompStat, uma dimensão meramente reflexiva e 

estratégica, materializada a partir das discussões dos policiais que interpretavam os mapas. 

Tratava-se de uma postura reativa, afinal, os mapas representavam o passado e as estratégias 
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propostas para alocação de policiais eram deduções não automatizadas propostas, com a intenção 

de tornar o policiamento mais proativo – e não necessariamente preditivo. 

Estabelecer cotas de abordagens é tarefa simples de implementar e funciona para tornar 

proativo o policiamento. Pode inclusive ser método eficaz para manter em ordem certas localidades 

problemáticas, já que pode dispersar as gangues e redundar na prisão de pessoas portando armas 

ou drogas. Essa estratégia, todavia, não passa imune a críticas. Em 2021 a Agência da União 

Europeia para Direitos Fundamentais divulgou relatório indicando que grupos étnicos minoritários 

são desproporcionalmente alvo de mais abordagens, embora não seja lícito revistar alguém 

exclusivamente por razões de raça ou etnia. Para se ter uma ideia, na maior parte das vezes os 

abordados são homens, jovens, de minorais étnicas e muçulmanos. Imigrantes ciganos e africanos 

subsaarianos são os que mais sofrem abordagens, mesmo inexistindo correlação entre migração e 

criminalidade (European Union Agency for Fundamental Rights, 2021). 

Em 2013 o uso abusivo do “stop and frisk” foi declarado inconstitucional em um caso 

envolvendo a cidade de Nova York, privando a polícia de sua principal estratégia de estímulo da 

proatividade policial e de gestão das atividades do departamento. A partir de então o uso do 

CompStat tornou-se ainda mais central na atividade policial, sendo por meio dele que os 

comandantes puderam estabelecer e fiscalizar o cumprimento de novas metas (Benbouzid, 2019). 

O CompStat passou por diversas atualizações desde o seu lançamento, incorporando 

funcionalidades até então inexistentes. Deixou de servir exclusivamente ao gerenciamento do 

distrito, medindo a capacidade dos comandantes em planejar e desenvolver políticas públicas, para 

agregar métodos mais complexos de vigilância e controle populacional. Mesmo assim, serve 

primordialmente para a gestão do efetivo. 
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Figura 3 

NYPD CompStat 2.0 

 

Nota. Tela do sistema CompStat 2.0 disponível publicamente, com destaque para os crimes na 

região da Wall Street no período de 8 de fevereiro de 2021 a 8 de agosto de 2021 (NYPD, 2021). 

 

O Departamento de Polícia de Nova York continua usando o CompStat, publicando os 

relatórios em endereço que este pesquisador conseguiu acessar apenas mediante VPN dos Estados 

Unidos, conforme Figura 3. Ao consultar-se a quantidade de crimes na região da Wall Street no 

período de 8 de fevereiro de 2021 a 8 de agosto de 2021 o sistema indica que a partir das 12 horas 

os crimes aumentaram significativamente e permanecem em alta até as 22 horas, sendo as 14 horas 

o momento com a maior incidência de delitos (NYPD, 2021). A partir dessas informações 

teoricamente é possível planejar o efetivo policial empregado na região, distribuindo os recursos 

de acordo com a gravidade e a localização territorial dos crimes. 

Houve também outros sistemas de informação cartográfica surgidos após o CompStat. No 

final dos anos 1990 a polícia da Filadélfia desenvolveu o Philadelphia Crime and Mapping 
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Systems – PHiCAMS como estratégia complementar ao CompStat, o qual demandava grande 

trabalho das equipes na coleta, armazenamento, atualização e análise dos fluxos de dados 

produzidos, acessíveis apenas por máquinas localizadas na sede do departamento. Com o 

PHiCAMS foi possível acessar e manipular os bancos de dados a partir da internet, permitindo aos 

policiais efetuar buscas e visualizar os crimes reportados por meio de informações gráficas. Por 

mais inovador que esse sistema tenha sido, as estratégias ainda ficavam à cargo dos policiais. Os 

dados dos eventos pretéritos eram apresentados sem que se projetasse o futuro, o qual era reservado 

à interpretação humana. Contudo, nem todos os agentes estavam acostumados com análises 

estatísticas, que sequer fazem parte do conhecimento exigido de um policial (Benbouzid, 2019). 

Entretanto, o sistema de pontos críticos não representa grande novidade: o crime acontece 

mais em áreas centrais e onde há maior circulação de pessoas. Esse fato pode ser facilmente 

percebido pela experiência policial. Para contornar esse problema foi concebido o Crime Spike 

Detector como um sistema para detectar e sinalizar tendências na criminalidade a partir de 

atividades estatísticas incomuns. Para alertar picos de crimes o sistema emprega estatísticas para 

descobrir alterações repentinas nos padrões constantes nos registros policiais, enviando por e-mail 

um alerta à equipe de comando responsável para que possa examinar a informação e tomar 

providências (Meier, 2009). 

A Figura 4 mostra a tela de apresentação do Crime Spike Detector indicando de modo 

objetivo, em vermelho, as mudanças na densidade do crime em determinada região. Com isso, os 

policiais podiam ser comunicados das mudanças estatisticamente relevantes, sem perder tempo 

com informações já dedutíveis – como as áreas mais perigosas. 

 

Figura 4 
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Crime Spike Detector 

 

Nota. Tela do Crime Spike Detector exibindo mudanças abruptas nas estatísticas dos crimes na 

forma de picos (Meier, 2009). 

 

A primeira versão foi apresentada em 2000 e lançada em 2006. Nesse período, permaneceu 

como protótipo no Departamento de Polícia da Filadélfia. O seu aspecto inovador estava na 

possibilidade de manipular páginas dinâmicas, visualizar mapas e sinalizar alertas (Benbouzid, 

2019). Também era possível acessar detalhes das ocorrências individuais que determinaram 

determinado pico estatístico, entre outras funcionalidades. Mas entre a apresentação do protótipo 

e o início de suas operações ocorreram os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, que 

transformaram definitivamente todo esse setor. Já não se tratava de identificar os picos, afinal, um 
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ataque terrorista poderia, de uma hora para outra, superar em muito a quantidade de mortos do 

cotidiano, e esses sistemas não faziam frente a essas necessidades securitárias. 

Na apuração dos “culpados” pelos atentados terroristas de 2001, os órgãos de inteligência 

e segurança ganharam papel de destaque. Supostas falhas no compartilhamento de informações 

teriam sido as responsáveis pela fatalidade. Em consequência, muitas iniciativas públicas e 

privadas objetivaram desenvolver sistemas para integrar bancos de dados entre agências federais, 

estaduais e locais dos Estados Unidos, contando ainda com o auxílio de universidades e o 

patrocínio do departamento de segurança interna. Como resultado, criou-se centros para coleta, 

agregação, análise e compartilhamento de dados relacionados com perigos e ameaças terroristas. 

Denominados “centros de fusão”, foram eles ampliados rapidamente para abranger quaisquer 

crimes, não exclusivamente terroristas (Benbouzid, 2019). A agregação de dados de diferentes 

origens fez surgir novas ferramentas e funcionalidades no âmbito da antecipação de condutas. 

Para Ferguson (2017, p. 1126), o policiamento “preditivo” transformou-se em mito na 

Califórnia, por influência do chefe de polícia William Bratton, o qual levou para a Costa Oeste 

estado-unidense a sua fé em dados a partir de sua experiência com o CompStat em Nova York. Na 

primeira tentativa o sistema simplesmente repetia a técnica de pontos críticos, tirando-os dos 

mapas de papel para a tela do computador. Então, embora fosse rotulado como “preditivo”, repetia 

as antigas estratégias para apuração de padrões delitivos. Após receber a contribuição de 

acadêmicos, as polícias de Los Angeles e Santa Cruz adotaram, pela primeira vez, um sistema 

cibernético que supostamente seria capaz de identificar locais de possível atividade criminosa. 
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Esse sistema, conhecido por PredPol173, foi criado pelo antropólogo Jeff Brantingham em 

parceria com o cientista da computação George Mohler e utilizado pela primeira vez pelos 

departamentos de polícia de Los Angeles e Santa Cruz (G. O. Mohler et al., 2015). Projetada para 

prever as baixas no campo de batalha no Iraque, a pesquisa de Brantingham foi financiada pelo 

Pentágono e acabou sendo patenteada e adaptada com o objetivo de prever os crimes da cidade – 

em mais uma importação urbana das técnicas de guerra (Brayne, 2021). 

Inicialmente, o PredPol se concentrou na identificação de três crimes tipicamente 

patrimoniais: roubo, furto de automóvel e furto em automóveis. Segundo Ferguson, havia quatro 

motivos para escolher tais crimes. Em primeiro lugar, apesar de não serem graves, os crimes contra 

a propriedade eram aqueles que na percepção policial geravam maior preocupação pública. Em 

segundo lugar, esses crimes efetivamente eram reportados à polícia, ao contrário de crimes 

relacionados a drogas ou mesmo aqueles mais violentos como ameaça e lesões corporais, de modo 

que os índices estatísticos seriam mais exatos. Em terceiro lugar, cientistas sociais vinham 

sugerindo que os crimes patrimoniais tinham maior relação com vulnerabilidades ambientais, que 

poderiam ser identificadas e corrigidas. Os crimes violentos e passionais não teriam a mesma 

correlação espacial. Em quarto e último lugar, porque o aumento da presença policial nas áreas 

vulneráveis seria uma estratégia viável para reverter os fatores ambientais que estimulavam a 

ocorrência de crimes patrimoniais (A. Ferguson, 2017, pp. 1126–1127). 

Essa primeira experiência, denominada por Ferguson como “policiamento preditivo 1.0”, 

realizava a coleta de dados históricos de crimes (tempo, lugar e tipo), processando-os por meio de 

um algoritmo experimental que indicava as áreas prováveis de atividade criminosa, dividindo-as 

 
173 Em março de 2021, durante o desenvolvimento desta pesquisa, o sistema passou a se chamar Geolitica, em uma 
aparente reação às críticas que vinham se avolumando. Como ele continua sendo referido academicamente como 
PredPol, e a despeito da mudança de nome, nesta Tese o sistema será referido pelo seu antigo nome. 
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precisamente com o horário e o tipo de crime. Acreditando-se que maior presença policial 

impediria ou dissuadiria a ocorrência de crimes patrimoniais, os policiais diariamente recebiam 

mapas destacando as áreas-alvo com a atribuição de super-patrulhá-las. A teoria que fundamenta 

essa ideia argumenta que certos crimes, como os patrimoniais, contagiariam as redondezas e 

estimulariam a ocorrência de delitos similares, seja porque as mesmas pessoas voltariam para 

cometê-los no futuro, ou porque as vulnerabilidades ambientais atrairiam novos criminosos. Por 

exemplo, o furto bem-sucedido de uma loja poderia estimular que as lojas vizinhas também se 

tornassem alvo porque o criminoso teria se familiarizado com a região ou então novos ladrões 

poderiam compreender que a região tem alvos fáceis. Pesquisas empíricas e teorias como a dos 

pontos críticos e da escolha racional teriam identificado a repetição contagiosa desses crimes, e 

que outras variáveis como o clima, o horário ou o dia da semana poderiam majorar suas chances174. 

O PredPol basicamente reduziu essas teorias e dados em resultados precisos, funcionando como 

um mediador cibernético entre a informação e o controle (A. Ferguson, 2017, pp. 1027–1029). 

O PredPol, por sua vez, inverteu a lógica da relação entre policial e máquina. Com ele, a 

máquina deixou de ser instrumento auxiliar, periférico, para assumir o topo hierárquico, 

determinando as ações a serem executadas. No âmbito das técnicas de policiamento, trata-se da 

expressão mais acabada da cibernética, no sentido de controle, governo ou piloto: o PredPol se 

propõe a considerar as influências da subjetividade humana e as variáveis estatísticas, assim como 

faz o timoneiro frente ao vento e o movimento da maré, para calcular o “futuro” do policial em 

suas tarefas de patrulhamento, indicando o melhor caminho a seguir. 

 
174 Essas teorias costumam indicar que, por exemplo, ladrões de carros preferem locais escuros e isolados, com rotas 
de fuga fáceis e pouca presença policial. Então, se o criminoso de oportunidade é atraído pela vulnerabilidade 
ambiental, a estratégia para desestimular esses crimes seria a maior presença policial, além de melhorias na 
iluminação, a instalação de mobiliário urbano para dificultar as fugas, a adoção de câmeras de vigilância, entre outras 
intervenções semelhantes. 
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Paulatinamente esses softwares de policiamento preditivo deixaram de ser auxiliares ao 

trabalho policial para ocupar um aspecto principal no cotidiano, do mesmo modo que o Compstat 

fazia na organização e planejamento dos departamentos. Entretanto, embora o aspecto preditivo 

chame a atenção do senso comum, facilmente encantado com a possibilidade de enxergar o futuro, 

o termo é equivocado para designar o que o PredPol faz. Tratando-se de um software que se propõe 

a gerenciar a atividade policial com estratégias de gestão, ele parece repetir os princípios de 

funcionamento do Compstat, acrescentando métricas para tornar o policial proativo (Benbouzid, 

2019). Isto é, os módulos estatísticos antes debatidos em reuniões periódicas pelos próprios 

policiais agora são processados pelo sistema, que fornece recomendações operacionais, 

suprimindo a necessidade de encontros presenciais para que os comandantes debatessem 

estratégias e prestassem contas aos superiores quanto a melhoria dos indicadores. 

O PredPol foi a primeira ferramenta que permitiu estabelecer metas de tarefas. O sistema 

indica ao policial objetivos estabelecidos pelos superiores a serem cumpridos durante as rondas, 

cujo cumprimento pode ser monitorado em tempo real pela chefia (Benbouzid, 2019). Com isso, 

foi possível ampliar o estímulo à proatividade para além do “stop and frisk”. De acordo com 

Andrew Ferguson, nos primeiros testes, em Los Angeles, foi relatada queda de 25% dos furtos. 

Em Santa Cruz, Califórnia, os crimes contra a propriedade reduziram de 4 a 11%. Em Alhambra, 

Califórnia, após um ano de uso os furtos de automóveis caíram entre 8 e 21%. Isso foi relatado em 

diversas outras cidades, conforme o sistema foi sendo implantado. Contudo, segundo ele, esses 

resultados poderiam ser imperfeitos porque na mesma época os índices reduziram em localidades 

onde o sistema não foi adotado. Também, Ferguson aponta que alguns pesquisadores indicaram 

aumento da quantidade de crimes após a redução inicial, outros questionaram a validade das 
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estatísticas e ainda teve alguns que não encontraram proveito efetivo do sistema quando 

comparado com as técnicas convencionais de mapeamento (A. Ferguson, 2017, pp. 1029–1032). 

Tanto do ponto de vista teórico quanto prático, os testes iniciais do PredPol se limitaram a 

uma quantidade limitada de crimes contra a propriedade e relacionavam-se com a criminologia 

ambiental. Crimes violentos ou individuais não fizeram parte do objeto de estudo. Contudo, a 

empolgação com a promessa preditiva foi mais longe do que as limitações teóricas e sistêmicas 

(A. Ferguson, 2017, p. 1033). Em decorrência do sucesso relatado na imprensa nacional e 

internacional, pouco a pouco o PredPol incorporou novas funções, crimes e variáveis, ocupando 

um lugar econômico de destaque, transformando-se em negócio multimilionário. 

Mas antes do PredPol houve o Hunchlab, que buscou representar as intuições dos policiais. 

A sua primeira versão veio à tona em 2008 e permitia pesquisar as ocorrências com cinco critérios 

diferentes: categoria, área, período histórico de comparação, período histórico de intuição e 

tendência. Embora esse sistema fosse simples, nele estão as principais premissas adotadas pelo 

PredPol. Mas, ao contrário desse último, o Hunchlab não recomendava rotas de patrulhamento. 

Cabia aos policiais interpretar os dados e decidir, com base em sua experiência, as melhores 

estratégias. Mesmo assim, o sistema foi um fracasso comercial. Dos cinquenta departamentos 

identificados como potenciais clientes, apenas dois aceitaram experimentá-lo, enquanto o PredPol 

teve enorme sucesso apenas 4 anos depois do lançamento do Hunchlab (Benbouzid, 2019). Na 

Figura 5 é possível identificar na tela do Hunchlab 1.0 um mapa de calor da cidade, representando 

na área em vermelho as regiões com maior incidência de delitos (Cheetham, 2019). 

 

Figura 5 

Hunchlab 1.0 
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Nota. Tela de visualização do Hunchlab 1.0, utilizado pelo Departamento de Polícia de 

Philadelphia, exibindo padrões de espaço / tempo em um mapa de calor (Cheetham, 2019). 

 

 O PredPol teve sucesso por sua simplicidade. Enquanto o Hunchlab era mais flexível e 

valorizava o conhecimento dos policiais, que podiam interpretar livremente as informações do 

sistema, o interesse causado pelo PredPol deu-se por causa da tradução de estatísticas e cálculos 

complexos em mapas interativos que projetavam e sugeriam ações concretas a serem tomadas pelo 

policial. Isso fez com que o próprio Hunchlab fosse reformado completamente. Uma nova versão 

veio à tona em 2013 com funcionalidades semelhantes ao modelo adotado pelo PredPol, 

projetando áreas com probabilidade de crimes futuros em um mapa sem exigir muita interpretação 

dos policiais. Essa nova versão, diferente da primeira, eliminou a preponderância da proatividade 



332 
 

dos policiais ao prever automaticamente em um mapa as localidades com maior risco de crimes, 

deixando de exigir que os agentes explorassem a informação apresentada (Benbouzid, 2019). 

Segundo Robert Cheetham, desenvolvedor do Hunchlab 2.0, a nova versão do sistema 

permitiu que os policiais se guiassem pelo sistema, cujas orientações resultavam de uma 

combinação de dados históricos de crimes e outras informações como a época do ano, o dia da 

semana, a proximidade de bares, a iluminação, o clima etc. Com esses dados os policiais poderiam 

patrulhar com maior eficácia, incidindo maior quantidade de recursos no local de acordo com a 

probabilidade de ocorrência de crimes (Cheetham, 2019). 

Entretanto, refere Cheetham (2019), passar do alerta de picos para a previsão significou 

fazer parte do “policiamento preditivo”, alvo de crescentes críticas devido ao uso de ferramentas 

como leitores de placas de veículos e softwares de reconhecimento facial para monitoramento e 

vigilância generalizada de alguns grupos sociais. Para ele, tanto a polícia quanto o judiciário 

vinham atuando tendenciosamente, com episódios de abuso de poder cujo alvo costumavam ser 

minorias étnicas e imigrantes. Embora considere impossível eliminar totalmente o tratamento 

discriminatório dos sistemas de coleta, categorização e processamento de dados, os 

desenvolvedores do Hunchlab consideraram que os benefícios para a segurança pública eram 

grandes, sendo o caso de adotar estratégias para redução de danos e dos riscos de violação aos 

direitos civis. 

Por isso o sistema foi desenvolvimento com algumas restrições. Por exemplo, o Hunchlab 

prevê locais com maior probabilidade de crimes, abstendo-se de categorizar pessoalmente os 

possíveis criminosos. Também se abstém de usar dados pessoais como mídias sociais, prisões, 

antecedentes criminais e pertencimento a gangue. Além disso, as ocorrências reportadas pela 

polícia são suplementadas com outros dados, como iluminação da via pública, horários escolares, 



333 
 

clima e proximidade de bares, para tentar mitigar o viés discriminatório dos relatórios, bem como 

o tempo dedicado por cada policial em determinada área é rastreado para evitar o patrulhamento 

excessivo, evitando-se assim que algumas regiões tenham mais ocorrência por indução (Cheetham, 

2019). 

Na Figura 6 pode-se ver o modo de patrulha do Hunchlab em um tablet. No centro da tela 

enxerga-se a área com maior probabilidade de crimes em destaque. Cada cor da área quadriculada 

significa um tipo de crime, por exemplo, o vermelho indica assaltos e o azul representa furto de 

automóveis. O canto inferior indica que a missão no local deve durar 15 minutos, sugerindo-se 

como tática aos policiais o desenvolvimento de ações educativas sobre prevenção ao crime. Se o 

policial ficar mais tempo patrulhando essa área, o sistema alertará o fato. Ele indica as atividades 

diárias por meio de uma espécie de roteiro de tarefas, como se fossem missões a serem cumpridas 

em um videogame para, ao final, o policial receber a recompensa como gratificação funcional. 

 

Figura 6 

Hunchlab 2.0 
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Nota. Visualização no modo de patrulha do HunchLab 2 em um tablet (Cheetham, 2019). 

 

Portanto, a nova versão do Hunchlab, assim como o PredPol, passou a indicar em um mapa 

as áreas com maior probabilidade de crimes, sem a necessidade de interpretação pelos agentes. O 

próprio sistema orienta as tarefas a serem executadas pelas patrulhas, em contraposição à primeira 

versão, construída para auxiliar os policiais a explorar as melhores estratégias, de acordo com a 

sua percepção do terreno (Benbouzid, 2019). 

Os crimes violentos atualmente já fazem parte dos cálculos “preditivos” do PredPol. Mas 

foram outros sistemas que se propuseram a prever roubos, disparos de arma de fogo e violência de 

gangues - provocando uma mudança em direção à lógica do “policiamento preditivo 2.0”, que, da 

mesma forma, não “prevê” um crime em específico, apontando um risco mais elevado por causa 

de fatores pré-determinados relacionados com o local (A. Ferguson, 2017, p. 1034). 
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Segundo algumas pesquisas coligidas por Ferguson, roubos estariam associados à fraca 

iluminação, rotas de fuga facilitadas e à bares onde o consumo de álcool e drogas resulta em 

conflitos. Certas áreas também podem estar em disputa entre gangues, servindo de palco para 

disputas frequentes que elevam os índices de criminalidade violenta. Identificando os fatores locais 

relacionados à violência, o policiamento “preditivo” passou a considerar as diferenças geográficas, 

crimes anteriores e padrões temporais para identificar com maior precisão a probabilidade desses 

crimes se repetirem. Segundo ele, a IBM elaborou um sistema semelhante ao CompStat com o 

objetivo de aplacar os roubos em algumas cidades estado-unidenses. Projetos-piloto também foram 

desenvolvidos por criminologistas financiados pelo Bureau of Justice Assistance, os quais 

identificaram que menos de 5% das esquinas de Boston geraram 74% dos tiroteios entre 1980 e 

2008, com uma pequena porção – 65 – sendo responsável por mais de 1.000 eventos do tipo. Além 

disso, notaram que eles costumavam acontecer após o término das aulas e durante à noite dos finais 

de semana, aumentando durante o verão. Intensificando as patrulhas nesses momentos e locais, 

houve significativa redução da violência: 19,2% menos roubos e 15,4% menos lesões corporais. 

Ferguson refere ainda outras técnicas de avaliação de risco, como a Risk Terrain Modeling, que 

dispõe os fatores em camadas a fim de destacar a intensidade dos riscos de acordo com o ambiente 

– técnica empregada pelo HunchLab 2.0 (A. Ferguson, 2017, pp. 1132–1137). 

Tratou-se de um método paradigmático porque possibilitou mensurar mais precisamente a 

proatividade dos policiais e atender aos anseios por produtividade e eficiência emanados pela 

lógica neoliberal. Do mesmo modo que a máquina cibernética de Wiener, cujos sensores eram 

essenciais para captura das condições ambientais, a integração ao PredPol da capacidade de 

geolocalização das viaturas fez com que a atividade policial fosse vigiada não só com a entrega de 

relatórios de abordagens e revistas, essencialmente dependentes da ação humana, mas de acordo 
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com o percurso real das patrulhas. O feedback cibernético informa a posição do policial e recebe 

o comando seguinte, em um exemplo vivo da estratégia de controle comunicativo que a cibernética 

se dedicava a estudar – assim como o radar fazia no primeiro protótipo militar de arma antiaérea, 

citado no primeiro capítulo. Dentro das fronteiras desse modo de gerenciamento maquínico foi 

possível organizar e distribuir o policiamento sem as reuniões para discutir o sucesso da estratégia: 

com o PredPol os resultados são apresentados pelo sistema, que recomenda ações concretas – 

como, por exemplo, a ampliação do tempo de patrulhamento em regiões perigosas. 

Na Figura 7 há áreas coloridas, destacando-se as vermelhas. Elas permanecem nessa cor 

enquanto não forem policiadas, passando para o amarelo e depois para o vermelho de acordo com 

o tempo de patrulhamento. As caixas servem para estimular a proatividade do agente nas áreas 

calculadas como de maior risco, não impedindo que ele se dedique a outras atividades. Entretanto, 

há diferenças entre o método adotado pelo PredPol e o Hunchlab para medir o atingimento das 

metas de trabalho. Enquanto o primeiro rastreia o tempo em cada quadrado ou caixa de modo 

proporcional à jornada de trabalho diária, o segundo mede indicadores de desempenho 

considerando o tempo dispendido na tarefa ou missão, bem como a quantidade de vezes em que o 

policial esteve na área para cumprimento dos objetivos predeterminados (Benbouzid, 2019). 

Diferente do PredPol, o Hunchlab estimula a mudança dos métodos de patrulha, comparando o 

sucesso dos resultados de acordo com os padrões registrados pelo georreferenciamento. A chave 

para o funcionamento é a comunicação ininterrupta, com o envio e recebimento de informações. 

 

Figura 7 

PredPol ou Geolitica 
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Nota. A figura representa a tela do sistema PredPol ou Geolitica, utilizado pelo departamento de 

polícia de Santa Cruz, Califórnia, Estados Unidos da América (Erickson, 2020). 

 

 

Percebe-se então que o PredPol e o Hunchlab não se referem ao futuro para predizer os 

acontecimentos, tratando-se mais de um método de gestão da organização policial para obter a 

maior eficiência possível do que uma ferramenta vidente associada no imaginário aos “precogs” 

do Minority Report. Em realidade, a reação de tais sistemas às alterações ambientais remete mais 

adequadamente e de modo analógico à função do timoneiro como responsável por reagir às 

contingências e ajustar o curso do navio. 

Se os acontecimentos obviamente não são prenunciados por seres videntes e paranormais, 

os sistemas preditivos valoram a prioridade do patrulhamento de acordo com pontuações e 

métricas para classificação do risco – de modo não diferente das agências de crédito. Enquanto o 

PredPol prioriza a interpretação econômica da atividade policial, apurando os ganhos frente aos 

custos como se o serviço fosse um investimento no mercado financeiro, o Hunchlab leva em conta 

as prioridades políticas definidas pelo comando. Isto é, se o PredPol avalia a eficiência de acordo 
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com o investimento e os custos evitados, interpretando a atividade policial como negócio que 

almeja lucro, o Hunchlab emprega métricas que valorizam diferentes esferas e ponderações, 

inerentes às tensões políticas, admitindo até mesmo a discussão com a população (Benbouzid, 

2019). 

Ambos os sistemas consideram métricas avaliativas integrantes dos encontros do 

Compstat. Mas para que a plataforma possa exprimir um resultado objetivo é necessária a definição 

arbitrária dos valores ideológicos ou políticos envolvidos em uma ou outra estratégia – escolha 

essa não explícita nas reuniões do Compstat. Deve o policiamento ser economicamente lucrativo 

ou observar os anseios e valores expressos pela população? Enquanto o PredPol faz essa escolha 

de antemão por predefinição dos programadores de seu algoritmo, o Hunchlab admite a modulação 

de acordo com a escolha do policial, admitindo maior grau de flexibilidade no que se refere a 

escolha de como os dados serão processados (Benbouzid, 2019). De um modo ou de outro, essa 

escolha discricionária deve ser feita para que o sistema funcione. 

Esse aspecto deve ser destacado porque tais sistemas costumam vender-se como objetivos, 

livres de subjetivismos e, em certo aspecto, como saída segura para escapar à discriminação 

econômica e racial presente na atividade policial. Entretanto, a quantidade de críticas em face da 

discriminação algorítmica demonstra tratar-se de uma miragem, porque a aparente objetividade 

maquínica tem servido para reforçar a discriminação (Benbouzid, 2019; A. G. Ferguson, 2020; 

Sandhu & Fussey, 2021; Shapiro, 2019a).  

 A sociedade civil e a academia se engajaram nesse debate a partir dos Estados Unidos, 

produzindo relatórios e pesquisas sobre a discriminação, estimulando mudanças nas políticas dos 

departamentos de polícia e até mesmo o fim de alguns contratos de prestação de serviço com essas 

empresas. Em 2020, por exemplo, a cidade de Santa Cruz, na Califórnia, sede da PredPol, se 
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tornou a primeira a proibir o policiamento preditivo, sob o argumento de que os algoritmos 

reforçam padrões racistas de policiamento. Os políticos locais identificaram que os bairros de baixa 

renda onde vivem minorias étnicas superpoliciadas possuem maior quantidade de registros 

policiais e são identificadas como infestadas de crimes, levando ao envio de mais policiais (Asher-

Schapiro, 2020). A conclusão foi que os algoritmos incentivam o policiamento de lugares já 

patrulhados como comunidades negras e pardas, replicando o preconceito (Sturgill, 2020). 

Em abril de 2019, vinte e oito professores e quarenta alunos de pós-graduação da 

University of California Los Angeles (UCLA) enviaram uma carta à Polícia de Los Angeles 

refutando o trabalho de Jeff Brantingham (Stoplapdspying, 2019). Em junho de 2020, foi a vez de 

um grupo de 1.400 matemáticos pedir que os colegas parassem de colaborar com a criação de 

sistemas de policiamento preditivo, sob o argumento de que estariam dando um verniz “científico” 

para o racismo ao desconsiderar os preconceitos estruturais. Como os dados usados para instruir 

os algoritmos se originam no policiamento comum, que tradicionalmente tem como alvo as 

comunidades negras e pardas, estariam eles distorcidos racialmente. Além disso, segundo Franklin 

Zimring, além da validade dos resultados do policiamento preditivo não ter sido provado, o sistema 

poderia se retroalimentar, porque a maior presença da polícia em certos locais faria com que o 

volume mensurado de crimes aumentasse, autorrealizando a predição (Castelvecchi, 2020). 

Antes disso, em 2016, um estudo inseriu dados sobre os crimes de drogas de uma cidade 

da Califórnia no algoritmo de código aberto divulgado pelo PredPol e descobriu que os resultados 

indicaram desproporcionalmente as regiões urbanas ocupadas por negros e latinos – embora os 

índices de usuários de drogas fossem semelhantes em todas as etnias (Lum & Isaac, 2016). Por 

outro lado, dois anos depois, os fundadores do PredPol afirmaram que as taxas de prisões de 

brancos e negros era semelhante, tanto em áreas sujeitas à predição do sistema quanto em 
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localidades onde os analistas humanos faziam suas previsões. Com isso, afirmaram que o software 

preditivo tinha resultados semelhantes ao policiamento tradicional (Brantingham et al., 2018a). 

Em 2018, pesquisa sobre o funcionamento do PredPol na cidade estado-unidense de 

Indianápolis reforçou o argumento de discriminação racial ao indicar que a população latina foi 

patrulhada de 200% a 400% vezes a mais que os brancos, enquanto os negros suportaram um 

policiamento maior de 150% a 250%. Para consertar essa desproporção seria necessário, segundo 

os pesquisadores, tornar o algoritmo menos preciso – como se a eficácia do sistema passasse pelo 

patrulhamento desproporcional dos bairros latinos e negros (G. Mohler et al., 2019). 

Outros sistemas semelhantes também foram objeto de investigação, chegando-se a mesma 

conclusão. O algoritmo usado pela cidade de Chicago para identificar pessoas com alto risco de 

praticarem ou sofrerem crimes violentos estimava desproporcionalmente os negros: 85% das 

pessoas com pontuações altas eram negras, embora várias não tivessem registros criminais (Dumke 

& Main, 2017). Algo semelhante foi identificado no condado de Pasco (Washington) acerca de 

uma ferramenta de policiamento preditivo: reportagem investigativa descobriu que policiais foram 

enviados mais de 12.500 vezes para patrulhar pessoas listadas pelo sistema como potenciais 

criminosas, das quais pelo menos uma em cada dez era menor de idade (McGrory et al., 2020). 

Mais de sete milhões de previsões de crimes do PredPol para dezenas de cidades dos 

Estados Unidos no período de 2018 e 2021 foi acidentalmente disponibilizado na internet e acabou 

sendo acessado por uma equipe de pesquisadores, que comparou os resultados das previsões com 

informações demográficas raciais, étnicas e econômicas a fim de descobrir se o sistema preditivo 

eliminava ou acentuava o preconceito no policiamento. O resultado foi semelhante às pesquisas 

anteriores: as regiões com população negra e pobre, onde há moradias públicas ou subsidiadas, 

geralmente são apontadas como locais de crimes prováveis em proporção muito superior às áreas 
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ocupadas predominantemente por pessoas brancas. Para o PredPol. quanto menor a quantidade de 

pessoas brancas vivendo em uma área, e maior a de pessoas negras e latinas, crescem as chances 

da ocorrência de um delito e a necessidade de a polícia patrulhar a área. A mesma desproporção 

foi verificada entre comunidades ricas e pobres (Mehrotra et al., 2021). 

Embora tenham solicitado informações aos departamentos a que se referem os dados, os 

pesquisadores não puderam confirmar se os policiais realmente seguem as recomendações do 

PredPol para patrulhar tais locais por mais tempo, e tampouco foi possível identificar se esse 

procedimento culminou com maior quantidade de abordagens ou prisões. A maioria dos órgãos 

que respondeu à pesquisa esclareceu ter deixado de utilizar o PredPol. Para os pesquisadores, 

como os dados processados pelo algoritmo tem origem nos hábitos anteriores da polícia, eles 

concluem que na melhor das hipóteses o PredPol simplesmente reproduz o método como os 

policiais têm policiado e, na pior das hipóteses, reforça esses padrões ao recomendar que 

continuem policiando as áreas que habitualmente já eram alvo predominante de patrulhas (Sankin 

et al., 2021). 

As constantes críticas acadêmicas ao PredPol surtiram efeito. Além de diversos 

departamentos policiais terem deixado de usá-lo, ele mudou de nome em uma tentativa de dar novo 

rosto aos serviços e escapar das pesadas críticas: passou a se chamar Geolitica, sob a justificativa 

de que o termo, que alude à “geographical analytics” ao invés de “predictive policing”, representa 

melhor a direção dos serviços prestados pela empresa, que ao incorporar reconhecimento facial e 

a integração com bancos de dados deixou de realizar a suposta “predição” dos crimes, direcionando 

os seus esforços para a confecção de avaliações de risco (PredPol, 2021).   

A questão da discriminação não é nova, sobretudo no contexto brasileiro, em que a 

abordagem policial e os estereótipos raciais são recorrentes objetos de estudo da criminologia 
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crítica. O Estado brasileiro foi formado por um processo idealizado na branquização e na criação 

de uma etnicidade que normalizou a ideia de inferioridade de certos estratos sociais, relacionando 

a pobreza com a negritude e as minorias à criminalidade. A identidade policial brasileira, forjada 

na docilização de seus corpos, costuma transferir os processos de sujeição infligidos aos policiais 

pela sua estrutura de comando para a sociedade, especialmente os negros e pobres, habituados a 

conviver com as lógicas de estigmatização e exclusão que esvaecem o sentimento de 

pertencimento social diante da dicotomia “nós” e “outros”, que se erige como barreira entre a 

civilidade e o inimigo, representante do perigo iminente (Rondon Filho, 2013; Zaffaroni, 1999). 

E embora parte do corpo policial possa ter consciência do preconceito e das incongruências 

estruturais, remanesce o conformismo e a inação como máscaras das cicatrizes sociais, a 

comprovar “a existência de um sistema de ilusão gerador de arquétipos de criminosos, vinculando 

de maneira equivocada criminalidade e pobreza” (Rondon Filho, 2013, p. 290). Algo semelhante 

também passa nos Estados Unidos, que até recentemente dividia formalmente sua sociedade entre 

brancos e negros. Responder às críticas de discriminação no policiamento preditivo não é simples, 

porque há essa lógica subjacente que emaranha a própria estrutura da sociedade. 

Existem diferenças consideráveis entre a repressão ao criminoso e a discriminação contra 

o pobre e minorias. Nem todo procedimento operacional pode ser considerado discriminatório. No 

cumprimento de sua função, admite-se certa porcentagem de abordagens equivocadas. O problema 

não está na existência de algumas abordagens errôneas, consequência inescapável das estratégias 

de policiamento proativo, mas no choque de estranhamento entre a identidade dos policiais e das 

minorias, a redundar em uma ilusão de que o diferente se associa ao crime, e que certos humanos 

cometem mais crimes. Além disso, os beneficiados pela segurança da proatividade policial não 
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são alvo das abordagens injustificadas, tratando-se de populações diferentes, a evidenciar a 

distribuição nada aleatória dessa estratégia (Harmon, 2012, 2015). 

O uso de dados pela polícia liga-se a questões raciais, assim como a própria história da 

polícia. Embora existam narrativas sociais, midiáticas, políticas e até acadêmicas tratando o tema 

como monocromático, são perspectivas equivocadas porque desconsideram a dinâmica social e a 

estrutura onde os dados são confeccionados. O próprio surgimento da polícia como instituição 

liga-se ao colonialismo: uma de suas primeiras funções foi o controle dos escravos. E ao longo da 

história as minorias étnicas costumaram ser superpoliciadas e mal atendidas, isto é, embora fossem 

constantemente alvo de abordagens, quando eram vítimas de crimes suas queixas não se 

transformavam em investigações frutíferas. Segundo Brayne (2021), a polícia continua tratando as 

pessoas de cor de maneira diferente, graças a desigualdades estruturais e preconceitos implícitos, 

de natureza duradoura e de difícil reversão. Notoriamente esses grupos sociais são abordados, 

algemados e revistados em quantia superior do que os brancos. 

Essa dimensão mais profunda da injustiça que se oculta nos algoritmos, que robustece as 

diferenças sociais, não é passível de correção porque, para prever a probabilidade de uma conduta 

criminosa no futuro é necessário considerar no cálculo informações objetivas, mensuráveis, como 

abordagens policiais e prisões. Como algumas regiões recebem maior atenção do policiamento, 

que pode ser menos tolerante com condutas que, em outras comunidades, talvez fosse ignorado, 

os relatórios de ocorrências policiais acabam escondendo a discriminação racial e transferindo esse 

viés para o sistema. Ao mesmo tempo, sobretudo em cidades latino-americanas como Rio de 

Janeiro175, onde milhões de pessoas vivem em áreas dominadas pelo tráfico de drogas ou pelas 

 
175 As estruturas internas das favelas do Rio de Janeiro são caracterizadas por um pluralismo jurídico devido a vigência 
não-oficial de mais de uma ordem jurídica. Na obra O direito dos oprimidos (2015), de Boaventura de Sousa Santos, 
conta-se que na década de 1970 inexistiam delegacias policiais na favela do Jacarezinho e mesmo as localizadas em 
áreas próximas não eram chamadas em caso de conflito. A polícia era vista como um inimigo porque os moradores 
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milícias, detecta-se a “vigência não oficial e precária de um direito interno e informal” (Sousa 

Santos, 1987), razão pela qual alguns conflitos sequer são relatados à polícia. Então, mesmo se a 

previsão do algoritmo estiver precisa, o que se pode estar prevendo é resultado do racismo e da 

desigualdade social e econômica que atravessam estruturalmente as relações dessas sociedades. 

Sem alternativa, tanto a PredPol quanto a Hunchlab enfrentaram as críticas promovendo 

maiores esclarecimentos sobre o funcionamento de seus sistemas e alterando alguns processos 

algorítmicos, integrando ao seu desenvolvimento a preocupação com a discriminação. Tais reações 

se expressaram de maneiras distintas: enquanto a PredPol respondeu desenvolvendo estudos 

comparativos entre registros de prisões com e sem recomendação algorítmica para demonstrar que 

o policiamento preditivo não é menos discriminatório do que a atividade policial comum 

(Brantingham et al., 2018b), o Hunchlab se propôs a reduzir os danos com mais informações e 

algoritmos – como se o preconceito verificado na atividade policial fosse contornável acertando a 

sua precisão. Apesar da dificuldade envolvida na tarefa, o Hunchlab se propôs a incluir em seu 

algoritmo não apenas os registros de ocorrências positivas, mas também as negativas, quer dizer, 

inclusive os casos em que o envolvimento em atividade criminosa não foi verificado. Para tanto, 

depois da abordagem de uma pessoa os policiais passaram a registrar informações do fato, como 

os aspectos pessoais, de lugar, horário e motivo da suspeita, para que fosse possível aferir as 

características e padrões das falsas suspeitas (Benbouzid, 2019). 

A ampliação e melhoramento dos sensores para ajustar os erros de rota da máquina foi uma 

estratégia adotada desde o início da cibernética, como se as falhas decorressem da pouca 

informação e o aumento da quantidade de dados fornecesse maior precisão. Como o imaginário 

 
eram tratados como criminosos, suspeitos, “maus elementos”, e sofriam com incursões repressivas e abusivas. 

Inexistia utilidade em chamar a polícia para solução de um conflito. Se a vítima chamasse a polícia, provavelmente 
ela não viria e, se viesse, o culpado provavelmente já teria fugido. Além disso, ela correria o risco de ser considerada 
traidora, ameaçando a sua continuidade na comunidade. 
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popular associa a ignorância à falta de informação, não se estranha que o delírio contemporâneo 

de que os dados solucionarão milagrosamente os problemas humanos seja tão assimilado e 

reproduzido. Essa lógica é identificada não apenas na solução dos problemas do Hunchlab, mas 

nas políticas de cálculo e metrificação da vida que simplificam narrativas complexas como 

facilmente resolvíveis (Morozov, 2015). 

Apesar de admitir como comum certa quantidade de abordagens infrutíferas, o Hunchlab 

se preocupa com a quantidade e a distribuição no espaço e no tempo, para que o superpoliciamento 

de determinadas regiões da cidade não redunde em maior quantidade de abordagens inúteis. Por 

exemplo, depois de conhecida a identidade da pessoa abordada o sistema poderia recomendar que 

os policiais se abstenham de revistá-la caso ela já tenha passado por outras revistas na mesma 

semana. O sistema também poderia distribuir a quantidade de patrulhas pela cidade conforme as 

abordagens em cada região, limitando-as a patamar aceitável, verificável em tempo real pela chefia 

do departamento (Cheetham, 2019). Todavia, essas estratégias para suavizar o preconceito 

algorítmico nublam o fato de que a contabilização do erro como variável não altera a dinâmica de 

funcionamento, alimentada por mais e mais dados, tratando-se essas margens de risco de temas 

cientificamente mais relevantes do que propriamente a solução dessas questões (Amaral & Dias, 

2020), sobretudo porque dentro do ininterrupto fluxo de informações para gerenciamento de riscos 

e de valores, há uma estratégia de controle biopolítico que modula mobilidades e descreve 

comportamentos humanos e sociais, capturando, categorizando e transformando formas de vida 

(Chignola, 2018). 

 

3.1.2. Policiamento preditivo com base no sujeito 
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A crítica mais habitual dirigida ao policiamento preditivo baseado na localização é que o 

procedimento de estimar o cometimento de crimes com base em vulnerabilidades ambientais 

depende que um crime seja identificado naquele local, e que tal tecnologia serviria apenas para 

redobrar a criminalização das pessoas que vivem em áreas já criminalizadas. 

Para contornar tais críticas, novos sistemas têm sido desenvolvidos para identificar 

indivíduos e grupos especificadamente envolvidos com o crime, viabilizando a previsão com 

suposto maior grau de precisão. Essas ferramentas – conhecidas como “offender-focused crime 

forecasting” – fazem uso primordialmente dos meios de comunicação e objetivam analisar 

comportamentos, hábitos e subjetividades dos sujeitos para antecipar, com maior grau de exatidão, 

a identidade de quem irá cometer ou sofrer crimes no futuro, a despeito de suscitarem maiores 

polêmicas e implicações éticas no que tange à discriminação racial (Miró Llinares, 2020, p. 4). 

Os principais representantes dessa categoria de sistema, conforme será a seguir exposto, é 

o Palantir Gothem, o Intrado Beware e o Strategic Subject Lists (SSL). Segundo Andrew Ferguson 

(A. Ferguson, 2017, pp. 1137–1139), que os nomeia como integrantes da “polícia preditiva 3.0”, 

os recursos de Big Data começaram a ser empregados para produzir perfis preditivos a partir do 

comportamento individual, histórico de navegação na internet e redes sociais. Há, portanto, nítida 

vinculação com os meios de comunicação e o regime de captura de dados do capitalismo de 

vigilância (Amaral & Dias, 2019; Zuboff, 2021). A partir da guerra antiterror, os recursos de 

vigilância começaram a se dirigir nesse sentido, que privilegia a investigação das relações sociais 

para compreender antecipadamente quem objetivamente poderá se tornar o autor de um ato 

violento. Então, empregando-se análise de dados para identificar e rastrear indivíduos com alto 

risco de praticar crimes, emprega-se a cibernética para vigiar a comunicação, mapear redes e 

mensagens internacionais, suas associações e conexões, fontes de financiamento, telefones e 
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encontros pessoais. Se identificar-se uma conduta anômala – como a pesquisa por termos e 

assuntos estratégicos – o indivíduo pode passar a compor uma lista de suspeitos (A. Ferguson, 

2017, pp. 1137–1139). 

A passagem do policiamento de áreas críticas (hot spots) para pessoas críticas (hot people) 

ampliou o foco de atenção da polícia. A Palantir, que desenvolve sistemas para agências de 

inteligência, é uma empresa que capitaneia em Los Angeles um projeto denominado Operação 

LASER, cuja função é identificar possíveis criminosos por meio de boletins periódicos, fornecidos 

à polícia para instruir operações de vigilância e investigação (A. Ferguson, 2017, pp. 1039–1040). 

A Palantir dispõe de uma plataforma chamada Gotham empregada para confecção de perfis 

automatizados e capaz de conectar um vasto banco de dados de nomes, amizades e empregos, e 

que também envia notificações em tempo real para o celular dos policiais sugerindo a abordagem 

de pessoas próximas. Assim como os demais sistemas, o seu funcionamento ocorre mediante o 

processamento de grandes quantidades de dados para identificação de conexões, padrões e 

tendências com o objetivo declarado de integrar dados e auxiliar na tomada de decisão. Em síntese, 

o software sintetiza os dados de uma organização – independentemente do tipo de dado. Podem 

ser números de telefone, registros comerciais, declarações de imposto, prontuários médicos, 

mensagens de texto, geolocalização, fotografias, histórico bancário, ou qualquer outra informação 

semelhante. Todas as informações enviadas para o sistema podem ser mescladas rapidamente e, 

como um panóptico digital, apresentadas em tabelas, gráficos, cronogramas, mapas de calor, 

diagramas, histogramas. Segundo o seu diretor-presidente, Alex Karp, os sistemas da empresa têm 

sido usados por várias empresas e governos ocidentais. Na França, a Palantir teria ajudado a 

impedir vários ataques terroristas, incluindo alguns que, segundo ele, teriam grandes repercussões 



348 
 

políticas (Steinberger, 2020). No Brasil, por exemplo, o Grupo Globo contratou os serviços da 

Palantir para auxiliá-la na análise das informações produzidas em seus serviços (Riga, 2021). 

Para além dos órgãos de inteligência, a LAPD é uma das únicas instituições policiais que, 

sabe-se, faz uso dos sistemas da Palantir. Sarah Brayne, ao pesquisar o uso de dados no 

policiamento, pode observar o enorme impacto do software durante os dois anos em que teve 

acesso ao departamento e pode entrevistar policiais e acompanhar as patrulhas no dia a dia. A 

capacidade do software envolve a análise de rede, por meio da qual identifica amigos, colegas e 

parentes de uma pessoa determinada, estabelecendo conexões, a partir de diversas fontes de dados, 

desde leitores automatizados de placas veiculares até redes sociais (Brayne, 2017, 2021). 

De acordo com Caroline Haskins, cicatrizes corporais, tatuagens e placas de veículos são 

apenas algumas informações possíveis de serem encontradas pelos policiais de Los Angeles por 

meio do sistema da Palantir. O vasto banco de dados lista indiscriminadamente nomes, endereços, 

números de telefone, placas de veículos, amizades, romances e empregos – culpados ou inocentes. 

Abrange também mais de 1 bilhão de fotografias feitas nos semáforos e pedágios da região de Los 

Angeles no período de 2015 a 2020 e permite rastrear o destinatário de qualquer chamada 

telefônica, a data, a duração da chamada e a localização das torres (Haskins, 2020). 

 

Figura 8 

Palantir Gothem 
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Nota. Palantir Gothem sendo usado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, em screenshot 

de vídeo do YouTube (Aguirre et al., 2019). 

 

O nome LASER dado ao projeto em Los Angeles não é por acaso. A ideia é identificar os 

criminosos com precisão cirúrgica, com precisão de laser. Portanto, diferentemente das estratégias 

ambientais, a abordagem da Palantir concentra-se em indivíduos identificáveis, determinados. 

Embora a vigilância seja incrementada, o sistema teoricamente não busca coligir informações para, 

por si só, legitimar a abordagem ou prisão desses indivíduos, mas dotar o intérprete de maiores 

dados para, a partir daí, concentrar os seus esforços na dissuasão do comportamento criminoso (A. 

Ferguson, 2017, pp. 1141–1143). Mesmo assim, como os resultados derivam de correlações 

paranoides, esse sistema talvez seja aquele com maior potencial de acusar falsamente uma pessoa. 

Os softwares Intrado Beware e Strategic Subject Lists (SSL) têm funcionamento 

semelhante, classificando indivíduos a partir de uma pontuação de ameaça (Giacomolli, 2021, p. 

120). O primeiro categoriza os suspeitos a partir de uma “pontuação de ameaça” calculada por 
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meio de dados extraídos de bancos de dados diversos, como redes sociais (Braga, 2019, p. 679). 

O segundo, implantado em Chicago, semelhantemente procede ao ranqueamento dos suspeitos 

conforme a sua possível “conexão ao crime” (F. M. Giacomolli, 2021, p. 120). 

Ao contrário da maioria dos sistemas de policiamento preditivo citados no item anterior, 

que tentam prever quando e onde os crimes poderão ocorrer, esses sistemas tentam indicar quem 

possivelmente estará envolvido em atividade delitiva. O SSL, por exemplo, é bastante ilustrativo. 

Segundo investigação da Upturn, esse sistema se propõe a indicar quais moradores de Chicago 

têm maior probabilidade de se envolver em um tiroteio. Para tanto, o sistema classifica os 

indivíduos com antecedentes criminais de acordo com a probabilidade de praticarem ou serem 

vítimas de um homicídio, classificando-os com uma pontuação entre 1 e 500, recalculada 

diariamente, de acordo com a idade da pessoa, a quantidade de vezes em que foi vítima ou agressor, 

pertencimento a gangues e o histórico de prisões anteriores (Posadas, 2017). De acordo com 

investigação levada a cabo pelo The New York Times, o fator mais importante da pontuação era a 

sua idade, sendo ela responsável por 89% das variações (Asher & Arthur, 2017)- ou seja, apenas 

reforça o estereótipo de que os jovens são mais propensos à criminalidade. 

Todos esses sistemas de policiamento preditivo alegadamente foram desenvolvidos e 

adotados para aumentar a eficiência e a responsabilidade dos departamentos de polícia. Ao mesmo 

tempo em que serviram para preencher lacunas analíticas e auxiliar na alocação dos poucos 

recursos materiais do serviço público, fazendo frente à pressão institucional para aumentar a 

eficiência, essas máquinas cibernéticas também foram uma resposta às críticas de discriminação e 

violência policial, porque sua pretensa neutralidade e objetividade auxiliaria na identificação dos 

excessos. Com elas, supostamente seria possível rastrear e vigiar não apenas os criminosos em 

potencial, mas os policiais que se excedem em sua atividade diária. 
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O planejamento da alocação de recursos e a vigilância da atividade dos policiais realmente 

podem ser aperfeiçoadas com tais sensores e estratégias de gestão. Entretanto, essas pretensões 

permanecem ideacionais. As narrativas panfletárias tendem a conferir maior valor a esses sistemas 

cibernéticos, pintando um quadro de resultados incompatível com a realidade, com intenções 

aparentemente publicitárias para incrementar as vendas. Tampouco pode-se desconsiderar a 

equivocidade de conceitos como neutralidade e objetividade para explicar o funcionamento das 

máquinas algorítmicas: os erros de funcionamento lhe são inerentes porque os resultados são 

influenciados pelos policiais que forneceram os dados históricos da criminalidade e conduzidos 

pelos desejos dos desenvolvedores e detentores dessas ferramentas (Amoore, 2013, p. 41). 

A adoção acrítica da tecnologia como ferramenta de progresso e suposta emancipação 

humana deixou – e ainda deixa – pilhas de cadáveres pelo seu caminho, cujo incessante e 

desesperador voo do anjo da história de Walter Benjamin vem facilmente à mente para ilustrar a 

destruição. Adotar máquinas cibernéticas para esquadrinhar as cidades em áreas seguras e 

perigosas, categorizando classes de pessoas mais ou menos ameaçadores, esconde um tenebroso 

passado quando a mesma lógica foi adotada para dividir etnias supostamente superiores. A visão 

romântica de neutralidade dos algoritmos é míope porque não enxerga a espiral que enclausura os 

resultados e intérpretes em concepções racistas e sexistas presentes implicitamente nos bancos de 

dados, os quais são construídos por pessoas imbuídas de perspectivas enviesadas do mundo, 

influenciando que os sistemas reforcem preconceitos e desigualdades já existentes, conforme 

evidenciam diversas pesquisas nessa área (Noble, 2018). 

Por exemplo, para medir o risco de reincidência dos condenados um teste habitualmente 

realizado pela justiça nos Estados Unidos considera a quantidade e o momento das passagens 

policiais, informação que influencia diretamente na conclusão de risco. Se uma determinada 
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pessoa tiver envolvimento com a polícia desde sua juventude, contabilizando diversas abordagens 

como suspeito, a variável será medida como risco de reincidência – a contemplar especialmente 

os alvos históricos e habituais da seletividade do poder punitivo, cujas minorias étnicas são a sua 

principal clientela (O’Neil, 2018, p. 15). Não apenas nos Estados Unidos e no Brasil, mas também 

na União Europeia os negros e imigrantes são parados e revistados mais vezes, e a sua própria 

existência é motivo de suspeição176 – como se estivessem deslocados ou fossem objetos fora de 

lugar (European Union Agency for Fundamental Rights, 2021). Não à toa, são as regiões onde 

vivem essas pessoas as consideradas pelos algoritmos como áreas mais perigosas, a redundar em 

maior policiamento e, consequentemente, no aumento dos registros. 

Frente a miríade de problemas inerentes a própria constituição cibernética, impõe-se o 

abandono da suposta neutralidade algorítmica como paradigma interpretativo antes de 

eventualmente mergulhar-se no estudo dos caminhos trilhados por essas máquinas de cálculos. A 

personalização dada pelo usuário aos sistemas, com a troca da cor, da foto ou do plano de fundo 

embora representem uma face da modelação individual de acordo com o usuário, servem como 

analogia explicativa para entender que essas opções de personalização da experiência à partir de 

sua adaptação aos dados coletados não colocam o usuário em uma posição de verdadeiro controle 

operacional: o desenvolvedor continua influenciando no funcionamento e nos resultados, porque 

parte dele a definição de quais informações poderão ser consideradas pelo algoritmo e quais devem 

ser descartadas. Apesar da preocupação em dar maior plasticidade aos sistemas de policiamento 

preditivo, os resultados continuarão sendo influenciados pela noção de mundo de seus criadores, 

os quais definem os pressupostos básicos de quais situações representariam riscos. 

 
176 Recente estudo da European Union Agency for Fundamental Rights apontou que 24% dos entrevistados 
afrodescendentes sofreu abordagens e revistas policiais nos cinco anos anteriores à pesquisa, enquanto 11% passaram 
por essa situação no último ano, sendo que 44% das pessoas disseram acreditar que a abordagem havia sido motivada 
por discriminação racial. 
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Embora esses sistemas permitam maior velocidade de reação frente a ameaças ou crimes, 

dando ferramentas para a investigação e repressão, também intensificam a ação repressiva contra 

os alvos de sempre, que compõe os grupos sociais mais vulneráveis, clientes habituais da atividade 

policial, principalmente nos trópicos, conforme longamente demonstrado no capítulo anterior177. 

As relações de poder subjacentes não podem ser desconsideradas do cálculo. Os sistemas 

herdam dos programadores vieses e preconceitos, quase sempre homens brancos e com família 

bem estruturada, que acabam imprimindo em seu trabalho a sua noção de mundo. Como a narrativa 

oficial costuma desenhar o cenário sem contar as bases arbitrárias e discriminatórias que orientam 

o desenvolvimento e funcionamento dessas máquinas preditivas, a pretensa neutralidade se 

transforma em um dos engodos da área (Amaral & Dias, 2020). Por exemplo, até recentemente o 

sistema de buscas da Google apresentava resultados associando mulheres negras, latinas e asiáticas 

a imagens sexualizadas e pornográficas, colaborando para que as atitudes e sentimentos 

envolvendo essas mulheres fossem relacionadas a representação social da sexualidade (Noble, 

2018, p. 18). Algo semelhante foi identificado no Google Photos178, cuja “inteligência” artificial 

incapaz de distinguir seres humanos de animais, etiquetava pessoas negras como gorilas. Diante 

das dificuldades dos desenvolvedores para aprimorar a técnica de reconhecimento visual a falha 

foi corrigida com o simples desaparecimento de macacos do léxico do aplicativo (Simonite, 2018). 

Esses erros costumam ser atenuados ou relativizados, desconsiderando-se que essas máquinas 

cibernéticas possuem processos algorítmicos com a impressão digital de seus criadores, que não 

raras vezes refutam essas críticas escondendo-se na alegação de que apenas espelham o 

 
177 A discriminação racial da atividade policial não surge com o policiamento preditivo, mas tem antecedentes mais 
antigos e está enraizada na estrutura da polícia. Para maiores informações sobre o assunto no contexto brasileiro, 
recomenda-se a leitura da dissertação “É o céu da boca do inferno esperando você”: a violência policial e o marcador 

raça – representações sociais sobre o campo de análise, de Luiza Corrêa de Magalhães Dutra (2019). 
178 O Google Photos é um serviço de armazenamento e compartilhamento de fotos e vídeos pertencente à Google. 
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comportamento dos usuários ou da sociedade, eximindo-se das responsabilidades quanto ao 

funcionamento discriminatório. 

E apesar dessas correções de prumo, os vieses continuam identificáveis. Em 2021, ao 

consultar-se o termo “brazilian women” no mecanismo de busca da Google, das doze primeiras 

imagens exibidas no resultado, oito são de mulheres de biquini, com grande exposição de seus 

corpos sexualizados – como se a melhor informação relacionada à mulher brasileira fosse essa. 

Por outro lado, ao buscar-se pelo mesmo termo em inglês para as mulheres argentinas, alemãs e 

espanholas o mecanismo exibe famosas personalidades da política, economia, arte, moda e esporte 

- nenhuma delas de biquini179. Em 2015 a mesma ferramenta indicava a Casa Branca como 

resultado da busca por “nigger house” (Fung, 2015), termo com significado racista para se referir 

à moradia do então presidente Barack Obama. Não se duvida que essas associações e resultados 

ressoam o comportamento dos usuários da internet, contudo, essa constatação tampouco pode 

elidir a responsabilidade e a influência dos desenvolvedores (Amaral & Dias, 2020), que no intento 

de predizer condutas acabam conduzindo implicitamente os resultados. 

De acordo com Felipe M. Giacomolli, essa talvez seja a face mais negativa do criminal 

profilling no contexto policial180 (Harcourt, 2005, p. 14), podendo ser nominada como racial 

profilling (Wegman & Pernas, 2005, p. 1), o qual “consiste na prática de utilizar estereótipos 

étnicos ou raciais em vez da conduta individual do agente, da descrição de suspeitos ou do 

conhecimento acumulado para guiar as atuações das autoridades persecutórias” (Giacomolli, 2021, 

 
179 Essa busca foi realizada por este pesquisador, utilizando-se o TOR, para que não fosse possível identificar a origem 
geográfica da pesquisa e tampouco os resultados sofressem influência por conta do histórico de pesquisas anteriores 
do usuário. Não foram adotadas outras cautelas científicas porque a utilização da informação é apenas para fins 
ilustrativos, para reforçar o argumento longamente explorado durante esta Tese. 
180 Popularmente existe a crença de que o criminal profilling aumenta a eficiência da polícia, porque a sua atuação 
estaria direcionada exatamente para os criminosos potenciais. Contudo, Harcourt sustenta ser uma crença equivocada, 
porque o profilling esconde estereótipos étnicos e resulta em prisões arbitrárias. Para mais informações, sugere-se a 
leitura de Against Prediction: Sentencing, Policing, and Punishing in na Actuarial Age, de Bernard E. Harcourt (2005). 
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p. 120). No caso de Chicago, por exemplo, que fez uso do algoritmo SSL - Strategic Subjet Lists 

– para agrupar indivíduos com histórico de participação em gangues ou manifestações políticas 

contrárias ao governo, apesar de ter sido relatada a diminuição dos índices de criminalidade 

durante o uso do sistema, ativistas relataram que “mais de 50% das pessoas negras, em idade de 

20 a 29 anos, estão na lista, e que apenas 2% de pessoas brancas estão na mesma” (Lucena, 2020, 

p. 6). 

Essa conclusão não causa surpresa para quem conhece as distorções causadas pelo aparato 

digital no âmbito no sistema de justiça criminal. Esses cálculos e associações algorítmicas de 

caráter discriminatório, justificados por métodos sofisticados e cujos bancos de dados costumam 

ser opacos, “escondem problemas de dados históricos viciados181, racismo, relações 

discriminatórias (de gênero, classe)  a  partir  de  relações  pessoais” (Amaral & Dias, 2019, p. 27), 

além de reforçarem a exclusão dos indesejáveis sob a ótica neoliberal de consumo (F. M. 

Giacomolli, 2021, p. 121), afinal, nem todas as pessoas são “interessantes” para os mercados, que 

costumam estimular políticas de alijamento dos maltrapilhos, não raras vezes enviados para longe 

dos centros comerciais, onde sua existência costuma “poluir” o cenário de abundância e sucesso182. 

Note-se que as omissões também são relevantes dentro dessa lógica securitária de gestão 

de riscos, afinal, a falta de dados pode ser entendida como ameaça (Chignola, 2018, p. 259). O 

 
181 Como os sistemas de policiamento preditivo costumam levar em consideração dos dados coletados e reproduzidos 
historicamente pelas corporações policiais, se esses bancos de dados possuírem informações tendenciosas, 
preconceituosas ou discriminatórias, as distorções serão reproduzidas e até mesmo amplificadas pelo sistema, 
escamoteando a discriminação em uma roupagem tecnológica e “neutra”. Para maiores informações sore o assunto, 

ver o capítulo “Policiamento ostensivo e as novas tecnologias: ensaio sobre o policiamento preditivo”, de Daniela 

Dora Eilberg, Laura Gigante Albuquerque e Luiza Correa de Magalhães Dutra (2021), publicado no livro 
Criminologias, Controle e Tecnologias Emergentes, que tive a satisfação de organizar. 
182 As estratégias de exclusão dos pobres, miseráveis e outras figuras associadas às classes perigosas quase sempre 
andou de mãos dadas com a preocupação com a doença e a fome. Lepra, peste e varíola são doenças que, assim como 
o medo do pobre, do estrangeiro, do nômade, do diferente, deu causa a inúmeras políticas de exclusão, controle, 
distanciamento e internamento. O poder de polícia, como bem mostra Foucault, é orientado nesse sentido. Para mais 
informações, ver a obra “A cidade dos ricos e a cidade dos pobres”, de Bernardo Secchi (2016).  
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silêncio informacional impede as predileções ou projeções, atrapalhando o correto funcionamento 

das máquinas cibernéticas, as quais dependem do fluxo de feedback captado pelos sensores. Assim 

como a ocultação sobre o estado de saúde de uma pessoa parece representar maior risco à 

seguradora ou ao seu plano de saúde frente a quem concorda em compartilhar permanentemente 

os dados e prontuários médicos pretéritos, quem escolhe esconder-se nas redes, sem compartilhar 

a localização ou informações sensíveis pode ser visto com suspeição, como se essa decisão de 

privilegiar a privacidade escamoteasse a intenção de esconder algum risco ou prática ilícita. 

Guiado pela concepção neoliberal de eficiência, o policiamento preditivo representa, pois, 

uma expressão das táticas de exercício de poder para administração de populações (Foucault, 

2008b), fazendo parte de uma ampla governamentalidade algorítmica desempenhada tanto por 

corporações quanto por Estados. As críticas ao PredPol e ao Hunchlab demonstram como esses 

processos transformam e submetem o mundo da vida a dados e modelos estatísticos que, embora 

úteis para instrumentalizar o trabalho cotidiano, reforçam viciosamente os resultados da atividade 

policial, cujos agentes acabam seguindo comandos e metas apresentados pelos sistemas sem saber 

ou compreender os processos subjacentes, em curiosa repetição do paradigma kafkiano. 

O emprego desses softwares no contexto brasileiro, cuja polícia notoriamente tem sua 

atuação permeada pelo racismo estrutural característico do período colonial, esconde elevado risco 

de perpetuar e agravar a discriminação de camadas mais pobres e excluídas da sociedade. Em 

primeiro lugar, porque os bancos de dados a serem utilizados para definir “o sujeito” a ser alvo da 

predição tem rosto e cor conhecidos: pretos e pobres, com ascendência africana, viventes das áreas 

pobres e periféricas das grandes cidades, costumam compor a categoria suspeita. São eles os 

“habitantes” dos bancos de dados policiais. Ao carregar os sistemas com informações enviesadas 

com preconceitos e discriminações estruturais, os resultados tendem a ser também enviesados, 
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reproduzindo o mesmo cenário utilizado como paradigma. Com isso, nenhuma alteração profunda 

será possível, pelo contrário, estimula-se apenas a perpetuação do racismo. Em segundo lugar, a 

forma como o software é construído reflete a percepção de mundo de seus criadores, então a 

ferramenta tende a refletir uma decisão pré-concebida sobre o que focalizar e o que desconsiderar 

(Porter, 2021, p. 21), reforçando práticas discriminatórias a partir do próprio eixo construtivo do 

sistema, que acaba reforçada e automatizada pelos algoritmos (O’Neil, 2020, pp. 133–163). 

 

3.2. Policiando o futuro hispano-brasileiro: um estudo de caso 

 

Durante a construção dos marcos teórico epistemológico e sócio-histórico empreendida 

nos capítulos anteriores para contextualizar o objeto de estudo, percebeu-se a necessidade de 

delimitar ainda melhor o campo de análise. As diferenças entre as técnicas e instituições policiais 

pelo mundo dão ao policiamento preditivo características próprias em cada região. Logo notou-se 

que os países e mesmo as cidades estão em estágios diferentes quanto a adoção desses sistemas – 

apesar da racionalidade cibernética predominante a guiar o desenvolvimento dos novos 

procedimentos de vigilância policial, há diferenças gritantes entre as colônias e os colonizados. 

Então em vez de fazer uma análise comparativa entre países aleatórios ou abordar o assunto 

de maneira generalizada, escolheu-se o Brasil e a Espanha para estudo mais detalhado, onde este 

pesquisador teve a oportunidade de desenvolver presencialmente a sua pesquisa. 

Embora esses países não sejam reconhecidos como expoentes tecnológicos na área, ou pelo 

menos tenham protagonismo menos destacado que Estados Unidos, China, Rússia, Israel e Grã-

Bretanha, essa seleção não prejudica a integridade da investigação, dado que a forma de pensar e 

agir nestes locais parece reproduzir a representação ideacional de vigilância presente nas demais 
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partes do ocidente, independentemente da orientação ideológica de cada governo ou mesmo a 

complexidade das instituições locais. Enquanto o Brasil é país sul-americano “em 

desenvolvimento”, a Espanha é país “desenvolvido,” considerada a quarta maior economia da 

Europa e integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), de modo que a 

representação do estágio da “predição criminal” nesses diferentes contextos econômicos e sociais 

e ao mesmo tempo periféricos dos centros científicos tem a capacidade de pintar o fenômeno 

também em outras regiões do globo. Quer dizer, guardadas as devidas ressalvas metodológicas e 

respeitadas as diferenças socioeconômicas, os fenômenos verificados no Brasil e Espanha tendem 

a ser notados também no restante da América Latina e Europa em diferentes estágios, sendo eles 

objetos privilegiados de estudo para aferir até que grau esse fenômeno permeia o cotidiano. 

Considerando que o tema da presente tese é a adoção de dispositivos de predição criminal, 

esse objetivo é perseguido inicialmente por meio do aprofundamento descritivo dos marcos teórico 

epistemológico e sócio-histórico sobre o assunto, já apresentados nos capítulos anteriores, e, 

especificamente, pelo estudo dos procedimentos e estratégias utilizados nos aludidos territórios. A 

investigação busca, então, revelar a equivocidade ou falsidade dessas estratégias preditivas com 

um esforço de análise, de observação, dos sistemas que estão sendo empregados para o 

policiamento de tais localidades, comparando-os às estratégias que se sobressaem na literatura. 

Inexistindo um banco de dados em que tais informações estivessem acessíveis de antemão, 

para selecionar o objeto realizou-se pesquisa bibliográfica em notícias, livros e artigos científicos 

e pedidos de informação dirigidos a órgãos públicos do Brasil e da Espanha acerca da existência 

de sistemas de policiamento preditivo. A respeito do recorte temporal, coletou-se material 

bibliográfico de amplo período, privilegiando-se os produzidos de 1º de janeiro de 2010 a 30 de 
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junho de 2021, sem desconsiderar as respostas e informações produzidas em momentos anteriores 

e posteriores, constituindo um período bastante amplo para apoiar a análise.  

Para mapear o policiamento preditivo no Brasil e na Espanha, o procedimento investigativo 

adotado foi o seguinte: inicialmente enviou-se pedidos de acesso à informação a instituições 

policiais, militares e de inteligência brasileiras, de nível federal e estadual, informando-lhes da 

natureza da pesquisa científica desenvolvida e indagando-lhes se analisam a probabilidade da 

ocorrência de crimes numa determinada área por meio da criação de perfis criminais e técnicas de 

análise de dados baseadas nas taxas de crimes (levando em conta a previsão da ocorrência de 

delitos no futuro). De acordo com o modelo enviado (ver Apêndice A), indagou-se se essa prática 

era realizada manualmente ou por meio de software de processamento de dados e, caso fosse 

utilizado um software, fosse informado: 1. Qual o seu nome; 2. Quais as suas funcionalidades e 

quais dados são levados em consideração para obtenção dos resultados; 3. A data de início e 

eventual fim das operações; 4. Se existe ato normativo regulando o seu uso, enviando cópia do 

documento; 5. Quais foram os resultados obtidos e se eles atingiram o que era esperado; 6. Quanto 

foi investido de recursos públicos, indicando o número do procedimento licitatório e do respectivo 

contrato. 7. Outras informações que julgar conveniente ao objetivo da pesquisa. 

Entretanto, nem todas as instituições responderam adequadamente às indagações. Como os 

órgãos policiais e de inteligência parecem desacostumados à prestação de contas de suas atividades 

respondendo pedidos de acesso à informação acerca de seus procedimentos internos, não raras 

vezes invocaram “razões de Estado” para suscitar a classificação da informação como sigilosa por 

supostamente envolver conteúdo que potencialmente poderia pôr em risco a segurança pública. 

Inúmeras pesquisas científicas da área relatam que a alegação de que a divulgação de informações 

ao público prejudicaria as operações futuras contra o terrorismo e o crime organizado 
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costumeiramente vem à tona quando se trata das instituições policiais e de inteligência – assim 

como faz a polícia de Nova York que, até hoje, se recusa a dar detalhes sobre o funcionamento das 

vans de raio-x que supostamente tem a capacidade de enxergar através de paredes (Grabell, 2016). 

Para contornar essa estratégia de ocultamento, resolveu-se requerer aos aludidos órgãos o 

acesso a informações a respeito deste próprio pesquisador, com base na lei brasileira de proteção 

de dados pessoais (ver Apêndice B). Com isso, esperava-se encontrar informações sobre os 

sistemas de predição de maneira colateral, quer dizer, mediante o fornecimento de dados existentes 

nos bancos de dados. Contudo, a tentativa também foi frustrada. Além do desrespeito aos prazos 

legais, muitos órgãos sequer responderam o pedido e, quando o fizeram, entregaram poucas ou 

nenhuma informação – mesmo tendo eles notoriamente acesso à bancos de dados com informações 

pessoais, como de documentos de identidade e documentos de viagem como passaportes. A 

suposta inaplicabilidade dessa lei aos órgãos de segurança pública também foi um dos argumentos 

invocados pelos órgãos policiais para que os pedidos fossem formalmente negados. 

A partir disso aperfeiçoou-se as indagações iniciais e se ampliou a fonte de pesquisa para 

abranger notícias jornalísticas. Essa estratégia foi adotada porque ao mesmo tempo em que alguns 

órgãos negaram a adoção desses equipamentos, reportagens em seus sites e na imprensa tradicional 

davam conta da utilização dessas ferramentas. Notou-se então um descompasso, uma 

incongruência, entre o relato oficial dado a este pesquisador pelas vias de acesso à informação e 

aquele veiculado na imprensa com ares propagandísticos pelas assessorias dos órgãos. 

Enquanto o “policiamento preditivo” era anunciado nas mídias para a população em geral 

como sinônimo de desenvolvimento tecnológico e investimento governamental em “inteligência” 

policial, vendido como se fosse um Santo Graal milagroso, a prestação de contas acerca dos 

resultados e do real funcionamento desses sistemas no cotidiano permaneceu oculta, inacessível, 
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como se pairasse sobre o tema um certo mistério e até mesmo aparente desconhecimento dos 

policiais, que preferem negar o fornecimento de informações genéricas dos sistemas porque, sendo 

eles aparentemente sensíveis, evitam complicações em sua vida funcional. 

A seleção das notícias não se limitou a um periódico em específico porque não foi possível 

identificar em nenhum jornal uma quantidade significativa de reportagens sobre o assunto para 

permitir essa delimitação. Tampouco foi útil a utilização da Hemeroteca Digital da Biblioteca 

Nacional do Brasil, que devido ao seu limitado acervo não apresentou resultados relevantes. Na 

Espanha a base de dados Mynews183 revelou-se interessante, mas também com certas limitações 

nos resultados, porque não abrange as notícias constantes nos sites oficiais. Então utilizou-se o 

banco de dados do Google Notícias184 como fonte ideal para a realização do estudo, empregando-

se palavras-chaves como “policiamento preditivo”, “minority report”, “predição criminal” e 

“inteligência policial” para levantar os principais relatos sobre o assunto veiculados tanto no Brasil 

quanto na Espanha e, a partir daí, tatear o cenário das iniciativas do gênero em funcionamento. 

Foram lidas praticamente todas as reportagens encontradas. Como a quantidade foi 

bastante ampla, foram elas filtradas de acordo com a relevância, privilegiando-se as publicadas em 

sites oficiais e meios da imprensa tradicional. Foram desconsideradas as reportagens semelhantes 

porque não acrescentariam à pesquisa nenhuma informação nova. Apesar de uma boa quantidade 

de reportagens tratarem do tema de modo colateral, foram também consideradas para melhor 

desenhar o cenário. Para selecionar uma quantidade de notícias mais representativas do objeto 

investigado, este pesquisador separou-as de acordo com a inteligibilidade, credibilidade, 

importância e ineditismo. Embora tenham enfoques distintos, não há necessidade de dispor as 

notícias em classificação própria conforme o assunto abordado, porque durante a filtragem 

 
183 O MyNews é uma hemeroteca digital da imprensa espanhola. 
184 O Google Notícias é um agregador de notícias ou “motor de busca” específico para notícias. 
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empreendida foram desconsideradas as notícias cujo assunto não privilegiasse o tema objeto desta 

pesquisa. Além disso, não se pretende fazer a análise do discurso dos meios de comunicação, mas 

utilizar-se das notícias para, de maneira exploratória, complementar as informações prestadas 

oficialmente pelos órgãos públicos, demonstrando as lacunas, contradições e omissões 

eventualmente verificadas, como fonte de pesquisa, a fim de representar completamente o objeto. 

 

3.2.1. O policiamento preditivo no Brasil 

 

No Brasil são pelo menos oito os órgãos com competência para desempenhar atividades de 

segurança pública, estruturadas em nível federal, estadual ou distrital e municipal. A nível federal 

existe a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal. Embora haja 

previsão constitucional para a existência da Polícia Ferroviária Federal, ela efetivamente nunca foi 

criada. No Distrito Federal e nos Estados existem a Polícia Civil e a Polícia Militar. Em alguns 

municípios essas atribuições podem ser desempenhadas pela Guarda Municipal. As funções de 

polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares, é desempenhada pela Polícia 

Federal e pela Polícia Civil, respeitadas as competências dos entes185. 

Os principais sistemas empregados ou desenvolvidos no Brasil e que almejam predizer ou 

prevenir o crime são o Compstat (São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina), SYSPM (Mato 

Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rondônia, Tocantins, Santa Catarina), CrimAnalyzer, Mirante (São 

Paulo), Detecta (São Paulo), CrimeRadar (Rio de Janeiro) Sinesp Big Data (Nacional). Conforme 

pode ser visto na Tabela 1, embora alguns órgãos estaduais brasileiros não tenham respondido às 

 
185 O artigo 144 da Constituição Federal brasileira estipula os órgãos de segurança pública.  
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solicitações de acesso à informação ou tenham causado óbice ao acesso186, a maioria deu 

esclarecimentos sobre suas ferramentas analíticas, destacando-se as respostas dadas pelas Polícias 

Militares dos Estados da Bahia e Tocantins devido ao nível de detalhamento, que incluíram 

imagens das telas de seus sistemas. Apesar do aparente interesse na adoção de ferramentas de 

inteligência artificial de Big Data e de cálculo preditivo, a maioria dos órgãos informou não 

analisar a probabilidade de ocorrência de crimes com base em estratégias preditivas.  

Nas informações coletadas durante a pesquisa mediante os pedidos de acesso à informação 

identificou-se sistemas diferentes sendo empregados pelas polícias brasileiras para gestão das 

ocorrências e crimes, como, por exemplo, o Adianti Reports e QGIS – Quantum GIS (Alagoas, 

Minas Gerais, Sergipe), SiGesPol, SIC, Cecoco/WFM (Bahia), Status (Ceará), Sisgraph, Arcgis, 

Mapinfo (Mato Grosso do Sul, Sergipe), SiGOp (Minas Gerais), SICAD (Pará), 

QlikView/QlikSense (Distrito Federal, Goiás, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina), Arc Gis 

(Paraná), SYSPM (Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rondônia, Tocantins, Santa Catarina), IBM 

Cognos Analytics (Rio Grande do Sul), Copom Online (São Paulo), Geomedia (Sergipe). 

No Acre, a Polícia Militar não respondeu o pedido de acesso à informação, enquanto a 

Polícia Civil não esclareceu se utiliza algum sistema de policiamento preditivo. Disse dispor de 

uma plataforma para registro das ocorrências e que ela estaria integrada ao Sistema Nacional de 

Informações de Segurança Pública, com acesso a ferramentas de buscas (ver Anexo A).   

Em Alagoas, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar recomendaram que o pleito fosse 

formulado a um outro órgão independente – o Núcleo de Estatística e Análise Criminal (ver Anexo 

 
186 As Polícias Militares dos Estados do Acre, Amapá, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio 
de Janeiro e Roraima não responderam, causaram empecilhos ou indeferiram o acesso alegando sigilo. As Polícias 
Civis dos Estados de Roraima e Sergipe também não prestaram as informações solicitadas. 
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B e Anexo C). O NEAC, pertencente à Secretaria de Segurança Pública, esclareceu não empregar 

em suas atividades sistemas, métodos e técnicas de policiamento preditivo (ver Anexo D). 

No Estado do Amazonas, a Polícia Militar disse que as informações solicitadas teriam 

relação com competências da Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento Estratégico e Gestão 

Integrada de Segurança (ver Anexo F), a qual informou existir um departamento com atribuição 

de analisar os registros de ocorrências por meio de técnicas de predição espaço-temporais, 

confeccionando mapas de calor de acordo com os tipos criminais, a localização e a linha temporal. 

Para tanto, fazem uso dos sistemas Power BI, Dashboard Arcgis e Crimestat (ver Anexo G). Por 

sua vez, a Polícia Civil disse não analisar a probabilidade de crimes por área, inexistindo setor 

especializado ou sistema de processamento de dados com essa finalidade (ver Anexo E). 

No Amapá, a Polícia Militar informou analisar e organizar dados estatísticos para subsidiar 

o planejamento operacional por meio de uma divisão específica. Contudo, não emprega um 

software específico para processamento de dados e predição criminal. A análise espacial das 

ocorrências seria processada pelo QGIS – Quantum GIS. Também estaria em andamento a 

implantação do sistema Adianti Reports, destinado à confecção de relatórios (ver Anexo I). Já a 

Polícia Civil disse usar as ferramentas do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública 

para registrar as ocorrências e consultar análises estatísticas, não tendo acesso ao sistema de 

inteligência artificial e Big Data do Ministério da Justiça e Segurança Pública (ver Anexo H). 

Na Bahia, a Polícia Militar disse tomar decisões estratégicas consultando estatísticas com 

os indicadores criminais e a produtividade policial para identificar o perfil das ocorrências, suas 

tendências, peculiaridades etc. A produção dos relatórios não teria um sistema próprio e específico, 

de modo que os índices seriam lançados em planilhas do Microsoft Excel para confecção manual 

de relatórios (ver Anexo J). Mesmo indagada, a Polícia Civil não respondeu. 
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No Estado do Ceará, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar disseram que o órgão 

responsável pela coleta de dados estatísticos e a realização de estudos e pesquisas sobre a área de 

segurança seria a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (ver Anexo K e 

Anexo L). Indagada, a SUPESP informou vir adotando o “Sistema Tecnológico para 

Acompanhamento de Unidades de Segurança”, denominado pela sigla “Status”, que emprega 

“inteligência analítica para dados criminais, utilizando a ciência de dados, estatísticas, 

geoprocessamento e inteligência artificial” para instruir o direcionamento das ações (comunicação 

pessoal, 27 de outubro de 2021, disponível no Anexo M). Em seu site, ela noticiou que o “Status” 

permite utilizar estatísticas das ocorrências de acordo com o tipo criminal ou a semana, mês e ano, 

para visualizar os indicadores criminais em mapas de calor. Quando alguém comunica uma 

ocorrência por telefone, é gerada uma marcação no mapa com endereço fornecido pelo 

comunicante. Se a ligação é originada de um telefone público a sua localização é lançada. Com 

isso, seria possível melhorar o planejamento estratégico do patrulhamento de acordo com o perfil 

do crime e as áreas com maior concentração delitiva (Estado do Ceará, 2021). 

No Distrito Federal, a Polícia Militar negou o acesso às informações invocando sigilo. 

Segundo o Chefe do Centro de Inteligência, os sistemas de predição teriam acesso restrito (ver 

Anexo O). A Polícia Civil, por outro lado, disse fazer levantamentos estatísticos e produzir 

conhecimentos sobre a criminalidade por meio de relatórios de análise criminal. Os prognósticos 

seriam pontualmente confeccionados mediante perfis criminais, com a avaliação de rotinas, 

pessoas envolvidas e crimes praticados. Os dados seriam integrados e analisados pelo QlikView, 

sistema capaz de criar painéis de dados para facilitar a visualização (ver Anexo N). 

No Espírito Santo, os pedidos formulados à Polícia Civil e Polícia Militar foram 

direcionados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a qual informou que embora não 



366 
 

tenha a atribuição de definir rotas de patrulhamento, disponibiliza ferramentas para análise e 

processamento dos dados lançados nos boletins de ocorrência. Recentemente o Observatório da 

Segurança Pública teria adquirido uma ferramenta para analisar dados georreferenciados e fazer 

prognósticos preditivos, contudo, o sistema ainda estaria em implantação (ver Anexo P).  

No Estado de Goiás, a Polícia Civil autorizou a concessão de apenas algumas informações. 

Disse não dispor de ferramentas automatizadas de análises preditiva e nem acesso aos sistemas 

citados no pedido de acesso à informação. Possui apenas o sistema Qliksense, por meio do qual 

realiza diagnósticos referente aos pontos críticos e manchas criminais capazes de apontar 

tendências de criminalidade e mensurar as ações realizadas pelas unidades (ver no Anexo Q). A 

Polícia Militar informou utilizar-se dos dados fornecidos pelo Observatório de Segurança Pública 

e, a partir deles, identifica zonas quentes de criminalidade, crimes mais frequentes, suas causas e 

efeitos, produzindo um mapeamento (ver Anexo R). A Secretaria da Segurança Pública, por sua 

vez, disse que as forças de segurança estaduais não possuem uma única ferramenta destinada a 

análise criminal e que o apoio ao planejamento estratégico é realizado pelo Observatório de 

Segurança Pública, o qual utiliza de ferramenta de “Data Discovery” para analisar as bases de 

dados das ocorrências policiais. Disse ainda não dispor de ferramentas automatizadas de análises 

preditivas, não tendo acesso ao “Big Data - Geo inteligência” (ver Anexo S). 

No Maranhão, a Polícia Militar não respondeu. Por outro lado, a Polícia Civil informou 

que os seus servidores analisam manualmente a probabilidade da ocorrência de crimes, com 

técnicas de análise criminal como georreferenciamento, relatórios situacionais e acompanhamento 

criminal, sem a utilização de software para análise e processamento de dados (ver Anexo T). 

No Estado de Mato Grosso, a Polícia Militar informou não fazer a análise probabilística de 

crimes ou a confecção de perfis criminais. No momento está desenvolvendo uma ferramenta 
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tecnológica para realizar a análise estatística preditiva, com o apoio da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Mato Grosso (ver Anexo Z). A Polícia Civil disse coletar informações 

estatísticas para melhorar a gestão do órgão, processando-as por um sistema da Oracle. Portanto, 

o objetivo do emprego do software não seria a predição do cometimento e crimes (ver Anexo Y). 

No Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar informou contar com ferramenta de geoanálise 

com recursos para ações preventivas e de inteligência de negócios que permite analisar dados e 

melhor planejar as ações. Além disso, o sistema não cobre todos os municípios do Estado, 

dificultando o planejamento e execução de políticas abrangentes (ver Anexo X). A Polícia Civil, 

por outro lado, disse utilizar do sistema Geo-Sigo, ArcGis e MapInfo para georreferenciar as 

ocorrências, entender o modus operandi e estabelecer padrões criminais. O sistema do Ministério 

da Justiça e Segurança Pública (Sinesp Big Data) não estaria disponível. O órgão não esclareceu 

se, apesar de fazer análise estatística, faz “predições” de crimes (ver Anexo W). 

No Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar disse não dispor de sistemas que indiquem 

de maneira preditiva a probabilidade da ocorrência de crimes (ver Anexo V). Enquanto isso, a 

Polícia Civil informou fazer análises estatísticas não automatizadas por meio de planilhas 

eletrônicas (Microsoft Excel) para identificar padrões criminais. Também disse utilizar o sistema 

QGis para elaborar mapas de pontos com zonas de concentração de criminalidade, tendo como 

parâmetro os locais constantes nos boletins de ocorrência, empregando o software I2 para cruzar, 

analisar e exibir os resultados por diagramas (ver Anexo U). 

No Estado do Pará o pedido de informações dirigido à Polícia Civil foi respondido pela 

Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal, da Secretaria de Estado de Segurança 

Pública e Defesa Social, a qual informou realizar atividades de mapeamento criminal a partir de 

técnicas de geoprocessamento por meio de softwares como o Qgis e Arcgis, além do Google Maps. 
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O objetivo da atividade seria observar os horários, áreas, vias de acesso e rotas de fugas a respeito 

dos crimes violentos letais e intencionais. Esse trabalho estaria sendo realizado manualmente. A 

ferramenta “Big Data – Geo Inteligência” a Secretaria não teria acesso (ver Anexo AA). Após o 

envio de novo pedido de informações o mesmo órgão respondeu que, especificadamente quanto 

ao sistema preditivo, o que existiria era um projeto em desenvolvimento com a Universidade 

Federal do Pará um sistema denominado de “inteligência artificial” denominado SICAD para 

análise de dados e identificação de tendências, até então feitas manualmente (ver  



369 
 

Anexo CC).  

Na Paraíba, a Polícia Militar sugeriu que o pedido fosse dirigido à Secretaria da Segurança 

e da Defesa Social (ver Anexo EE), a qual informou realizar o monitoramento estatístico dos 

indicadores de criminalidade para maximizar a eficiência do policiamento, utilizando-se do 

Microsoft Excel, Google Sheets, Google Earth e Quantum Gis (ver Anexo FF). Já a Polícia Civil 

disse sucintamente monitorar a incidência de crimes e realizar estudos para antever a ocorrência 

de delitos – sem esclarecer se usa algum software de análise automatizada (ver Anexo DD).  

No Paraná os pedidos dirigidos à Polícia Militar e Civil foram igualmente respondidos pela 

Secretaria de Estado da Segurança Pública, a qual informou fazer uso de análise criminal para 

prevenção e investigação, dotando o software Arc Gis (CAPE Geo) para georreferenciamento das 

ocorrências, além do Qlik View, para análise das informações constantes nos boletins de 

ocorrência. O sistema paranaense seria mais eficiente e completo que o do governo federal devido 

a integração com o judiciário local, e por essa razão não estariam fazendo uso (ver Anexo KK). 

No Estado de Pernambuco, a Polícia Militar disse fazer a análise de dados para entender o 

comportamento criminal e otimizar o emprego de recursos operacionais utilizando-se do Qlikview, 

Infopol e o Sistema de Análise Criminal e Estatística, empregados para mineração de dados e 

elaboração de painéis gráficos e de georreferenciamento (ver Anexo HH). Já a Polícia Civil 

informou que o cruzamento das informações das ocorrências é realizado pelos seus servidores, não 

dispondo de programa informático que faça relatórios automatizados (ver Anexo GG). 

No Estado de Piauí, a Polícia Militar informou analisar manchas de calor produzidas pelo 

EGSYS SYSPM, o qual também é empregado para registro de ocorrências, despacho de viaturas 

e análise de estatísticas. Ao contrário do PredPol, esse software não aponta para o policial a adoção 

de ações específicas. Embora o desenvolvedor permita integrar outras funcionalidades, de acordo 
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com a Polícia Militar ele não está integrado a câmeras de monitoramento, sensores de ruído ou 

dados biométricos, inexistindo ato normativo regulamentando o seu uso (ver Anexo JJ). Enquanto 

isso, a Polícia Civil disse analisar a probabilidade de crimes por meio do QGis e o Sinesp Geo 

Inteligência, os quais geram mapas de calor, temáticos e de áreas (ver Anexo II). 

No Estado do Rio de Janeiro inicialmente não foi possível obter informações da Polícia 

Militar, a qual adota um procedimento esquisito187 para responder pesquisas científicas. Após a 

interposição de recurso, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que a corporação “não 

utiliza nenhum tipo de recurso preditivo de crime” (ver Anexo MM). A Polícia Civil disse analisar 

a incidência de crimes por localidade, confeccionando manchas criminais, com o objetivo de 

auxiliar nas investigações policiais. A tarefa é desempenhada por meio da ferramenta RO Web, 

desenvolvida por policiais civis do próprio órgão, que permite a busca e filtragem de 

procedimentos policiais de acordo com diversos filtros (ver Anexo LL).  

No Estado do Rio Grande do Norte a Polícia Militar informou utilizar técnicas de análise 

de padrões criminais para diagnosticar a dinâmica do crime e melhorar a atuação do policiamento, 

contudo, não dispõe de ferramentas de predição, inferência ou probabilidade de acontecimentos. 

Faz uso de sistemas como Microsoft Excel, LibreOffice Calc, QGis e, de maneira incipiente, o 

Sinesp Geointeligência (ver Anexo NN). A Polícia Civil, por sua vez, respondeu por meio da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, que ao analisar a solicitação 

concluiu ter ele mais elementos de competência da Polícia Militar (ver Anexo OO). 

 
187 Esta instituição possui uma Resolução que "regulamenta e disciplina os procedimentos de pesquisas", tendo exigido 
que este pesquisador comparecesse no Quartel Geral para apresentar cópia de seu projeto de pesquisa - como se a 
corporação policial fosse instância acadêmica capaz de revisar o interesse científico na obtenção das informações. 
Mesmo tendo sido interposto recurso, não foi possível obter acesso às informações. É importante salientar tratar-se da 
única instituição que adota esse procedimento que, na minha interpretação da legislação brasileira, é ilegítimo e ilícito. 
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No Estado do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar – denominação adotada pelo órgão 

com atribuição de policiamento ostensivo nesta unidade federativa – informou não contar com 

software de processamento de dados para predição de crimes. Também disse não fazer uso do 

Detecta ou do PredPol. Atualmente a agregação de dados e a produção de mapas e relatórios seria 

realizada por ferramentas do sistema IBM Cognos Analytics. De acordo com a Brigada Militar, 

estaria em desenvolvimento uma estratégia para cruzar os dados estatísticos por algoritmos e 

machine learning para que predições sejam feitas por inteligência artificial (ver Anexo QQ). Por 

outro lado, a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Civil informaram não dispor de sistema 

de processamento de dados para predição de crimes (ver Anexo PP e Anexo QQ). 

No Estado de Rondônia não foi possível acessar as informações da Polícia Militar porque 

o Comandante-Geral concluiu serem eram sigilosas (ver Anexo SS). A Polícia Civil, por outro 

lado, respondeu o pedido informando não analisar a probabilidade de crimes através de perfis 

criminais. Segundo o órgão, as ocorrências são lançadas no Sisdepol CSP, o qual não dispõe de 

módulo com essa funcionalidade (ver Anexo RR). 

No Estado de Roraima, enquanto a Polícia Militar não respondeu o pedido a Polícia Civil 

disse que, apesar de enfrentar dificuldades, emprega o Sinesp Big Data para confecção de mapas 

de machas criminais, identificando os locais com maior quantidade de crimes (ver Anexo TT).  

No Estado de Santa Catarina, os pedidos enviados foram respondidos pela Secretaria de 

Segurança Pública, a qual informou que a Polícia Militar não dispõe de sistema automatizado para 

predição criminal – como o PredPol. A análise e o planejamento das operações seriam atribuições 

das Agências de Inteligência e das Seções de Planejamento das unidades, que confeccionam mapas 

de manchas criminais por meio do sistema Qlikview, que oferece “ao usuário autorizado 

informações relacionadas dos bancos de dados dos fatos colhidos durante o atendimento de 
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ocorrências”, sem dispor de dados biométricos, comportamentos nas redes sociais e “muito menos 

informações relacionadas ao SPC/Serasa” (comunicação pessoal, 28 de outubro de 2021). O órgão 

também informou que a Polícia Civil não realiza a análise preditiva (ver Anexo UU). 

No Estado de São Paulo, a Polícia Militar informou fazer a análise criminal por meio do 

“Sistema Informatizado de Administração Geoprocessada de Policiamento Ostensivo em Tempo 

Real (Copom Online)”, o qual processa as informações das ocorrências de acordo com as 

informações de local e horário registradas, indicando-as em mapas para ilustrar a distribuição dos 

delitos no Estado e nas cidades. Trata-se de um sistema desenvolvido pelos próprios policiais 

militares paulistas ainda em 1998 (ver Anexo WW). Já a Polícia Civil informou não dispor de 

sistema preditivo de crimes e que os seus esforços são dirigidos à investigação de ocorrências que 

já aconteceram por conta da atribuição constitucional de polícia judiciária (ver Anexo VV). 

No Estado de Sergipe, enquanto a Polícia Civil não respondeu à solicitação de informações, 

a Polícia Militar informou produzir estudos com dados estatísticos, georreferenciamento, 

tendências delitivas e sugestões de prevenção situacional por meio dos softwares QGis, ArqGis e 

GeoMedia, capazes de minerar, tabular e controlar dados, além de produzir mapas sobre a 

dinâmica criminal. Disse fazer uso de softwares de inteligência artificial desenvolvidos pela 

própria corporação para fins organizativos e que os seus sistemas funcionam na prática como 

ferramenta de predição criminal devido a influência nos relatórios da criminologia ambiental e do 

policiamento orientado pelo problema e pela inteligência (ver Anexo XX). 

No Estado de Tocantins, a Polícia Militar informou analisar dados das taxas de crimes 

mediante técnicas estatísticas e o uso do software EGSYS SYSPM, o qual permite a execução de 

técnicas de policiamento baseado em evidências e policiamento orientado a problemas. A resposta, 

bastante minuciosa, também dá detalhes do processo de implantação do sistema, enviando imagens 
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para melhor compreensão de suas funcionalidades (ver Anexo ZZ). Em proporção inversa ao grau 

de atenção dispensado pelos militares estaduais, a Polícia Civil disse apenas registrar as 

ocorrências no sistema PPE do Sinesp e que as estatísticas estaduais seriam publicadas no site da 

Secretaria de Segurança Pública, deixando de responder várias perguntas (ver Anexo YY). 

A Tabela 1 apresenta de modo esquemático as respostas dadas por cada órgão estadual. De 

modo geral, vê-se a ampla utilização de Sistemas de Informação Geográfica (GIS)188 como o QGis 

e o ArcGis para elaborar mapas geoespaciais das ocorrências189. Apesar desses sistemas serem 

úteis para facilitar a análise e representação geoespacial, objetivamente não são softwares de 

predição que almejam autonomamente orientar as ações dos policiais, afinal, o processamento das 

informações carece de mediação humana para lançamento e interpretação. Mesmo assim, é o mais 

próximo existente devido o emprego de métodos de modelagem de terreno de risco190. 

 

Tabela 1 

Policiamento preditivo nos órgãos estaduais brasileiros 

UF Polícia Militar Polícia Civil 

Acre Não respondeu Informou, por meio do Departamento de 
Inteligência, não dispor de um setor 

 
188 Em inglês “Geographic Information System”, trata-se de sistemas capazes de gerenciar, analisar e visualizar 
representações de fenômenos geográficos existentes em bancos de dados. Como a localização espaço-temporal é a 
variável padrão do sistema, os dados podem ser apresentados com camadas diferentes sobrepostas para que o intérprete 
possa visualizar os dados com uma perspectiva geoespacial.  
189 Para entender como os sistemas de informação geográfica podem ser empregados para mapear as ocorrências, 
sugere-se a leitura do trabalho Utilização do sistema de informações geográficas (SIG) para mapear a criminalidade 
da cidade de Bagé (RS), de Rafael Gomes Robaina (2017), onde ele relata o passo-a-passo da utilização do software 
QGis para representar geoespacialmente os registros criminais de Bagé (RS), criando um mapa da cidade em que a 
concentração de eventos é ilustrada com maior densidade.  
190 A modelagem de terreno de risco ou, em inglês, “risk terrain modeling” é uma mentalidade ou método operacional 
de gerenciamento de riscos mediante a análise de informações ambientais e espaciais. Diagnosticando as condições 
que supostamente causam o crime e concentrando-se nos lugares, e não nas pessoas, a sua estratégia é direcionar as 
patrulhas para as regiões com maior concentração de registros, no âmbito do denominado “policiamento baseado em 
risco”. Trata-se de uma estratégia que pode ser enquadrada nas técnicas de policiamento com base na localidade. Para 
ver resultados de experiências estado-unidenses: The Rise of Big Data Poling: surveillance, race, and the future of 
law enforcement, de Andrew Guthrie Ferguson (2020, pp. 75–77). 
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específico para análise criminal, 
utilizando-se “como parâmetro de pesquisa 

informações da plataforma Sistema 
Nacional de Informações de Segurança 
Pública – SINESP (aba Procedimentos 
Policiais Eletrônicos – PPe), onde são 
registradas as ocorrências policiais. Neste 
sistema da plataforma SINESP é possível a 
realização de pesquisa da ocorrência de 
determinado crime e local do estado”. 

Alagoas Informou que as informações deveriam ser 
solicitadas ao Núcleo de Estatística e 
Análise Criminal da Secretaria de 
Segurança Pública, a qual, por sua vez, 
informou não trabalhar com os métodos e 
técnicas de policiamento preditivo citados. 

Informou que os dados deveriam ser 
solicitados à Secretaria de Segurança 
Pública, a qual, por sua vez, informou não 
trabalhar com os métodos e técnicas de 
policiamento preditivo citados. 

Amazonas Informou que os dados solicitados eram de 
competência da Secretaria Executiva-
Adjunta de Planejamento Estratégico e 
Gestão Integrada de Segurança, da 
Secretaria de Segurança Pública estadual, 
a qual, por sua vez, informou que “o 

Centro Integrado de Estatística de 
Segurança Pública (CIESP) analisa os 
registros de ocorrências por meio de 
técnicas de predição espaço/temporal, 
mapas de calor e compartilha com os 
setores de estatística dos órgãos que 
compõem o sistema de segurança fins de 
otimização do policiamento ostensivo”. 

Também disse utilizar os seguintes 
softwares: Power BI, Dashboard Arcgis e 
Crimestat, levando em consideração para a 
análise espacial os tipos criminais, 
geolocalização e linha temporal. Por fim, 
informou inexistir ato normativo 
regulando o uso das ferramentas ou estudo 
mensurando a eficácia. Quanto a 
ferramenta do Sinasp Big Data – Geo 
inteligência, do Ministério da Justiça, disse 
haver dificuldades na geolocalização dos 
registros. 

Informou, por meio do Departamento de 
Inteligência, não analisar probabilidades 
de ocorrências de crimes por área, 
inexistindo setor especializado ou software 
de processamento de dados com essa 
finalidade no órgão. 

Amapá Informou, por meio da Divisão de 
Estatística da Diretoria de Operações, 
analisar e organizar dados para subsidiar a 
tomada de decisão no planejamento 
operacional, mas sem a utilização de 
software específico para processamento de 

Informou utilizar as ferramentas Sinesp do 
Ministério da Justiça para registro, 
produção de procedimento, 
acompanhamento e levantamento 
estatístico. Contudo, o software de 
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dados e predição de crimes. Disse estar 
implantando o software Adianti Reports, 
para confecção de relatórios 
compartilháveis pela internet para 
computadores e dispositivos móveis. 
Entretanto, algumas informações não 
coletadas em sistemas próprios são 
organizadas em planilhas, as quais são 
exportadas e importadas para alimentação 
do novo sistema. As informações com 
localização também são processadas pelo 
QGIS – Quantum GIS, para ser possível 
fazer a análise espacial dos eventos. 
Quanto aos sistemas do Ministério da 
Justiça, informou ter acesso ao Sinesp-
DW, para confecção de relatórios, e ao 
Sinesp-Geo inteligência, para análises 
espaciais, confeccionadas a partir das 
informações do Procedimento Policial 
Eletrônico (PPE), com os registros da 
Polícia Civil. 

inteligência artificial e Big Data não foi 
disponibilizado ao órgão. 

Bahia Informou, por meio do Centro de 
Informações para Decisões Estratégicas do 
Comando de Operações, empregar 
ferramentas tecnológicas com o objetivo 
de subsidiar a tomada de decisões 
estratégicas para redução dos índices de 
crimes violentos letais intencionais e 
crimes violentos contra o patrimônio. Para 
tanto, dispõe de uma sala de situação com 
funcionamento ininterrupto para 
monitoramento e avaliação do serviço 
operacional, também confeccionando 
estatísticas dos principais indicadores 
criminais e da produtividade policial, 
“identificando o perfil das ocorrências 

delituosas, suas incidências, tendências e 
peculiaridades espaciais, nos municípios e 
regiões da Bahia, direcionados para o 
assessoramento à tomada de decisão, bem 
como para servir de subsídio ao 
planejamento tático e operacional  da 
PMBA”. Tais relatórios são 

confeccionados sem um software próprio. 
Segundo a polícia militar baiana, “após 

coleta dos dados, existe uma análise com 
base nesses índices, lançados em planilhas 
de Excel e posterior exposição em 
Relatório”. Os índices de produtividade 

policial são coletados pelo SisProPol. 

Não respondeu 
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Também são considerados relatórios 
diversos e jornais. Além disso, para análise 
de dados estatísticos são utilizados os 
seguintes softwares: Sistema de 
Informações do CICOM (SIC); Sistema de 
Geomonitoramento de Viaturas 
(Cecoco/WFM); Centro Integrado de 
Comando e Controle da Secretaria de 
Segurança Pública (CICOC). Foi 
informada a implementação de uma 
ferramenta de análise criminal denominada 
“Sistema de Gestão Policial – SiGesPol” 

para facilitar o acesso a dados e aperfeiçoar 
a administração dos procedimentos. 
Também foram enviadas imagens (print 
screen) das ferramentas utilizadas. 

Ceará Informou que o órgão competente pelos 
dados estatísticos, estudos e pesquisas da 
área de segurança no Estado é a 
Superintendência de Pesquisa e Estratégia 
de Segurança Pública – SUPESP, da 
Secretaria de Segurança Pública e Defesa 
Social. 

Informou que o órgão competente pelos 
dados estatísticos, estudos e pesquisas da 
área de segurança no Estado é a 
Superintendência de Pesquisa e Estratégia 
de Segurança Pública – SUPESP, da 
Secretaria de Segurança Pública e Defesa 
Social, razão pela qual disse não ter 
competência ou atribuição de realizar tais 
tarefas, não dispondo das ferramentas 
solicitadas (policiamento preditivo). 

A SUPESP, por sua vez, disse ter acesso ao 
Sistema Tecnológico para 
Acompanhamento de Unidades de 
Segurança (Status), que “consiste no uso 

de inteligência analítica para dados 
criminais, utilizando a ciência de dados, 
estatísticas, geoprocessamento e 
inteligência artificial”, por meio do qual os 

gestores podem direcionar as atividades de 
acordo com as machas criminais indicadas 
no mapa. Essa ferramenta foi desenvolvida 
por um projeto científico fomentado pela 
Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico, e lançado em 2021. 

Distrito 
Federal 

O Chefe do Centro de Inteligência da 
Polícia Militar negou o acesso às 
informações, sob a justificativa de que “os 

sistemas de predição são considerados 
materiais de acesso restrito”. 

Informou, por meio da Divisão de Análise 
Técnica e Estatística, que realiza 
“levantamentos estatísticos e produções de 

conhecimentos sobre o fenômeno da 
criminalidade”. Para tanto, realiza 

levantamentos estatísticos e relatórios de 
análise criminal utilizando-se de 
ferramentas como Access, Excel, Qgis, 
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IBM I2. Segundo o órgão, “trabalhos 

inferenciais e prognósticos são produzidos 
pontualmente por meio de estudos de 
análise criminal e com as ferramentas 
disponíveis na unidade”. Quanto aos perfis 

criminais, disse haver trabalhos pontuais 
com avaliações de rotinas, pessoas 
envolvidas e tipos de crimes. Para 
integração e análise de bancos de dados 
tem sido utilizado o QlikView, que 
confecciona painéis com dados sobre as 
ocorrências policiais, onde é possível 
visualizá-las de acordo com o tipo, 
período, local, unidade responsável, entre 
outras informações. 

Espírito 
Santo 

Informou, por meio da Gerência do 
Observatório da Segurança Pública da 
Secretaria de Segurança Pública e Defesa 
Social, que embora o setor não tenha 
atribuição de definir rotas de 
patrulhamento, disponibiliza ferramenta 
para análise e processamento dos dados 
registrados nos boletins de ocorrência para 
que as instituições interessadas façam uso. 
O órgão teria adquirido uma ferramenta 
para análise de dados georreferenciados, 
ainda em fase de integração, que possui 
“aplicação de inteligência para análise 

preditiva dos dados”. Essa ferramenta – 
cujo nome não foi informado – 
possibilitará apresentar os eventos em 
pontos no mapa, visualizando a 
concentração geográfica e o perímetro das 
ocorrências, filtrando-as de acordo com o 
horário, dia, semana e mês. Os dados 
considerados serão apenas os posteriores a 
maio de 2017. Embora ainda não estivesse 
em operação, apenas algumas cidades 
contavam com dados na plataforma. 
Também inexiste ato normativo regulando 
o seu uso. 

Embora tenha sido requeridas informações 
à Polícia Civil, a Ouvidoria Geral 
identificou a similitude do pedido 
formulado à Polícia Militar, 
encaminhando-o conjuntamente à 
Gerência do Observatório da Segurança 
Pública da Secretaria de Segurança Pública 
e Defesa Social, que prestou a mesma 
resposta relatada na cédula ao lado.  

Goiás Informou, por meio da Terceira Seção do 
Estado Maior, que a Polícia Militar se 
utiliza de dados estatísticos fornecidos pela 
Gerência do Observatório de Segurança 
Pública, procedendo à análise para 
planejamento de ações policiais, 
identificando zonas quentes, tipos 
criminais mais frequentes, suas causas e 

O Delegado-Geral deferiu acesso parcial às 
informações, esclarecendo que é utilizado 
o sistema QLIKSENSE para aferir a 
produtividade das delegacias e produzir 
estatísticas diversas relacionadas aos 
indicadores de criminalidade, incluindo 
pontos críticos e manchas criminais. As 
demais informações foram classificadas 
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efeitos, a fim de produzir mapas da 
atividade criminal. Tais dados seriam 
publicados em aba específica de 
“estatísticas” do site da Secretaria de 

Segurança Pública. 

A Gerência do Observatório de Segurança 
Pública, por sua vez, informou que o 
Estado não dispõe de uma única 
ferramenta para análise criminal ou apoio 
ao planejamento estratégico. Embora seja 
feita a observação, pesquisa, análise e 
acompanhamento dos dados criminais, foi 
informado inexistir ferramentas 
automatizadas para análises preditivas. 
Também foi dito que a ferramenta “Big 

Data – Geo inteligência” não foi 

disponibilizada para utilização pelo Estado 
– embora as ocorrências já estejam sendo 
automaticamente integradas com a base de 
dados da Senasp. 

com grau de sigilo reservado, pelo prazo de 
cinco anos, porque a divulgação 
supostamente “comprometeria a segurança 

do Estado e da sociedade e o sucesso das 
ferramentas empregadas pela Polícia Civil 
no combate à criminalidade”. 

Contraditoriamente, a Polícia Militar e a 
Gerência do Observatório de Segurança 
Pública, da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Goiás, não chegaram 
a mesma interpretação quanto ao sigilo, 
fornecendo as informações solicitadas. 

Maranhão Não respondeu. Informou, por meio da Assessoria de 
Estatística e Análise Criminal, que a 
Polícia Civil busca analisar a probabilidade 
de ocorrência de crimes em determinadas 
áreas por meio de técnicas de análise 
criminal, como georreferenciamento, 
relatórios situacionais e acompanhamento 
criminal. Essa análise é feita manualmente 
pelos servidores, quer dizer, o órgão não 
utiliza software específico para análise e 
processamento automatizado de dados. 

Mato 
Grosso 

Informou, por meio do Superintendência 
de Planejamento Operacional e Estatística, 
que não é feita a análise probabilística ou a 
criação de perfis criminais. Contudo, disse 
estar em desenvolvimento junto a 
Faculdade de Tecnologia da Universidade 
Federal de Mato Grosso, com o apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Mato Grosso, uma ferramenta 
tecnológica que, a partir da consulta à base 
dados da segurança pública, será capaz de 
realizar a análise estatística preditiva para 
subsidiar a gestão da atividade da polícia 
militar. 

Informou, por meio da Gerência de 
Inteligência Estratégica, que compartilha 
com a Polícia Militar o sistema para 
registro de ocorrências, e que tanto a 
Polícia Civil quanto a Secretaria de 
Segurança, por meio da Superintendência 
do Observatório da Violência, realizam a 
coleta de informações e confeccionam 
estatísticas para melhorar a gestão 
administrativa. Especificamente quanto ao 
emprego de softwares, foi dito haver a 
utilização do sistema de business 
inteligence da Oracle para gestão 
administrativa estratégica, não 
esclarecendo se ele serve para predição.  
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Mato 
Grosso do 

Sul 

Informou, por meio da 2ª Seção do Estado 
Maior e da Superintendência de 
Inteligência de Segurança Pública, que 
utiliza o Sistema Integrado de Gestão 
Operacional - SIGO, desenvolvido pela 
Compnet Tecnologia, o qual oferece 
ferramenta de geoanálise com recursos 
para ações preventivas e de inteligência de 
negócios que possibilita análise de dados 
para fundamentar melhores decisões – o 
que, todavia, não equivale a “predição” 

automatizada das ocorrências com 
consequente orientação das atividades 
cotidianas. Além disso, o sistema não 
abrange todos os municípios do Estado, 
impedindo que a gestão planeje e execute 
uma política que considere todos os 
recursos e unidades. 

Informou, por meio do Ouvidor-Geral, 
possuir setor de análise criminal e 
estatística, o qual utiliza-se do sistema 
GEO-SIGO, bem como os softwares 
ARCGIS e MAPINFO, os quais permitem 
georreferenciar as ocorrências, estabelecer 
modus operandi, padrões criminais e 
atividades criminosas rotineiras. Quanto a 
ferramenta do Ministério da Justiça, ela 
ainda não havia sido disponibilizada ao 
órgão. Contudo, as suas funções já 
estariam contempladas pelo GEO-SIGO, 
que também é operado em conjunto com 
outras ferramentas analíticas e estatísticas 
no Laboratório de Alta Tecnologia em 
Lavagem de Dinheiro. 

Minas 
Gerais 

Informou, por meio da Terceira Seção do 
Estado-Maior, não dispor “de sistema que 

analisa de forma preditiva a probabilidade 
da ocorrência de crimes em determinada 
área por meio da criação de perfis 
criminais e técnicas de análise de dados 
baseadas nas taxas de crimes”. A gestão da 

atividade seria executada pelo Sistema de 
Gestão Operacional (SiGOp), que objetiva 
auxiliar o planejamento, coordenação e 
controle dos recursos institucionais. 

Informou, por meio da Diretoria de 
Estatística e Análise Criminal da 
Superintendência de Informações e 
Inteligência Policial, que extrai 
informações das ocorrências de uma base 
única e integrada, promovendo análises - 
não automatizadas - com a utilização de 
aplicativo de planilhas eletrônicas 
(Microsoft Excel). Nessas análises é 
verificado padrões criminais (horários e 
dias das ocorrências, bairros e municípios 
com maior incidência, itens mais 
furtados/roubados, entre outras 
informações). Também é empregado 
software de geoprocessamento (QGis) para 
elaborar mapas de pontos com zonas de 
concentração de criminalidade, tendo 
como parâmetro os locais informados nos 
boletins de ocorrência, bem como o 
software I2 para cruzar, analisar e exibir 
dados por meio de diagramas, a fim de 
evidenciar vínculos entre as informações 
coletadas. O órgão não soube informar se 
existe ato normativo que regule o uso dos 
softwares. 

Pará Informou fazer análise humana em 
combinação com planilhas eletrônicas 
(LibreOffice) e análise geográfica (QGIS) 
a partir dos dados produzidos pela 
Secretaria Adjunta de Análise Criminal 

Informou que a Secretaria de Inteligência e 
Análise Criminal, pertencente a Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social, é quem procede com diversas 
atividades relacionadas a mapeamento 
criminal e técnicas de geoprocessamento, 
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fazendo uso de mecanismos e softwares 
específicos, como o Qgis e o Arcgis. Esse 
trabalho seria realizado tanto manualmente 
quanto automaticamente, a depender do 
objeto a ser estuado. Em seguida, foram 
solicitadas informações diretamente à 
Secretaria, tendo ela informado que, 
quanto ao sistema preditivos e o emprego 
de inteligência artificial, estaria em 
desenvolvimento um projeto em parceria 
com a Universidade Federal do Pará para 
análise automática de dados, com a 
identificação de tendências, denominado 
Sistema de Coleta e Análise de Dados – 
SICAD. Quanto ao sistema oferecido pelo 
Ministério da Justiça, embora tenha 
afirmado não possuir acesso, as suas 
funcionalidades seriam inferiores aos 
existentes no SICAD, porque trabalharia 
com dados brutos (sem revisão e 
tratamento), simplesmente fazendo o 
georreferenciamento das ocorrências. 

Paraíba Informou que a solicitação deveria ser 
respondida pela Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social, a qual teria competência 
para o desempenho dessas atividades. 

A Secretaria, por meio do Núcleo de 
Análise Criminal e Estatística, disse 
realizar o monitoramento estatístico dos 
indicadores de criminalidade por meio da 
produção de relatórios de análise criminal 
e mapas de criminalidade que indicam a 
concentração do crime no tempo, espaço e 
demais características situacionais. Os 
softwares utilizados são o Microsoft Excel, 
Google Sheets, Google Earth e Quantum 
GIS, não fazendo uso de nenhum dos 
sistemas citados no pedido de informação 
ou qualquer outro de data science ou 
business intelligence. 

Informou monitorar a incidência de crimes 
e realizar estudos para antever a ocorrência 
de delitos. Contudo, a resposta foi bastante 
incompleta, não esclarecendo sequer se 
esses estudos são realizados manualmente 
ou com o auxílio de algum software. 

Paraná Informou, por meio da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, que tanto a 
Polícia Militar quanto a Polícia Civil 
fazem uso da análise criminal para 
atividades de prevenção e investigação 
criminal, empregando o software Arc Gis 
(CAPE Geo) para georreferenciar as 
ocorrências, bem como o Qlik View para 
análise das informações lançadas nos 

Informou, por meio da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, que tanto a 
Polícia Militar quanto a Polícia Civil 
fazem uso da análise criminal para 
atividades de prevenção e investigação 
criminal, empregando o software Arc Gis 
(CAPE Geo) para georreferenciar as 
ocorrências, bem como o Qlik View para 
análise das informações lançadas nos 
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boletins de ocorrência. O órgão 
responsável seria o Centro de Análise, 
Planejamento e Estatística, o qual não 
dispõe de padronização ou normativa que 
regule a utilização das ferramentas. 
Também foi informado que as ferramentas 
de Big Data e Inteligência Artificial do 
Ministério da Justiça não estavam sendo 
utilizadas pelo Estado do Paraná porque os 
sistemas locais estariam integrados com o 
Projudi, utilizado pelo Poder Judiciário do 
Paraná, o que os tornaria mais eficientes e 
completos para os registros criminais. 

boletins de ocorrência. O órgão 
responsável seria o Centro de Análise, 
Planejamento e Estatística, o qual não 
dispõe de padronização ou normativa que 
regule a utilização das ferramentas. 
Também foi informado que as ferramentas 
de Big Data e Inteligência Artificial do 
Ministério da Justiça não estavam sendo 
utilizadas pelo Estado do Paraná porque os 
sistemas locais estariam integrados com o 
Projudi, utilizado pelo Poder Judiciário do 
Paraná, o que os tornaria mais eficientes e 
completos para os registros criminais. 

Pernambuco Informou analisar os dados existentes nos 
bancos de dados institucionais para 
entender o comportamento criminal e 
otimizar o emprego dos recursos 
operacionais, dando atenção especial aos 
locais de concentração de crimes violentos 
letais intencionais. Essa atividade seria 
levada a cabo tanto manualmente quanto 
por softwares de processamento de dados 
(Qlikview, Infopol e Sistema de Análise 
Criminal e Estatística). Informou que os 
sistemas são empregados para mineração 
de dados, formulação de painéis gráficos e 
georreferenciamento. O Qlikview estaria 
sendo usado desde 2017 e o Sistema de 
Análise Criminal e Estatística foi criado 
em 2021, o qual foi regulamentado por 
meio de Portaria do Secretário de Defesa 
Social. Quanto a ferramenta do Ministério 
da Justiça, disse não estar sendo ela 
utilizada. 

Informou que a atividade de análise 
criminal é empreendida pela Gerência de 
Análise Criminal e Estatística, que levanta 
dados a partir do cruzamento das 
informações dos boletins de ocorrências, 
produzindo manualmente relatórios, 
mapas e painéis interativos. Disse não 
trabalhar com o Big Data – Geo 
inteligência, do Ministério da Justiça, e 
com nenhum dos outros sistemas citados 
no pedido de informação. Todas as 
informações seriam produzidas pela 
análise dos servidores lotados na Gerência 
de Análise Criminal e Estatística da 
Secretaria de Defesa Social 

Piauí Informou, por meio da Central de 
Operações Policiais Militares, que analisa 
manchas de calor (hot spots) produzidas 
pelo sistema de atendimento e despacho 
(EGSYS SYSPM) e, manualmente, 
otimiza e direciona a atuação dos policiais. 
Esse sistema serviria para registrar 
ocorrências, despachar viaturas e analisar 
estatísticas, as quais podem ser 
georreferenciadas e exibidas, 
automaticamente, em mapas de manchas. 
Quanto as funções do Sinesp Big Data, a 
corporação tem utilizado no seu cotidiano 
operacional algumas das ferramentas, 
entretanto, não citou o “Geo inteligência”. 

Informou que o orgão analisa a 
probabilidade de crimes por meio do QGIS 
e Sinesp Geo Inteligência, os quais desde 
2019 produzem georreferenciamento das 
ocorrências de acordo com a sua natureza 
e operações de análise espacial como 
mapas de calor, hot spot, mapas temáticos 
e de áreas. Disse inexistir ato normativo 
regulando o seu uso. Quanto aos 
resultados, informou não ter atingido 
totalmente o esperado, porque apesar dos 
dados serem usados para orientar a atuação 
policial, não foi observada redução da 
criminalidade. 



382 
 

Rio de 
Janeiro 

Inicialmente a Polícia Militar do Rio de 
Janeiro exigiu o cumprimento de vários 
requisitos previstos em ato normativo 
específico desta corporação policial, como 
a apresentação do projeto de pesquisa. Este 
pesquisador não cumpriu as exigências da 
corporação e interpôs recurso, tendo obtido 
a informação de que a polícia militar 
carioca não utiliza nenhum tipo de recurso 
preditivo de crime. 

Informou, por meio da Subsecretaria de 
Planejamento e Integração Operacional, 
analisar a incidência de crimes por 
localidade (macha criminal), a fim de 
auxiliar nas investigações policiais. Essa 
tarefa seria desempenhada por meio da 
ferramenta RO Web, desenvolvida por 
policiais civis com conhecimentos em 
tecnologia da informação, cujas 
funcionalidades incluem a busca e 
filtragem de procedimentos policiais, por 
nome dos envolvidos, tipo penal, endereço, 
dinâmica do crime, região urbana, entre 
outras opções semelhantes. Não há ato 
normativo regulando o seu uso, apenas um 
manual de uso. 

Rio Grande 
do Norte 

Informou utilizar técnicas de análise dos 
padrões criminais para diagnosticar a 
dinâmica criminal e otimizar o 
policiamento ostensivo. Contudo, “não 

trabalha com nenhuma técnica de predição, 
inferência e/ou probabilidade de 
acontecimentos de eventos criminosos”, 

limitando-se ao uso de planilhas 
eletrônicas com o Microsoft Excel e 
LibreOffice Calc e mapas de calor com o 
QGIS. Disse também estar utilizando, de 
maneira incipiente, o Sinesp Geo 
inteligência. 

Informou que o pedido teria mais 
elementos de competência da polícia 
militar (policiamento ostensivo) do que de 
apuração de infrações penais, razão pela 
qual sugeriu que a solicitação fosse 
dirigida à Polícia Militar. 

Rio Grande 
do Sul 

A Brigada Militar informou não dispor de 
software de processamento de dados para 
predição de crimes, não fazendo uso do 
Detecta ou PredPol. Contudo, esclareceu 
fazer uso de ferramentas do IBM Cognos 
Analytics, que permite a agregação de 
dados e a produção de mapas e relatórios 
sobre as ações criminosas. A utilização do 
sistema teria iniciado em 2015 e o próximo 
passo, no âmbito de uma estratégia em 
desenvolvimento, seria cruzar os dados por 
meio de algoritmos e machine learning, 
para que as “predições” fossem feitas por 

inteligência artificial. Não foram dados 
maiores esclarecimentos de quando e como 
o policiamento preditivo seria adotado 
neste Estado. A Brigada Militar também 
informou ter obtido a redução de quase 
todos os indicadores criminais após a 
adoção do programa. Todavia, os dados 

O Departamento de Inteligência da 
Secretaria da Segurança Pública informou 
não dispor de software de processamento 
de dados para predição de crimes. A 
Polícia Civil, da mesma forma, informou 
não possuir software do gênero, porquanto 
não realiza policiamento ostensivo, não 
realizando estudo para otimização de 
patrulhas. 
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estatísticos não foram enviados para 
conferência. 

Rondônia O Comandante-Geral da Polícia Militar 
negou o acesso às informações, sob a 
justificativa de que seriam sigilosas. 

Informou não analisar a probabilidade de 
crimes por meio de perfis criminais. Disse 
fazer o registro de ocorrências por meio do 
Sisdepol CSP, o qual não possui módulo 
para análise criminal. Quanto às 
ferramentas do Sinesp (Big Data, Geo 
inteligência, Tempo Real e Busca), 
informou que “o estado ainda não foi 

contemplado com as ferramentas citadas”. 

Roraima Não respondeu. Informou sucintamente utilizar a 
plataforma do Sinesp, confeccionando 
mapas de manchas criminais para 
identificar os locais com maior quantidade 
de crimes. Entretanto, como o sistema faz 
uso das ocorrências registradas no 
Sinesp/PPe, o órgão tem dificuldades para 
coletar informações.  

Santa 
Catarina 

Informou não dispor de sistema que 
permita realizar a predição criminal (tal 
como o Detecta ou o PredPol). Disse que 
a análise criminal para o planejamento de 
operações e de emprego de efetivo é 
realizada pelas Agências de Inteligência 
em conjunto com o Seção de Planejamento 
das unidades com base no mapa de mancha 
criminal georreferenciado disponibilizado 
no software Qlikview, permitindo que se 
verifique a incidência das ocorrências de 
acordo com as regiões das cidades. 

Mesmo após terem sido solicitadas 
informações adicionais por causa da 
publicação de notícia no site da PMSC 
sobre a utilização do CompStat, a 
Secretaria de Segurança Pública reiterou 
não dispor de nenhuma ferramenta 
preditiva de análise georreferenciada. 
Especificadamente quanto ao CompStat, 
disse desconhecer o seu funcionamento, 
não prestando maiores esclarecimentos. 
Quanto ao Sinesp Big Data, também 
informou desconhecer o software, e no que 
se refere ao Qlikview, esclareceu que a 
corporação não o alimenta com “dados 

biométricos, nem comportamentos nas 

As informações foram prestadas pela 
Secretaria de Segurança Pública no mesmo 
documento citado na cédula ao lado, a qual 
esclareceu não possuir nenhuma 
ferramenta que realize a análise preditiva 
de crimes com base em 
georreferenciamento. Os demais 
questionamentos foram negativos ou não 
foram respondidos porque a análise 
preditiva não é feita pela Polícia Civil 
catarinense e todas as indagações estavam 
com ela relacionadas, considerando-as 
prejudicadas. 
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redes sociais e muito menos informações 
relacionadas ao SPC/Serasa”. 

São Paulo Informou fazer a análise criminal por meio 
do Sistema Informatizado de 
Administração Geoprocessada de 
Policiamento Ostensivo em Tempo Real 
(COPOM ON LINE), o qual é capaz de 
acessar e geoprocessar as informações dos 
locais e horários dos registros criminais 
lançados, indicando por meio de mapas a 
distribuição dos delitos no Estado e os 
locais onde a excessiva densidade indica a 
probabilidade de crimes se repetirem. 

O sistema começou a ser utilizado em 
1998, desenvolvido por policiais militares 
paulistas a partir do software “Arc Map” – 
tratando-se do primeiro sistema do gênero 
no país. Ainda hoje é empregado pelos 
comandantes para distribuição do efetivo e 
elaboração de estratégias para redução dos 
indicadores criminais. Quanto aos 
resultados, embora tenha citado trabalhos 
científicos onde a utilização de estratégias 
de policiamento de hot spots potencializou 
a dissuasão e a incapacitação de 
criminosos, nenhum deles relaciona 
especificadamente o caso paulista – 
aparentemente inexistindo informações 
suficientes que possam referendar o 
sucesso ou insucesso da ferramenta. 

Informou, por meio da Divisão de 
Tecnologia do Departamento de 
Inteligência, que a Polícia Civil não dispõe 
de sistema preditivo de crimes, utilizando 
os seus esforços apenas para a investigação 
de ocorrências pretéritas. 

Sergipe Informou, por meio do Centro de 
Estatística e Análise Criminal, que produz 
estudos contendo dados estatísticos, 
georreferenciamento de crimes, análise de 
séries históricas, tendências delitivas e 
sugestões de prevenção situacional, a fim 
de auxiliar o planejamento estratégico e 
auxiliar às operações. Para tanto, faz uso de 
softwares – como o QGis, ArqGis e 
GeoMedia - para minerar, tabular e 
controlar dados, além de produzir mapas 
sobre a dinâmica criminal do Estado. Disse 
não fazer uso das ferramentas de Big Data, 
como o Sinesp GeoInteligência, do 
Ministério da Justiça porque não atende as 
demandas da corporação. Contudo, faz uso 
de softwares de “inteligência artificial” 

desenvolvidos pela própria corporação 
para diversas atividades organizativas e de 

Não respondeu. 
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gestão. A função “estimador de densidade 

de kernel” funcionaria na prática como 

ferramenta de predição criminal, ante a 
influência da “criminologia ambiental” e 

do “policiamento orientado pelo problema 
e pela inteligência” na confecção dos 

relatórios e análises. 

Tocantins Informou fazer a análise de dados baseada 
nas taxas de crimes por meio de técnicas 
estatísticas combinadas à utilização de um 
software de tecnologia embarcada 
denominado PMTO Mobile (EGSYS 
SYSPM), o qual possibilita a coleta e 
análise de dados mediante técnicas de 
“policiamento baseado em evidências” e 

“policiamento orientado a problemas”. A 

Assessoria de Estatísticas e Análise 
Criminal prestou informações bastante 
minuciosas sobre os antecedentes 
históricos que envolveram a implantação 
do sistema PMTO Mobile, dando detalhes 
sobre as principais funcionalidades. Esse 
software começou a ser implantado em 
2021, a partir da experiência de Santa 
Catarina, onde é utilizado desde 2017, 
tratando-se de um “sistema de despacho 

baseado em computador” e um “sistema de 

gestão de dados” que auxilia na tarefa da 

alocação dos meios operacionais e o 
planejamento operacional. Embora o 
sistema seja recente, foi informada a 
redução dos índices de crimes. Quanto ao 
Big Data – Geo Inteligência, foi informado 
que a PMTO não faz uso da “solução” 

tecnológica. 

Informou que as ocorrências policiais são 
registradas no sistema PPE do Sinesp e que 
os dados relativos às estatísticas estariam 
disponíveis no site da Secretaria de 
Segurança Pública. 

A resposta foi claramente incompleta, não 
esclarecendo se o órgão utiliza software 
para predição de crimes. 

Nota. Adaptação realizada pelo autor com as respostas das polícias estaduais brasileiras aos 

pedidos de acesso à informação formulados durante o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Também foram solicitadas informações para alguns órgãos e instituições federais 

brasileiras que compõe o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN)191. Embora nem todos atuem 

 
191 Órgão consultivo que objetiva fornecer subsídios ao Presidente da República nos assuntos de interesse nacional, 
notadamente nos relacionados a inteligência, com a finalidade da “obtenção, análise e disseminação de conhecimentos 
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com segurança pública, desenvolvem atividades de polícia administrativa, notadamente de cunho 

investigativo na repressão de crimes fronteiriços, ambientais ou tributários, em que as ferramentas 

de policiamento preditivo poderiam, em tese, estarem sendo empregadas. Exemplo disso são as 

forças armadas, que na hipótese de indisponibilidade, insuficiência ou inexistência das forças de 

segurança pública, costumam ser empregadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem192, 

exercendo atribuições de polícia semelhantes aos das polícias militares. 

A Agência Brasileira de Informações193, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Receita 

 
dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo 
decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado”. É composto por 

órgãos e entidades responsáveis pela defesa externa, segurança interna e relações exteriores, especialmente os 
seguintes: Advocacia Geral da União (AGU), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), Agência Nacional das Telecomunicações (ANATEL), Agência Nacional do Petróleo (ANP), 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Banco Central do Brasil (Bacen), Centro de Inteligência da 
Aeronáutica (CIAER/FAB), Centro de Inteligência da Marinha (CIM/MB), Centro de Inteligência do Exército 
(CIE/EB), Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM), Chefia de Inteligência 
de Defesa do Ministério da Defesa (CID/MD), Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias 
Navegáveis (CONPORTOS), Conselho de Controle de Atividade Financeiras (COAF), Controladoria Geral da União 
(CGU), Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação 
Jurídica Internacional (DRCI), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN), Diretoria de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal (DIP/PRF), Diretoria de 
Inteligência Policial da Polícia Federal (DIP/PF), Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), 
Gabinete de Segurança Institucional (GSI/PR), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Ministério das 
Comunicações, Ministério da Educação, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ministério da 
Infraestrutura (MInfra), Ministério da Saúde (MS), Ministério das Relações Exteriores (MRE): Secretaria Geral e 
Departamento de Combate a Ilícitos Transnacionais, Ministério de Minas e Energia (MME), Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Receita Federal do Brasil (RFB), Secretaria de 
Assuntos Estratégicos (SAE/PR), Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 
(SEPRT/MECON), Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC), Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do 
Ministério do Desenvolvimento Regional (SDR/MDR), Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), 
Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República, Secretaria-Executiva do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (SE-MAPA), Secretaria de Operações Integradas (SEOPI/MJSP). 
192 Previstas no artigo 142 da Constituição brasileira, as operações de Garantia da Lei e da Ordem são realizadas 
apenas por ordem do Presidente da República quando verificado o esgotamento das forças tradicionais de segurança 
pública. Durante essas operações as forças armadas podem atuar com poder de polícia. Além de missões nas favelas 
do Rio de Janeiro e durante as greves das tropas estaduais, essas operações têm sido determinadas com habitualidade 
para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio durante as eleições gerais e a 
realização de grandes eventos. 
193 As informações foram negadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que ostenta 
grau hierárquico superior à Agência Brasileira de Inteligência. Em pedido de informações anterior o mesmo órgão 
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Federal do Brasil194 negaram acesso às informações, invocando “razões de Estado”, classificando 

as informações como sigilosas para preservação de suas atividades de inteligência na investigação 

de fatos relevantes e infrações (ver Anexo DDD, Anexo BBB, Anexo EEE e Anexo III).  

O Departamento de Polícia Federal informou não dispor de sistemas de Big Data, de geo 

inteligência ou policiamento preditivo (ver Anexo AAA). O Departamento Penitenciário Nacional, 

por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, disse que o Sinesp Big Data 

Geointeligência estaria em processo de teste, não respondendo objetivamente se emprega técnicas 

preditivas (ver Anexo HHH). O Ministério da Defesa, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro 

e a Força Aérea Brasileira disseram não fazer a análise preditiva de crimes por meio de perfis e 

taxas criminais – mesmo quando atuam em operações de garantia da lei e da ordem (Anexo GGG, 

Anexo FFF e Anexo CCC). O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República 

informou não ser de sua competência a utilização de sistemas para predição de crimes (ver Anexo 

DDD). Por fim, a Receita Federal do Brasil, por meio da Coordenação-Geral de Pesquisa e 

Investigação, informou não utilizar recursos tecnológicos para identificação preditiva de suspeitos 

que representem eventuais riscos e ameaças (ver Anexo III). 

 

Tabela 2 

Policiamento preditivo nos órgãos federais brasileiros 

Órgão Resposta 

Agência Brasileira de 
Informações (ABIN) 

Negou o acesso às informações, por meio do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, porque elas diriam respeito a 
operações de inteligência e produção do conhecimento inerentes ao peculiar 

 
informou não ser de sua competência a utilização de sistemas para predição de crimes. É no mínimo curioso ter o 
órgão informado não dispor de dispositivos preditivos por lhe faltar competência e, pouco tempo depois, negar-se a 
dar acesso à informações complementares por conta de suposto risco às suas atividades. 
194 A negativa de acesso à informação foi formulada pela Coordenação-Geral de Combate ao Contrabando e 
Descaminho. A Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação do mesmo órgão respondeu adequadamente ao pedido 
e esclareceu não utilizar recursos tecnológicos para predição criminal. 
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funcionamento da Agência Brasileira de Inteligência, os quais são 
considerados dados sensíveis, sujeitos à restrição de acesso. 

Departamento de 
Polícia Federal (DPF) 

Informou, por meio da Diretoria de Investigação e Combate ao Crime 
Organizado, que embora o tratamento e análise de dados por meio de 
ferramentas de Big Data “aponte para um futuro próximo em organizações 

policiais”, no âmbito daquela unidade “seus estudos ainda são incipientes. 

Disse não possuir acesso às ferramentas de policiamento preditivo e não 
dispor de dados ou informações relacionadas ao sistema Sinesp 
Geointeligência. Como a função da Polícia Federal é majoritariamente 
repressiva, sem ter como rotina a visualização de rotas de policiamento ou a 
previsão da ocorrência de delitos no futuro, sugeriu que o pedido fosse 
dirigido às polícias ostensivas. Por sua vez, a Diretoria de Inteligência 
Policial, a Diretoria Técnico-Científica e a Diretoria de Tecnologia da 
Informação e Inovação também informaram não possuir informações sobre 
os sistemas e técnicas de policiamento preditivo mencionadas. 

Departamento de 
Polícia Rodoviária 

Federal (DPRF) 

Negou o acesso às informações por meio da Diretoria de Operações, sob o 
argumento de que o pedido envolvia informações consideradas 
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, sendo passíveis de 
classificação. Contudo, ao negar o acesso a DPRF não apresentou o termo de 
classificação da informação e não informou o grau de sigilo/classificação, 
deixando de apresentar as informações não sigilosas (relativas aos recursos 
públicos empregados e referentes a procedimento licitatório, por exemplo). 
Mesmo tendo sido interposto recurso, as informações não foram prestadas. 

Departamento 
Penitenciário Nacional 

(DEPEN) 

Informou, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que o 
sistema Sinesp Big Data Geointeligência está em processo de teste e, por isso, 
o seu acesso se encontraria restrito. Não esclareceu se utiliza outro software 
para predição de crimes no âmbito de suas atribuições e competências. 

Exército Brasileiro Informou, por meio do Comando de Operações Terrestres, não utilizar 
qualquer tipo de software para processar dados obtidos ou utilizados nas 
Operações de Garantia da Lei e da Ordem.  

Gabinete de Segurança 
Institucional da 
Presidência da 

República (GSI/PR) 

Informou não ser de competência do órgão a utilização de dispositivos para 
a predição de crimes. 

Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) 

A Coordenação de Inteligência de Fiscalização negou o acesso às 
informações, sob a justificativa de que “a disponibilização dessas 

informações é desarrazoada e não encontra amparo nos objetivos do direito 
de acesso à informação pública”. Na resposta, o coordenador esclareceu que 
a revelação das informações teria a capacidade de trazer prejuízos à atividade 
de inteligência frustrando trabalhos futuros.  

Marinha do Brasil Informou não utilizar qualquer software ou equipamento especial para 
analisar a probabilidade da ocorrência de crimes numa determinada área, não 
fazendo uso de técnicas de análise de dados baseadas nas taxas de crimes para 
criação de perfis criminais. Se no âmbito de alguma operação de Garantia da 
Lei e da Ordem esses dados forem necessários, informou buscar utilizar os 
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dados disponíveis nos sistemas dos órgãos de segurança pública existentes, 
mediante prévio ajuste durante o planejamento operacional.  

Ministério da Defesa Informou que tanto o Ministério quanto as Forças Singulares (Marinha do 
Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira), mesmo quando em 
atuação em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), não fazem 
análise preditiva de crimes por meio da criação de perfis criminais e taxas 
criminais, não empregando nenhum software do gênero. 

Ministério da Justiça e 
Segurança Pública 

Não informou se utiliza software para predição de crimes. Por meio da 
Diretoria de Gestão e Integração de Informações informou estar 
desenvolvendo projeto para articulação das gestões de dados de segurança 
pública do país, notadamente para coleta automatizada de dados e integração 
dos sistemas estaduais de registro de ocorrências, cabendo a cada ente 
federado desenvolver a análise e o emprego das informações coletadas, de 
acordo com a sua capacidade técnica, tendo o sistema federal a finalidade de 
armazenar, tratar e integrar dados e informações. Quanto ao Sinesp 
Geointeligência, esclareceu tratar-se de uma ferramenta desenvolvida em 
parceria coma Universidade Federal do Ceará que permite visualizar e 
analisar os dados criminais georreferenciados, por meio de mapas de pontos, 
temáticos e de calor, com indicação dos locais e horários dos registros. Os 
dados que alimentam o sistema são os registros de boletins de ocorrência, 
extraídos do Sinesp Integração. Não há ato normativo específico que regule 
o funcionamento do sistema, inexistindo informações sobre os resultados 
obtidos e se eles atingiram o que era esperado – porque o termo de execução 
ainda se encontra em processo de encerramento. 

Receita Federal do 
Brasil (RFB) 

A Coordenação-Geral de Pesquisa e Investigação informou não usar recursos 
tecnológicos para identificação preditiva de suspeitos que representem riscos 
e ameaças. Concomitantemente, a a Coordenação-Geral de Combate ao 
Contrabando e Descaminho negou o acesso às informações, sob a 
justificativa de que seriam sigilosas. 

Nota. Adaptação realizada pelo autor com as respostas de órgãos federais brasileiros aos pedidos 

de acesso à informação formulados durante o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Embora a tecnologia teoricamente sirva para fundamentar o processo decisório e subsidie 

o planejamento operacional das polícias, também auxiliando no nível tático-operacional para que 

as equipes possam compreender as dinâmicas espaciais durante o serviço, o emprego de técnicas 

estatísticas é bastante incipiente, geralmente se limitando a gerar relatórios com as métricas 

relacionadas às localizações espaciais das ocorrências, atendimentos realizados por tipo e natureza, 

além de critérios temporais. Estão longe de ser uma tecnologia supostamente “preditiva”. 
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A maior parte dos sistemas mencionados foi desenvolvido ou adaptado pelos órgãos e 

funcionam de maneira bastante rudimentar, exigindo esforço dos setores de estatística para análise 

das informações. Mesmo tendo o Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil divulgado 

para a imprensa ter disponibilizado um sistema de âmbito nacional para concentrar as informações 

(Sinesp Big Data)195, significativa quantidade de órgãos e instituições desconhecem o sistema ou 

mesmo o consideram pouco eficiente quando comparado com os localmente desenvolvidos. 

Esse sistema, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal do Ceará, foi lançado 

pelo então ministro Sérgio Moro, que ressaltou a vontade institucional de “saber mais sobre os 

crimes, onde, como e quando eles ocorrem”. Tal ferramenta alegadamente “promove a integração 

de dados em larga escala para auxiliar na elaboração de políticas públicas contra a criminalidade, 

as organizações criminosas e a corrupção”, permitindo que os agentes tenham acesso às 

ocorrências de todo o país. Além disso, o sistema procederia com o georreferenciamento das 

ocorrências em relação ao tempo e o espaço, permitindo a visualização das rotas de policiamento 

e mapas de calor das regiões com maiores taxas de crimes e a detecção por sensores, câmeras de 

segurança e o monitoramento de pessoas com tornozeleiras eletrônicas. A sua lógica de 

funcionamento – voraz por dados – pode ser resumida no que pensamento do então ministro: 

“Inteligência é tudo. Informação é tudo” (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2019). 

Em mensagem dirigida a este pesquisador em resposta à pedido de informações informou-

se que a ferramenta “permite a visualização e análise espacial de dados criminais 

 
195 Como não foi possível obter maiores detalhes quanto ao funcionamento do Big Data – Geo Inteligência do 
Ministério da Justiça e da Segurança Pública, inexistindo relatos jornalísticos ou acadêmicos, imagina-se que embora 
possa estar à disposição dos órgãos, ele não venha sendo efetivamente utilizado, servindo apenas como retórica política 
pelo então ministro. Tentou-se de diferentes maneiras obter informações sobre o funcionamento do sistema, tanto por 
meio da remessa de mensagem para os pesquisadores responsáveis pelo projeto na Universidade Federal do Ceará, 
quanto solicitando-se esclarecimentos formais ao Ministério. Contudo, todas as investidas de pesquisa não tiveram 
sucesso, havendo aparente desconhecimento ou mesmo deliberada ocultação. De modo geral, o desinteresse dos 
Estados com a ferramenta, preferindo contratar soluções próprias, também indicia que o sistema não se efetivou. 
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georreferenciados, através de mapas de pontos, temáticos e de calor, indicando os locais e horários 

de registros de ocorrência policial”, tendo como principais funcionalidades a visualização “dos 

locais de registros de ocorrência no mapa, por período, natureza do registro e dia da semana; 

produção de mapas de densidade por interpolação de pontos e de densidade; uso de filtros para 

seleção personalizada; e elaboração de gráficos por intervalos temporais” (comunicação pessoal, 

28 de junho de 2021, disponível no Anexo HHH). Contudo, cada órgão policial teria liberdade e 

autonomia para acessar e utilizar tal ferramenta de acordo com o seu interesse e capacidade técnica. 

Embora o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública informe que as polícias dos 

Estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraná e Pernambuco seriam contempladas com o 

Sinesp Big Data logo na primeira fase, ao solicitar-se informações sobre o funcionamento do 

sistema diretamente às polícias locais descobriu-se que, em verdade, ele não vem sendo utilizado. 

As polícias militares e civis dos Estados brasileiros adotam estratégias e sistemas distintos. 

O egSYS SYSPM, por exemplo, empregado inicialmente pela Polícia Militar de Santa Catarina e 

replicado por diversos outros Estados196, agrega bancos de dados e sensores de geolocalização e 

câmeras de monitoramento, permitindo aferir o tempo em cada etapa no atendimento das 

ocorrências (tempo de registro, tempo de alocação, tempo de deslocamento, tempo de 

atendimento), visualizar a localização geo-referenciada das guarnições e confeccionar relatórios 

gráficos e térmicos sobre mapas (mancha criminal, presentismo das viaturas). Contudo, não age 

 
196 Esse software foi primeiramente implantado no 12º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, de Balneário 
Camboriú, e depois ampliado para as demais unidades, que registraram redução de 60% no tempo de resposta entre a 
solicitação por telefone na central de emergência (190) e o envio do recurso operacional mais próximo. O sistema foi 
indicado para o Prêmio Innovare 2017 e venceu uma premiação oferecida pela Federação Nacional dos Juizados 
Especiais Criminais (FONAJE) em 2018. Além de Santa Catarina, o sistema tem sido empregado em Rondônia, Minas 
Gerais, Piauí, Mato Grosso e Tocantins - onde a Polícia Militar começou a implantar o sistema em 2021 e tem 
registrado a otimização dos registros de ocorrências e providencias administrativas, facilitando a consulta a dados 
pessoais e de veículos, e a produção de estatísticas e relatórios de inteligência. Para maiores informações, sugere-se a 
leitura do Ofício nº 039/2021 ASSEACRIM/ACI, do Tenente Coronel Marcel Sales Campelo, enviado a este 
pesquisador como comunicação pessoal. 
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por conta própria nem sugere a adoção de procedimentos específicos. Os dados são coletados e 

analisados manualmente pelos policiais (egSYS, 2021). Por essa razão, não se enquadra no 

conceito de policiamento “preditivo” anteriormente apresentado. 

Além disso, embora a empresa egSYS informe a existência dessas funcionalidades, grande 

parte dos órgãos policiais que o adotaram sequer consegue fazer uso - seja pela implantação 

deficiente, desconhecimento quanto ao método de funcionamento ou incompatibilidades dos 

resultados com a realidade, geralmente por conta de erros nas informações dos bancos de dados. 

Na Figura 9 a seguir reproduz-se a tela de “visão espacial com câmeras e camada de 

trânsito” do sistema egSYS SYSPM, adotado em Santa Catarina, onde é possível identificar em 

“tempo real”, no município de Florianópolis, o fluxo do trânsito de veículos, as câmeras de 

videomonitoramento e informações detalhadas das guarnições do perímetro, incluindo a sua 

localização georreferenciada. Tais informações servem para análise criminal e planejamento das 

ações da polícia e são capturadas de diferentes fontes, mas, principalmente, do PMSC Mobile, que 

é um aplicativo para tablet onde o policial registra as informações dos boletins de ocorrência e 

pode acessar diferentes bancos de dados sobre pessoas e veículos, aperfeiçoando a quantidade de 

dados coletados e a interação entre as guarnições e a central de emergência. 

 

Figura 9 

egSYS SYSPM 
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Nota. Tela do sistema egSYS SUSPM exibindo a função de visão espacial com câmeras e camada 

de trânsito da região da Grande Florianópolis, com a exibição da posição das viaturas policiais e 

das câmeras, com destaque para as imagens de uma das câmeras de vigilância (egSYS, 2021). 

 

Na Figura 10 a seguir vê-se o “mapa de ocorrências” do PMSC Geo destacando apenas os 

crimes de furto relatados no período de uma semana, entre 22 e 29 de março de 2016, identificando-

se as regiões da Grande Florianópolis com maior quantidade de ocorrências. Em outros quadros 

do sistema de gestão operacional e estratégica pode-se consultar a quantidade de ocorrências por 

região, bairro, logradouro, horário, ano, mês e dia da semana, separando-os pelo enquadramento 

mais frequente e a faixa etária dos envolvidos, permitindo, ainda, que o comando acompanhe as 

ocorrências em andamento e administre em “tempo real” os recursos disponíveis. Tal ferramenta 

resume o desejo do órgão em transformar as informações em mapas criminais, indicando onde as 

ocorrências acontecem mais frequentemente, para que se possa “colocar os policiais no local certo 

e na hora certa” sem ser necessário aumentar o efetivo (Floriano, 2018). 
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Figura 10 

PMSC Geo 

 

Nota: Tela do sistema PMSC Geo exibindo mapa por densidade da região da Grande Florianópolis, 

no Estado de Santa Catarina, com destaque para as ocorrências de furto, furto (tentado), furto de 

coisa comum e tentativa de furto no período de 22 a 29 de março de 2016 (S. Nunes, 2018). 

 

O CompStat funciona de maneira semelhante. Define-se como um sistema para gestão, 

estratégia e responsabilização organizacional – conforme já apresentado anteriormente. Não é 

simplesmente um método para mapear o crime e gerar estatísticas baseado em “zonas quentes”, 

servindo para gerir toda a instituição policial a partir da tecnologia da informação. Apesar de 

inexistirem muitas informações sobre a sua utilização no Brasil – nenhum órgão policial 

reconheceu usar a ferramenta –, durante a pesquisa no material veiculado na imprensa foi possível 
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identificar ter ele sido implantado pela Guarda Civil de São Paulo e, pelo menos algumas ideias, 

pelas polícias militares de Santa Catarina e Minas Gerais. Para se ter uma ideia, delimitando-se a 

busca de notícias jornalísticas sobre o CompStat, filtrando apenas as páginas em português, 

encontra-se no Google Notícias 16 resultados, dos quais apenas 2 citam o sistema no Brasil. 

A Folha de S.Paulo, por exemplo, noticiou em fevereiro de 2019 que o prefeito de São 

Paulo estava implantando “uma versão de programa conhecido por ter revolucionado o combate 

ao crime em Nova York durante a crise de violência na cidade norte-americana na década de 1990”. 

Embora o CompStat seja capaz de reunir informações de crimes em locais específicos e estimar 

em que horário os seus autores costumam cometê-los, orientando a atividade dos policiais por meio 

da antecipação de sua ocorrência, segundo a reportagem, a ideia do secretário de Segurança Pública 

de São Paulo não é fazer policiamento e abordagem dos criminosos potenciais, mas promover 

reformas espaciais para reduzir a desordem associada à criminalidade: “A gente quer os dados de 

crime para cruzá-los com ocorrências como falta de luz, descarte de lixo, eventos de desordem, 

para que a prefeitura participe desse processo [de controle da criminalidade]” (Seto, 2019). 

O site do município de São Paulo também noticiou a implantação do CompStat como sendo 

um sistema “que cruza os dados estatísticos com informações geográficas e, dessa forma, tenta 

antecipar-se à ocorrência”, destacando o seu “seu alto grau de auxílio às autoridades americanas 

nos últimos 24 anos no combate de crise menores e inclusive de alta infração penal, como 

homicídios”. Em São Paulo, o principal objetivo da ferramenta seria a redução de descartes 

irregulares de lixo, pichações, furtos e roubos (Município de São Paulo, 2019). 

O uso desse sistema em São Paulo parece fundar-se na pretensão dos antigos estudos de 

ecologia criminológica, ou criminologia ambiental, desenvolvidos pela Escola de Chicago até a 

metade do século XX, segundo os quais a desordem do ambiente, aliado à ausência de mecanismos 
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de controle social, favoreceriam o aumento da criminalidade. Como a cidade seria capaz de 

influenciar nas ocorrências criminosas, e o espaço urbano se relacionaria com a criminalidade, os 

representantes dessa escola davam atenção especial ao crescimento desordenado das grandes 

cidades e à mobilidade social característica das urbes, ligando-as o crime à degeneração física das 

regiões pobres e abandonadas, com suas casas decadentes e ruas ensujeiradas. 

Por trás da draconiana criminalização de comportamentos triviais como beber na rua ou 

revirar o lixo está a ideia de que a evitação de crimes leves “previne” delitos mais graves. Essa 

prática, que não era novidade nas áreas ocupadas por minorias étnicas sujeitas ao poder colonial, 

ao se transformar em teoria criminológica deu roupagem científica à ideia de que o melhor 

tratamento para a pobreza é a repressão do comportamento individual desviante, ao invés da 

reforma ou superação da estrutura capitalista. Para aplacar o delito as estratégias das teorias 

ambientais ou ecológicas geralmente passam, em síntese, pela organização ou higienização dos 

pontos críticos, não apenas do ponto de vista de limpeza com mudanças arquitetônicas e 

urbanísticas como o corte de árvores e o aumento da iluminação, mas também com “choques de 

ordem” para retirada de mendigos das áreas degradadas e o deslocamento forçado de comunidades 

pobres  – como já defendia a teoria dos testículos despedaçados para legitimar a retirada coercitiva 

e humilhante de pessoas esteticamente estranhas, feias e indesejadas dos centros urbanos, ideia 

também presente na teoria das janelas quebradas (Wacquant, 2002). 

A teoria das janelas quebradas, aliás, é citada pela Folha de S.Paulo como origem das 

ideias do secretário paulista, a qual também destaca a sua estratégia de combater o descarte 

irregular de lixo, pichações e outros episódios de desordem para coibir por correlação a ocorrência 

de crimes mais graves, e, assim, colher resultados semelhantes aos de Nova York e suas políticas 

de lei e ordem. Interessante notar que o desejo por uma cidade limpa e ordeira é compartilhado por 
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empresários, os quais, segundo a Folha de S.Paulo, foram os responsáveis pela doação dos valores 

necessários para o desenvolvimento e a implementação do sistema na cidade de São Paulo (Seto, 

2019). Ou estariam os doadores interessados em “limpar” racialmente o território urbano para 

privilegiar os seus negócios, valorizar o mercado imobiliário e gentrificar as áreas degradadas? 

Como a estratégia paulistana é empregada como política de higienização social que 

eminentemente objetiva a limpeza e retirada dos mendigos das ruas para que elas fiquem mais 

“bonitas”, supõe-se que as atividades de segurança pública foram instrumentalizadas por interesses 

empresariais ligados a melhoria e restauração das áreas comerciais de regiões degradadas, que não 

raras vezes culmina com o fenômeno da gentrificação ou turistificação, também denominada como 

requalificação ou revitalização urbanas, que, segundo desenhado por Neil Smith na obra The New 

Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City (1996), altera a dinâmica de regiões ou 

bairros mediante a restauração de espaços urbanos. Esse processo tem sido associado ao 

enobrecimento de bairros populares e à mudança de moradores antigos, que vão para a periferia 

pressionados pelos altos preços, culminando com a conversão de suas moradias em apartamentos 

turísticos, fenômeno esse bastante notado nas grandes cidades europeias, que sofrem as 

consequências socioespaciais decorrentes do aumento dos turistas não apenas por conta das 

estratégias de turismo que se apropriam e comercializam a cultura local para sustentar a economia 

e invariavelmente implicam na perda de residentes em áreas nobres, mas a própria substituição da 

população de baixa renda por outra de status superior, muitas vezes recém-chegada no local, na 

condição de estrangeiros ricos – como especificamente tem se verificado no centro histórico de 

Sevilha, Espanha (Jover & Díaz-Parra, 2020) e em outras cidades-globais. 

Na mesma época repercutia em São Paulo um movimento de moradores de bairros nobres 

como Higienópolis, Santa Cecília e Pacaembu para retirada de moradores de rua, os quais estavam 
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“sujando” o cenário. As reclamações, segundo a Folha de S.Paulo, em notícia de fevereiro de 2019 

– mesmo mês em que o CompStat foi anunciado -, se referia ao lixo deixado pelos sem teto: “O 

problema são as sujeiras que deixam para os condomínios. Na frente dos prédios tem cocô, colchão 

no chão, restos de alimento. Aumenta a quantidade de ratos. É muito desconfortável”, disse um 

empresário local (Amâncio, 2019). Então, como o sistema dirige-se especialmente à pequena 

criminalidade, coincidindo com reclamações dos moradores de regiões abastadas frente ao aspecto 

desagradável e o mal cheiro exarado pelas pessoas pobres e maltrapilhas, parece haver certa 

correlação entre essa ação e a mobilização dessa parte da população paulistana. 

Esse higienismo social marca as relações de Santa Catarina há mais tempo. Em dezembro 

de 2013, por exemplo, um grupo de moradores da praia de Canasvieiras protestou contra a presença 

de mendigos, que supostamente estariam sendo “exportados” por agentes públicos de uma cidade 

próxima – impactando negativamente no turismo devido ao seu aspecto ameaçador, agressivo, 

dominante das ruas, praças e parques (Galindo, 2013). Embora mendigar não constitua crime, a 

mera existência de pessoas estranhas aos costumes locais, como pedintes e imigrantes, parece 

ofender e incomodar os habitantes mais antigos, que passaram a enxergá-los como ameaça, 

desviantes das regras locais, legitimando reclamos pelo reforço da segurança. Os estudos de 

sociologia do desvio são interessantes para pensar como as regras sociais e os comportamentos 

rotulados “certos” e “errados” derivam de processos de interação entre as pessoas, podendo a 

conduta ser relativizada de acordo com a perspectiva de quem consegue impor as suas opiniões 

como mais legítimas (H. S. Becker, 2008). Em Santa Catarina o imaginário de parte da população 

também parece relacionar a pobreza e a sujeira dos mendigos à crimes mais graves, mesmo 

inexistindo apontamentos científicos relacionando contravenções a crimes graves. Segundo um 
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morador, “não podemos deixar esta situação se agravar, porque junto vem a sujeira, as drogas, os 

desentendimentos e até os homicídios” (I. Carvalho, 2013). 

Apesar disso, não se pode afirmar que a adoção do CompStat nesse Estado tenha relação 

com essa perspectiva higienista e de criminologia ambiental. Em abril de 2021 a Polícia Militar de 

Santa Catarina informou a este pesquisador não dispor de nenhum sistema que permita realizar a 

predição criminal, fazendo o planejamento de suas atividades “com base no mapa de mancha 

criminal georreferenciado disponibilizado no software de Business Intelligence utilizado pela 

corporação” (comunicação pessoal, 27 de abril de 2021). Todavia, contraditoriamente o uso do 

CompStat é noticiado por esse órgão policial junto a balanços de produtividade de suas atividades, 

cujos indicadores são apurados mediante a coleta de dados e análise de tendências de crimes em 

cada região (Borges, 2020). O Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social de Santa 

Catarina também enumera a implementação do “projeto CompStat” como uma ação do objetivo 

estratégico voltado à redução dos crimes contra o patrimônio, como roubo e furto (Estado de Santa 

Catarina, 2018), verificando-se não apenas o interesse institucional na adoção desse sistema, mas 

a efetiva implementação para análise de tendências criminais. 

A Polícia Militar de Minas Gerais também não presta muitas informações quanto ao uso 

do CompStat. Quando indagada por este pesquisador, informou não dispor “de sistema que analisa 

de forma preditiva a probabilidade da ocorrência de crimes em determinada área por meio da 

criação de perfis criminais e técnicas de análise de dados baseadas nas taxas de crimes”, dispondo 

apenas de um sistema de gestão operacional interno para planejamento e controle dos recursos 

institucionais (comunicação pessoal, 8 de novembro de 2021, disponível no Anexo V). Tampouco 

foram localizadas notícias sobre essa região brasileira com base nos parâmetros definidos. 
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A vontade de empregar o CompStat em Minas Gerais é relatada em tese doutoral de Lauro 

Soares de Freitas, segundo o qual o primeiro passo para implementação das ideias de polícia de 

resultados em Minas Gerais ocorreu em agosto de 2000, após a visita de policiais mineiros a um 

evento em Nova York, alinhado ao movimento de gerencialismo que ganhou força na 

administração pública no início do século XXI mediante a descentralização dos processos 

decisórios. Desde então, segundo Freitas (Freitas, 2015, pp. 242-243), a polícia mineira estaria se 

empenhando em incorporar à sua cultura organizacional os valores gerenciais e de eficiência. 

Entretanto, aparentemente o sistema CompStat não foi efetivamente adotado pelo Estado mineiro, 

tendo a sua perspectiva de trabalho e dinâmicas institucionais influenciado nos processos 

envolvendo o policiamento, inicialmente por iniciativa de alguns policiais individualmente 

considerados, e depois por todo o órgão. Apesar disso, a referida tese reconhece que a eficácia do 

modelo de gestão do CompStat para a redução da criminalidade é bastante contestada na literatura, 

havendo diminutas evidências empíricas de sucesso, sendo entendido como um “mito científico” 

associado a ideias e movimentos disseminados mais pela autoridade social e política de seus 

defensores do que por referências científicas (Freitas, 2015, pp. 242–247). 

Bernard Harcourt e Jens Ludwig, por exemplo, afirmam que a diminuição das taxas de 

crimes verificadas em Nova York na década de 1990, com apoio na teoria das janelas quebradas, 

ocorreu justamente nos bairros onde na década anterior a epidemia de crack havia estimulado o 

aumento das ocorrências, tratando-se de um movimento natural de queda que iria ocorrer 

independentemente da utilização do CompStat e das estratégias relacionadas. Em Chicago e Los 

Angeles também houve a aplicação mais agressiva da lei penal contra pequenas contravenções, 

sem que os resultados dessa estratégia sejam suficientes e coerentes com a pretensão anunciada. 

Em verdade, outros fatores como o aumento da quantidade de policiais e o crescimento econômico 
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são apontados como medidas com grande impacto na redução da criminalidade  (Harcourt & 

Ludwig, 2006). Além disso, conforme já dito anteriormente, o modelo CompStat sofre severas 

críticas nos Estados Unidos devido à pressão por bons resultados na redução da criminalidade, que 

acaba estimulando a manipulação dos índices estatísticos para evitar prejuízos funcionais. A sua 

importação para o Brasil sem que se corrija os problemas denunciados em sua terra natal tende a 

piorar ainda mais o quadro de (in)segurança pública, sobretudo porque a América Latina reúne 

índices altíssimos de mortes violentas e de abusos policiais, podendo a técnica ser empregada para 

esconder sob a sua pretensa objetividade a discriminação típica dos países colonizados e com raízes 

escravagistas, onde as lógicas de poder entre os policiais e os cidadãos orbitam outros valores. 

Sendo a desordem urbana um problema endêmico do Brasil graças à desigualdade 

econômica e à pobreza, a situação tende a não surtir os mesmos resultados aferidos no exterior. 

Iluminar vias escuras ou melhorar o recolhimento do lixo em áreas críticas não resolve o enorme 

problema do tráfico de drogas, das milícias e da miserabilidade de enormes porções da população 

brasileira, que já passam a “invadir” bairros nobres num movimento aparentemente de 

“gentrificação inversa”. Por isso, a aceitação apática de aparatos tecnológicos que milagrosamente 

reduziriam a criminalidade não tem surtido os mesmos efeitos que em Nova York – talvez porque 

mesmo lá a responsabilidade do CompStat pela redução dos crimes foi superdimensionada. De 

acordo com o Boletim Mensal de Indicadores da Segurança Pública de Santa Catarina, embora 

tenha havido redução na quantidade de homicídios entre 2018 e 2021 (Estado de Santa Catarina, 

2021), período que coincide com a suposta implantação do CompStat, a redução não foi 

significativa. Embora Santa Catarina tenha regiões consideradas as mais seguras do Brasil, com 

cidades registrando baixas quantidades de homicídios, os fatores indicados pelos policiais para 

obter-se tais indicadores são, principalmente, os relacionados à alta empregabilidade e à cultura 
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pouco “miscigenada”, quer dizer, a origem étnica da população, ao invés dos sistemas adotados 

pela polícia. Em 2019, durante entrevista ao pesquisador Daniel Carvalho Sant’Anna, um policial 

catarinense disse que, na sua opinião, um dos principais fatores para a baixa criminalidade 

verificada na região do Vale do Itajaí “é cultural, existe uma forte colonização alemã”, enquanto 

os crimes verificados na capital do Estado supostamente derivariam da “miscigenação, nós temos 

de tudo um pouco, estrangeiros e brasileiros de todos os Estados” (Sant’Anna, 2019, p. 43). 

Mesmo inexistindo elementos a indicar um nexo de causalidade entre a origem étnica da 

população e as taxas de criminalidade, essa interpretação é frequentemente identificada não apenas 

no senso comum regional, mas também nas perspectivas acadêmicas de criminologia positivista 

etiológica, cujo recorte racial reforça estereótipos do negro, ameríndio e estrangeiro como 

criminosos potenciais. O modelo exploratório de colonização da América Latina pelas monarquias 

ibéricas parece ter certa responsabilidade na desigualdade socioeconômica do Brasil 

contemporâneo, mas o componente hereditário mais insidioso é o racismo estrutural assimilado 

culturalmente a partir da escravidão, que caracterizou a economia brasileira por quase 400 anos e 

continua entranhado no modo de pensar da sociedade. Buscar características biológicas do 

criminoso, como se existisse um determinismo genético para o cometimento de delitos, reforça 

arquétipos colonialistas da subjugação de “raças” alegadamente inferiores e do temor dos 

“cidadãos de bem” em face dos “desviantes” e “bárbaros” costumeiros, tendo essa racionalidade 

da degeneração justificado muitas políticas públicas de eugenia e de esterilização de deficientes, 

como muito bem apresentado por Wayne Morrison (2012). 

Se o determinismo biológico era refutado devido a fragilidade de seus pressupostos, com 

a coleta e processamento cibernético de dados levada a cabo por esses sistemas policiais, as suas 

conclusões racistas passam a ser “amparadas” pela suposta objetividade científica das estatísticas, 
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desconsiderando-se que de todas as condutas criminosas praticadas nas mais diversas relações 

sociais, apenas uma diminuta quantidade vira objeto do sistema penal, naquilo que a criminologia 

crítica denomina há muito tempo como cifra oculta ou negra da criminalidade, quer dizer, não se 

pode confiar nas estatísticas porque muitos crimes não são relatados ou não são descobertos 

(Sutherland, 2015). Quando o policial catarinense atribui os baixos índices de criminalidade da 

região à colonização alemã e, de maneira inversa, a desordem da capital à miscigenação entre 

estrangeiros e brasileiros, fato constatado pelos relatórios estatísticos, não percebe que o racismo 

da atuação policial, que enxerga o “brasileiro” de cor parda ou negra como sendo praticantes de 

mais crimes devido à sua estranheza cultural ou estética, interfere na quantidade de abordagens 

pela polícia e na produção dos dados que irão alimentar essas estatísticas, revelando-se a 

seletividade dos processos de criminalização. 

Ao considerar o “mestiçamento” como condição degeneradora da “raça” humana de onde 

germinaria a criminalidade, as perspectivas deterministas revelam-se não apenas ideologicamente 

enviesadas, mas metodologicamente distorcidas, porque as estatísticas refletem só uma pequena 

parte da criminalidade, ou melhor, consideram apenas os fatos selecionados pelo sistema penal, 

deixando fora do quadro analítico uma enorme quantia de eventos, ocultando sutilmente no 

superencarceramento dos negros o racismo que se emaranha no recrudescimento policial em 

desfavor dessas populações, sobretudo em regiões onde os negros compõe minorias e são vistos 

como estranhos, objetos fora de lugar – exatamente como em Santa Catarina, onde apenas 2,9% 

da população se declara preta (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010). 

Uma estratégia interessante é o emprego do CompStat para, ao invés de identificar os 

padrões de comportamento criminoso, utilizar-se do sistema para mensurar a disparidade étnico-

racial na atuação policial, definindo o racismo não como falha moral, mas como padrão 
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comportamental. Essa estratégia é empreendida pelo projeto “CompStat for Justice” do Center for 

Policing Equity (2021), por meio do qual analisa-se a frequência em que pessoas negras são alvo 

de força desproporcional pela polícia, determinando-se as localidades onde o comportamento 

tendencioso nas práticas de policiamento ocorre mais frequentemente. Com essas informações 

seria possível criar planos para corrigir a atuação discriminatória e até mesmo acompanhar o 

desempenho das atividades pelos policiais para fiscalizar os seus agentes. 

A apropriação dos dados e dos sistemas para fins emancipatórios tem sido uma das 

alternativas elencadas pelos movimentos sociais para contornar os dispositivos e técnicas de 

vigilância. Tornando os vigilantes tão vigiados quanto os vigiados, seria possível, pelo menos em 

tese, desativar alguns mecanismos historicamente desfavoráveis para as minorias, como as revistas 

abusivas. Não à toa, os policiais costumam não gostar do uso de câmeras acopladas ao colete para 

acionamento automático remoto, porque estariam eles mesmos se tornando alvos de seus 

superiores. Então, uma conversa entre colegas de farda dentro da viatura, no deslocamento até uma 

ocorrência, poderia se tornar prova contra o policial caso fortuitamente identifique-se alguma 

ilicitude, além de sua privacidade ser colocada em xeque com gravações iniciadas no banheiro. 

Por isso a corporação catarinense elenca a proteção do policial contra falsas acusações e a 

dissuasão de atitudes de desrespeito, desacato e agressão como os principais objetivos das câmeras 

acopladas ao uniforme – tratando a investigação dos casos de abuso policial como um objetivo não 

tão importante, conforme disse em entrevista um oficial de alta patente local (Paraizo, 2020). 

Por outro lado, embora a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro não tenha fornecido 

informações, em 2021 o The Intercept Brasil publicou reportagem investigativa onde afirma ter a 

Oracle vendido softwares de análises de dados para polícias de diversos países, inclusive o Brasil, 

onde a tecnologia teria sido empregada por outro órgão carioca - a Polícia Civil - como estratégia 
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de policiamento preditivo, já que supostamente seria capaz de cruzar dados de ocorrências e de 

redes sociais para empreender análises comportamentais (Dias & Hvistendahl, 2021). 

O sistema Oracle Exadata seria capaz de reunir “bases de dados, organizar e hierarquizar 

informações (ocorrências policiais, armas de fogo, celulares, veículos, “pessoas” e dados 

biométricos, como digitais)”, procedendo com a análise estatística e indicadores de metas. As 

características do sistema são anunciadas pela própria Oracle, que exibia um mapa de calor de 

ocorrências policiais sobreposto na cidade do Rio de Janeiro, juntamente com uma análise 

preditiva de crimes, em apresentação potencialmente dirigida à China, devido aos caracteres em 

mandarim. Entretanto, indagada pela reportagem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro 

contraditoriamente negou a existência de contrato com a Oracle - mesmo sendo público no Portal 

da Transparência estadual a existência de contrato de 2013 para “aquisição de pacote de serviços 

de infraestrutura e softwares capazes de cruzar e analisar dados” (Dias & Hvistendahl, 2021). 

No entanto, caso o sistema tenha sido adquirido na época da Copa do Mundo, é pouco 

provável que ele ainda esteja em uso, porque o pouco treinamento e a insuficiência técnica dos 

recursos humanos para trabalhar com essas complexas ferramentas analíticas geralmente impede 

o seu aproveitamento. Além disso, a baixa qualidade dos dados da polícia, que nem sempre reserva 

um setor para revisão das informações lançadas manualmente pelos agentes, contribui para que 

esses sistemas analíticos enfrentem dificuldades operativas e se tornem "elefantes brancos", quer 

dizer, enormes projetos inconclusos que insistem em perecer sem implementação adequada. 

Embora não citados pelos órgãos policiais, também identificou-se o CrimAnalyser e o 

Mirante, desenvolvidos por pesquisadores do Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à 

Indústria da USP – um “Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão” financiado pela FAPESP –, que 

objetiva desenvolver “soluções e alternativas” para a “captura de dados e análise preditiva de 
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crimes” viabilizando sistemas capazes de identificar padrões de crimes durante certo espaço de 

tempo e lugar a partir da coleta de informações capturadas, direta ou indiretamente, sobre o clima, 

mobilidade urbana, iluminação, vegetação, proporção de edifícios residenciais, comerciais, bares, 

parques e praças, etc. Contando com a parceria do Núcleo de Estudos da Violência, também da 

USP, o projeto identificou milhares de esquinas da região central da cidade de São Paulo com 

maior probabilidade estatística de ocorrerem crimes de assalto a pedestres (Vieira, 2021). 

Esses locais são identificados a partir do processamento maquínico de grandes quantidades 

de dados sobre crimes com o objetivo de auxiliar os órgãos de segurança pública a “predizer” 

regiões com maior probabilidade de crimes e consequentemente implementar ações “preventivas”, 

auxiliando os gestores a compreender como determinados fatores espaciais se correlacionam às 

taxas de ocorrência criminal para viabilizar a adoção de políticas públicas. Com os resultados 

supostamente seria possível correlacionar os crimes com a infraestrutura urbana, indicadores 

socioeconômicos e fluxos de pessoas, aferindo, por exemplo, a conexão entre a existência de 

pontos de ônibus e a alta quantidade de crimes no entorno de escolas (Alisson, 2020). 

A primeira ferramenta fruto desse projeto foi o CrimAnalyzer, que identificou padrões na 

criminalidade a partir do acesso a dados da cidade de São Paulo. Explorando ciberneticamente o 

local e transformando o fenômeno do crime em dados mensuráveis, os pesquisadores perceberam 

que as características urbanas e sociais influenciavam no volume e espécie dos crimes verificados 

em cada área. Entre as principais características identificadas pelos investigadores destaca-se a 

possibilidade de apontar-se não apenas os pontos críticos predominantes e com maior quantidade 

de ocorrências, assim como faziam os antigos mapas de pinos, mas os locais onde frequentemente 

ocorrem crimes, mesmo totalizando eles uma pequena quantidade (Garcia et al., 2021). 



407 
 

Ao relacionar crime, criminalidade e vitimização e o ambiente urbano, o projeto se 

aproxima da perspectiva teórica denominada “criminologia ambiental”, cujas teorias costumam 

afirmar que fatores ambientais oportunizam a prática criminosa e, assim, a intervenção urbana nos 

espaços problemáticos teria a capacidade de preventivamente interferir na repetição de crimes. 

Entre elas, cita-se a teoria das atividades rotineiras, a teoria da desorganização social e a teoria da 

escolha racional. No âmbito dessa vertente criminológica intervenções nos ambientes onde 

ocorrem crimes poderia diminuir a sua recorrência, promovendo-se a “prevenção situacional do 

delito”197 por meio da gestão e manipulação do ambiente, diminuindo as chances de o crime 

acontecer mediante a alteração das oportunidades disponíveis, influindo na decisão do indivíduo 

de cometer crime. Também, parece haver certa influência da teoria das janelas quebradas, porque 

ao correlacionar a infraestrutura urbana e as ocorrências policiais para apoiar a relação entre 

desordem social e crimes, a proposta dos pesquisadores é encontrar “soluções” para acabar com 

as regiões críticas, mesma premissa empregada pelas estratégias de “policiamento de pontos 

críticos” e de “policiamento orientado para o problema”. 

 

Figura 11 

CrimAnalyzer 

 
197 Por "prevenção situacional do delito" entende-se as ideias criminológicas que veem as oportunidades como causas 
do crime. Para interromper a delinquência essas teorias defendem a alteração do entorno para tornar mais difícil ou 
mesmo impossível o cometimento do crime. Trata-se de um enfoque quase hegemônico na prática criminológica 
estadunidense e avessa às noções previdenciaristas da década de 1980, não se preocupando em reformar o delinquente 
como indivíduo ou modificar as condições sociais subjacentes. Para essa compreensão, o crime é fato normal, não se 
tratando de desvio, se manifestando devido à ausência de barreiras e controles. 
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Nota. Tela do sistema CrimAnalyzer exibindo diversas análises e comparativos sobre os crimes 

ocorridos em região da cidade de São Paulo (Garcia et al., 2021). 

 

A Figura 11 mostra a tela do CrimAnalyser divulgada pelos seus desenvolvedores. A 

limitação desse sistema é que as áreas com alta intensidade de crimes se dividem por enormes 

setores censitários, uma unidade de medida com área contínua e que se refere a um grande quadro 

espacial. Embora fosse possível identificar os padrões da área, apontando-se bairros com mais ou 

menos crimes, a falta de precisão em microescala prejudicava a correlação com o mobiliário 

urbano e a oportunidade, circunstâncias fundamentais para planejar políticas públicas na 

perspectiva da criminologia ambiental. Para contornar esse problema, e depois de terem acesso a 

dados georreferenciados dos crimes ocorridos na cidade de São Paulo, os mesmos pesquisadores 
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desenvolveram outro sistema denominado Mirante, ferramenta que mais precisamente relaciona 

estatisticamente as ocorrências policiais com o espaço para avaliar os padrões criminosos. 

Com o Mirante a escala foi reduzida para o nível da rua. Com o auxílio do Google Street 

View198 foi possível identificar que determinada esquina sem registros pretéritos de roubos a 

veículos começou, a partir de 2017, registrar o aumento da quantidade de delitos, os quais 

correlacionavam-se à mudança do lado da via onde se podia estacionar (Alisson, 2020). Segundo 

seus desenvolvedores, o Mirante permite visualizar e explorar de forma escalonada e versátil os 

dados de certas regiões urbanas, fornecendo diversos recursos interativos para identificar padrões 

temporais e a mudança de pontos críticos de acordo com o horário, dia da semana ou meses do 

ano, viabilizando a análise da sazonalidade das ocorrências (Garcia-Zanabria et al., 2020).  

Em estudo de caso para apurar o desempenho do Mirante na identificação de padrões de 

furtos de veículos e, ao mesmo tempo, entender o impacto de mudanças espaciais no mobiliário 

urbano para oportunizar o crime, os desenvolvedores selecionaram uma região da zona sul da 

cidade de São Paulo, próxima de uma favela, e conhecida pela alta incidência desses delitos. Entre 

2006 e 2017 a região selecionada registrou cerca de 650 ocorrências. Filtrando-as em dois períodos 

históricos (01/2006 a 11/2010 e de 11/2010 a 12/2017) e relacionando os pontos críticos com a 

infraestrutura urbana nos arredores mediante imagens antigas do Google Street View identificou-

se correlação entre o aumento dos crimes com a mudança dos sinais de trânsito (retirada de 

rotatória) e das áreas de estacionamento (permissão para estacionar no lado direito da via), 

conforme verifica-se na Figura 12 (Garcia et al., 2021). 

 

 
198 O Google Street View é um recurso presente no Google Maps e no Google Earth que permite ver imagens 
panorâmicas em 360º na horizontal e 290º na vertical de diversas localidades do mundo, fotografadas por câmeras 
especiais instaladas em veículos e funcionários da Google que circulam por ruas e calçadas. 
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Figura 12 

Mirante 

 

Nota. Tela do sistema Mirante indicando pontos críticos de região da cidade de São Paulo onde 

identificou-se correlação entre os crimes e mudanças ambientais (Garcia-Zanabria et al., 2020). 

 

Em outro estudo de caso levado a cabo na cidade de São Carlos os pesquisadores estudaram 

os impactos de melhorias na infraestrutura urbana nos índices de criminalidade (roubo ou furto de 

pedestre) em uma das principais avenidas da cidade entre janeiro de 2014 e abril de 2019.

 O ponto que lhes chamou a atenção foi em um viaduto, que servia como ponto de encontro 

para marginalizados e como moradia para sem-teto, circunstância que, segundo eles, poderia 

explicar a grande quantidade de crimes, sobretudo porque as taxas de crimes caíram 

significativamente depois da revitalização do local (Garcia-Zanabria et al., 2020), com reforma, 

iluminação e remoção dos corpos “indesejáveis”. 
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Embora os pesquisadores afirmem que o projeto despertou o interesse de órgãos e 

secretarias de segurança pública, especialmente em São Carlos, não há notícia de sua 

implementação (Garcia-Zanabria et al., 2020). Nenhum dos órgãos públicos brasileiros contatados 

informou o emprego desse sistema. A iniciativa foi noticiada na imprensa apenas pelo Jornal da 

USP em julho de 2020 com o título “Pesquisadores aplicam ciência de dados e Inteligência 

Artificial no combate ao crime” (Casatti, 2020), cujo conteúdo em seguida foi parcialmente 

reproduzido pela Agência FAPESP com o título “Sistema usa inteligência artificial para prever 

ocorrência de crimes em cidades” (Alisson, 2020) e pelo jornal ABC do ABC com o título “Projeto 

da USP busca combater a criminalidade com ciência de dados e IA” (ABC do ABC, 2020). 

A estratégia para redução dos crimes mediante a criação de ambiente ordeiro e iluminado, 

com o combate ao vandalismo e aos mendigos, não é recente. Em meados de 2019 a Folha de 

S.Paulo já divulgava experimento que reduziu 36% dos crimes noturnos após a melhoria da 

iluminação pública (Mena, 2019). A relação entre ambiente, iluminação e o comportamento 

humano é objeto de estudo há muitos anos, e encontra eco em teorias de “criminologia ambiental” 

do fim do século XX como a das janelas quebradas, a qual ganhou proeminência política ao 

assumir que o ambiente urbano “se comunica” com as pessoas e, consequentemente, locais 

escuros, abandonados e desorganizados transmitiriam a ideia de que o comportamento desviante 

seria tolerado pela comunidade. 

Embora estudos indiquem a correlação entre intervenções nos ambientes urbanos e a 

diminuição dos índices de crimes, as evidências são bastante limitadas e não sustentam uma 

relação de causalidade confiável. Por exemplo, quando as intervenções espaciais ocorreram nas 

enormes favelas brasileiras, as quais foram ocupadas por forças policiais após operações 

cinematográficas, não se verificou o efeito desejado. Imediatamente após a “pacificação” das áreas 
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houve significativa queda das mortes em confrontos policiais e, ao mesmo tempo, ampliação das 

ocorrências de apreensão de drogas. Entretanto, com o agravamento da crise econômica sofrida 

pelo Brasil a partir de 2015 esse modelo de ocupação territorial entrou em crise, tornando-se 

comuns os ataques às bases policiais, confrontos armados, denúncias de corrupção policial e o 

espraiamento dos crimes para outras regiões – conforme noticiado pela Deutshe Welle em 

dezembro de 2016 com o título “Os fatores que levaram ao fracasso das UPPs” (Boechat, 2016). 

Isso ocorre porque, em primeiro lugar, o objeto de análise das pesquisas de criminologia 

ambiental geralmente é reduzido, limitando-se a algumas quadras ou ruas, impedindo o 

diagnóstico de eventual transferência do problema para regiões mais próximas. No caso dos 

viadutos, por exemplo, o fechamento, a iluminação excessiva ou a costumeira colocação de pedras 

pontiagudas como estratégia de “arquitetura hostil” interdita completamente a sua utilização pelos 

mendigos, restringindo determinados comportamentos naquele espaço – como pernoitar ou 

abrigar-se – transferindo-os desse espaço para outra localidade, sem, todavia, resolver 

estruturalmente o problema da desigualdade social, da falta de emprego e de habitação. 

Em segundo lugar, as intervenções urbanas costumam ter maior efeito psicológico na 

percepção de segurança do que propriamente na redução dos índices de crimes. Exemplo disso é 

a invasão pela polícia e blindados da marinha brasileira da Vila Cruzeiro no Rio de Janeiro em 

2010, a qual remanesce no imaginário popular graças às cenas filmadas de helicóptero mostrando 

pessoas fugindo em direção ao vizinho Complexo do Alemão – cobertura jornalística essa que 

rendeu ao Jornal Nacional da rede Globo um Emmy Internacional na categoria Notícia (Memória 

Globo, 2021). Anunciada como solução definitiva no combate ao tráfico de drogas, essas 

operações repletas de pirotecnia e executadas como peças de propaganda eleitoral não aplacaram 

a criminalidade, pelo contrário, em alguns casos fez nascer as milícias (Manso, 2020). 
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De fato, a criminalidade se relaciona mais ao declínio econômico do que à decadência e à 

desordem das janelas quebradas, as quais expressam mais uma consequência da falta de dinheiro 

do que uma de suas causas. Tão logo a crise aplacou o Brasil, as estratégias de combate ao crime 

revelaram-se falhas. Apostar em iluminação, reformas de fachadas e consertos de janelas pode 

solucionar provisoriamente o problema, mas a longo prazo não reduz a criminalidade, tratando-se 

de uma ilusão escorada em premissas equivocadas (Harcourt, 2001). Conforme já tratado no 

segundo capítulo, no final do século XX as taxas de crimes graves caíram nos Estados Unidos 

tanto em cidades onde essa estratégia de policiamento foi executada, quanto naquelas que não o 

fizeram, sugerindo que o crescimento econômico entre outras tendências foram causas mais 

eficazes do que apenas a intervenção no espaço urbano. 

Em terceiro lugar, conforme Bernard Harcourt e Jens Ludwig expõem em estudo de caso, 

o realojamento de famílias estado-unidenses de baixa renda de regiões com altos índices de 

criminalidade e desordem para regiões menos desfavorecidas fez com que os crimes continuassem 

a ocorrer nas novas localidades com a mesma proporção de antes, independentemente do cenário 

do mobiliário urbano, fato a indicar que a mera mudança ambiental não é suficiente para diminuir 

os crimes (Harcourt & Ludwig, 2006). 

O processo de exclusão ou de extermínio dos indesejáveis, que assim o são por serem 

despossuídos, ganha com esses sistemas de pontos críticos um modelo supostamente “objetivo” 

para endossar políticas públicas bélicas voltadas aos viventes das periferias, dos guetos, das vielas, 

cuja falta de trabalho e moradia digna é correlacionada à criminalidade. A gestão do crime é 

concebida, assim, como reação às condutas e pessoas problemáticas, as quais são varridas para 

baixo do tapete, restringidas em sua locomoção, por representarem a desordem em carne e osso, 

potencialmente causadoras de crimes. 
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Salienta-se que o mapeamento de crimes para identificação de pontos críticos 

desempenhado pelo CrimAnalyser e pelo Mirante não é propriamente uma estratégia de 

policiamento “preditivo”, porque embora propicie a identificação de padrões para auxiliar no 

direcionamento dos recursos e na formulação de estratégias de segurança pública, as estratégias 

contemporâneas que se arvoram na função de “predição” de crimes levam em consideração 

elementos de análise não exclusivamente espaço-temporais, como os provenientes da coleta de 

dados das redes sociais, endividamento, religião, perfil étnico, entre outros, para calcular local e 

hora em que um tiroteio pode ocorrer ou mesmo as características da pessoa a ser autora ou vítima 

de um crime para alertar automaticamente os agentes – funcionalidades aparentemente inexistentes 

nos sistemas brasileiros. De todo modo, embora eles não considerem e nem coletem tantas 

informações, privilegiando as oriundas dos acervos de ocorrências policiais, e tampouco 

prescrevam automaticamente ações aos policiais, a pretensão de seus desenvolvedores é ampliar 

os seus “inputs” – seguindo a lógica cibernética e compulsiva por mais e mais dados. 

Embora não conste nas informações prestadas pela Polícia Militar de São Paulo, o Detecta, 

também foi empregado no Estado, tendo sido anunciado em 2014 como sendo um sistema de 

monitoramento por meio de câmeras públicas e privadas que se integraria ao maior banco de dados 

de informações policiais da América Latina, incluindo registros de ocorrências, fotografias, 

veículos e documentos de identidade. Inspirado nas iniciativas de Nova York, e desenvolvido em 

parceria com a Microsoft, supostamente reconheceria placas de veículos furtados ou roubados e 

comportamentos humanos suspeitos, como uma pessoa com capacete dentro de um posto de 

combustíveis ou uma motocicleta estacionada entre automóveis em uma rodovia congestionada 

(Gusmão, 2014). Correlacionando informações de locais, pessoas e veículos, o sistema auxiliaria 

a polícia em suas tarefas operacionais e investigativas, dando-lhe mais eficiência e assertividade. 



415 
 

Segundo o governo paulista, durante o período de implantação do Detecta os padrões 

comportamentais adotados pela polícia de Nova York poderiam ser adaptados para o contexto 

brasileiro. Semelhantemente ao PredPol e de maneira bastante propagandística, o sistema seria 

capaz de automaticamente alertar o operador ou os policiais mais próximos quando uma ação 

suspeita fosse identificada como, por exemplo, uma pessoa ou de um veículo com características 

suspeitas fossem reconhecidas pelos filtros e categorias ajustados no sistema. Essa estratégia 

também agilizaria as investigações, que passariam a correlacionar automaticamente circunstâncias 

não notadas pelas vítimas ou testemunhas – como a presença de determinado veículo nas 

proximidades de diversos roubos ocorridos em locais distintos. A partir disso, o sistema poderia 

acompanhar tal veículo, alertando a sua localização em tempo real, estimulando que os policiais 

se antecipassem, abordando-o antes de um novo delito (Estado de São Paulo, 2014). 

Na época o sistema já previa a possibilidade de integrar câmeras de vigilância de 

associações, sindicatos, condomínios e empresas. A iniciativa privada era estimulada a franquear 

o acesso à polícia. A ferramenta de “vídeo analítico” poderia interpretar as imagens das câmeras 

privadas e públicas de “forma eficiente e rápida” para identificar comportamentos pré-

determinados, disparando alertas (Estado de São Paulo, 2017). Essa estratégia também é adotada 

em outras partes do mundo. O The Intercept lançou luz sobre a questão, apontando que a 

articulação de câmeras particulares com a polícia vem sendo implementada também em Detroit, 

Chicago, Nova Orleans e Atlanta. Conforme as cidades aperfeiçoem as redes de monitoramento 

por meio da internet das coisas, novos sensores estão se incorporando para apurar a análise de 

dados – como, por exemplo, combinando o áudio extraído de microfones instalados em áreas 

públicas para que o sistema diferencie com maior acurácia uma briga de uma dança, ou para que 

as câmeras do local se voltem imediatamente para o local onde ocorra um tiro (Kwet, 2020). 
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Apesar das pretensões auspiciosas anunciadas pelo governo paulista, o Tribunal de Contas 

do Estado confeccionou relatório concluindo que o sistema não era capaz de identificar 

comportamentos suspeitos por meio da ferramenta de “vídeo analítico”, indicando que o Detecta 

não trazia contribuições suficientes para a melhoria da segurança pública (Ribeiro & Leite, 2016). 

Além disso, segundo o relatório, notou-se o pouco uso do sistema e em diversos batalhões da 

polícia militar o sistema sequer era conhecido (Hirata et al., 2015). 

Aparentemente o sistema foi descontinuado ou permanece desconhecido dos órgãos de São 

Paulo, afinal, o Detecta não foi citado nas informações prestadas a este pesquisador pela Polícia 

Militar (ver Anexo WW) e pela Polícia Civil (ver Anexo VV). De todo modo, pode-se afirmar que 

o Detecta também não executa o policiamento “preditivo”, porque se propunha a identificar 

comportamentos suspeitos previamente cadastros no sistema de análise de vídeo, sem relacionar 

os eventos com bases de dados mais complexas e minuciosas. Além disso, o sistema não sugeria 

a adoção de tarefas pelos policiais – como o PredPol faz. 

O sistema brasileiro que mais parece executar estratégias de policiamento preditivo é o 

CrimeRadar, desenvolvido pelo Instituto Igarapé, em associação com a Via Science e a Mosaico, 

para as Olimpíadas de 2016. Inicialmente dirigido ao Rio de Janeiro, e usando aprendizado de 

máquina para prever as taxas de crimes em diferentes regiões da cidade, o sistema busca 

potencializar os recursos das instituições policiais, como viaturas, câmeras e efetivo humano, ao 

mesmo tempo em que tenta reduzir os efeitos da criminalidade em áreas vulneráveis. A proposta 

parte da constatação de que “crimes violentos e contra propriedade se concentram em localidades 

específicas (hot spots) e durante períodos previsíveis” e que “cerca de metade dos crimes na 

maioria das cidades do mundo ocorrem em cerca de 5% dos endereços” (Instituto Igarapé, 2021b). 

Então, para prevenir o crime, o sistema se propõe a mapear e predizer os crimes a partir das 
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informações do passado, reduzindo a quantidade de ocorrências e diminuindo o tempo de resposta, 

por meio de algoritmos de predição e de otimização para melhor compreensão do território. 

Quando do lançamento o sistema gerou curiosidade internacional. Na época a Wired 

noticiou que o aplicativo poderia prever as taxas de criminalidade do Rio de Janeiro em diferentes 

bairros e horários. É de se compreender o interesse global. Em 2016 o Brasil possuía 32 das 50 

cidades mais perigosas do mundo, medidas pelas taxas de homicídio. Não à toa, 81% dos 

brasileiros sentiam medo de serem mortos pela violência urbana. O aplicativo teoricamente poderia 

ajudar as pessoas a perambular pelo Rio de Janeiro e evitar as áreas mais perigosas, as quais nem 

sempre coincidiam com as regiões pobres. Segundo a reportagem, o CrimeRadar teria sido 

desenvolvido para promover o debate sobre segurança pública baseada em dados e evidências, 

estabelecendo uma fonte confiável de informação, combatendo a sensação de histeria aflorada 

pelos eventos episódios de criminalidade veiculados pela imprensa. A ideia seria divulgar 

estatísticas para que as pessoas comuns pudessem tomar conhecimento da situação, usando um 

mapa da cidade indicando os pontos críticos por meio de cores (Griffiths Sarah, 2016). 

Para executar a tarefa preditiva o software foi alimentado com cinco anos de informações 

criminais – 14 milhões de ocorrências – produzidas pela polícia do Rio de Janeiro. Ao processar e 

interpretar toda essa informação, o sistema apresenta diretamente no mapa da cidade, de maneira 

interativa, dados passados e futuros sobre a distribuição dos crimes, indicando com a cor verde as 

regiões com menor probabilidade de delitos e, em vermelho, as localidades com maiores chances. 

Esses dados também variam de acordo com o horário e o dia da semana, podendo o usuário 

consultar em tempo real se a localização onde ele se encontra é, ou não, categorizada como de 

maior risco, filtrando os setores conforme a gravidade delitiva (Griffiths Sarah, 2016). 
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O Bloomberg também noticiou a ferramenta, destacando que enquanto outras empresas 

estavam desenvolvendo sistemas de policiamento preditivo para servir exclusivamente à polícia, 

o CrimeRadar seria a primeira disponível publicamente, dentro do conceito de governo aberto. 

Segundo o seu diretor de pesquisas, a intenção seria trabalhar diretamente com os cidadãos, para 

que eles pudessem se proteger da violência urbana sem relegar essa responsabilidade 

exclusivamente às instituições policiais (Capps, 2016). Com mais informação e tecnologia, a 

polícia passaria por uma virada paradigmática, afinal, adotando estratégias baseadas em evidências 

as atividades policiais estariam voltadas mais à prevenção do que a repressão. 

Para o desenvolvedor, pelo menos três problemas seriam contornados pelo sistema: ao ser 

alimentado com vultuosa quantidade de dados, o sistema poderia prever a sazonalidade do crime, 

identificar as localidades onde ele ocorre e apresentar de modo compreensível ao usuário, dando 

ao cidadão comum uma visão ampliada do cenário da cidade. Com isso algumas áreas poderiam 

perder a reputação negativa, muitas vezes associada a crimes episódicos graves do que 

propriamente a uma situação de insegurança generalizada (Griffiths Sarah, 2016). Na Figura 13 

nota-se o mapa de região da cidade do Rio de Janeiro demarcado com regiões em verde, amarelo 

e vermelho, destacando-se em vermelho como as mais perigosas no “futuro”. 

 

Figura 13 

CrimeRadar 
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Nota. Tela o sistema CrimeRadar exibindo “previsão de crimes” (crime forecast) para o futuro em 

região da cidade do Rio de Janeiro (VIA, 2017). 

 

Embora a Polícia Militar de Santa Catarina tenha dito não utilizar esse sistema (ver Anexo 

UU), o Instituto Igarapé informa em seu site que o sistema é utilizado pela polícia no município 

de Criciúma. Esse seria o único órgão brasileiro que empregaria o sistema (Instituto Igarapé, 

2021b). No Rio de Janeiro ela nunca chegou a passar da fase de experimentação. Em 2021 um 

processo de seleção de dois municípios brasileiros para testar gratuitamente a ferramenta foi 

suspenso após acentuarem-se as críticas de acadêmicos e do público em geral, que apontaram o 

caráter potencialmente vigilantista da ferramenta, em um país onde a discriminação racial é 

notoriamente enraizada na atuação da polícia (Instituto Igarapé, 2021a). O processamento de 

imensa quantidade de dados sem maiores esclarecimentos quanto à forma de coleta e 
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armazenamento estimulou o debate quanto aos efeitos inerentes ao uso de novas tecnologias pela 

segurança pública – provocando as mesmas críticas formuladas em desfavor do PredPol. 

Corretamente Pablo Nunes (2021) escreveu no El País que o principal problema do 

policiamento preditivo é a fonte dos dados. A credibilidade das informações policiais é criticada 

devido ao racismo estrutural que prejudica a sua confiabilidade. Segundo ele, se os negros sofrem 

mais abordagens policiais, constituindo a porção majoritária dos presos e das vítimas de homicídio 

no Brasil, os dados utilizados para modelar a predição de crimes invariavelmente consideraria esse 

histórico de racismo e violência contra os negros. O racismo acabaria se perpetuando sob a 

roupagem da tecnologia. As máquinas aprenderiam a se comportar de maneira racista repetindo o 

histórico humano, considerando erroneamente tal comportamento como apropriado. 

Talvez seja incorreto pensar que uma ferramenta tecnológica possa solucionar séculos de 

perseguição aos negros. Sobretudo porque a polícia militar surgiu no Brasil associada justamente 

à captura de escravos fugidos. Mesmo assim, a crítica é pertinente para colocar em xeque a noção 

de que dados servem como solução para tudo. A dificuldade em predizer a criminalidade nas 

favelas do Rio de Janeiro mostra bem como o sistema depende quase que exclusivamente das 

informações prestadas pela polícia. Como essas regiões não possuem informações detalhadas e 

confiáveis sobre crimes devido a influência das milícias ou dos traficantes de drogas, as regiões 

pobres simplesmente foram excluídas da primeira versão do CrimeRadar. Então, centenas de 

milhares de cariocas sujeitos a altos níveis de violência urbana acabam sendo desconsideradas do 

gráfico, evidenciando não apenas a dependência dos dados da polícia, tomados como verdadeiros 

(Griffiths Sarah, 2016), mas a própria estratificação da cidade em regiões relevantes e irrelevantes, 

privilegiando-se as localidades centrais ou com maior fluxo de turistas. 
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Apesar do antigo desejo humano de antecipar os acontecimentos motivar o 

desenvolvimento de novas ferramentas tecnológicas, não se pode ignorar as críticas às pretensões 

preditivas de companhias como a PredPol e a Palantir, que a partir de cidades como Chicago, 

Nova York e Nova Orleans desenvolveram ferramentas assemelhadas para auxiliar no trabalho 

policial. A CrimeRadar objetiva, em síntese, replicar no Brasil as mesmas estratégias de 

policiamento preditivo em marcha nos Estados Unidos, cujas críticas não diferem muito das 

dirigidas aos sistemas de reconhecimento facial devido a predominante prisão de negros e por 

crimes não violentos (P. Nunes, 2021), conforme apontou o projeto Panóptico, levado a cabo pelo 

Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), que tem acompanhado a implementação e 

os resultados do uso do reconhecimento facial para o policiamento, suscitando o debate acerca da 

privacidade, proteção dos dados pessoais e eficiência do trabalho policial. 

Isso mostra como o debate público sobre as “soluções” preditivas é relevante para que essas 

ferramentas de segurança pública não redobrem a vitimização das pessoas que já sofrem violações 

de seus direitos. Não se pode admitir que as tecnologias mascarem o racismo e o preconceito 

existentes na sociedade escondendo-os em meio a um emaranhado de algoritmos incompreensíveis 

para, em seguida, entregar na tela do sistema resultados supostamente incontestáveis que serão 

“executados” pelos agentes ou policiais como se fossem objetivos, neutros ou imparciais. 

 

3.2.2. O policiamento preditivo na Espanha 

 

Na Espanha as instituições com atribuições de segurança pública são organizadas de forma 

significativamente diferente do Brasil. O modelo de polícia espanhola tem ciclo completo e 

abrange três níveis – nacional, regional e local. A nível nacional há o Cuerpo Nacional de 
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Policía199 e a Guardia Civil200. A nível regional, algumas comunidades autônomas dispõem de 

polícias próprias201, não submetidas ao governo nacional, como na Catalunha (Mossos 

d'Esquadra), País Basco (Ertzaintza), Navarra (Foruzaingoa/Policía Foral) e Canárias (Cuerpo 

General de la Policía Canaria - CGPC), onde exercem independentemente, de forma substitutiva 

ou complementar, as competências do policiamento em matéria de ordem pública, segurança 

cidadã, tráfego, jogos e espetáculos202. Na Comunidade Valenciana, Andaluzia, Galícia e Aragão, 

por outro lado, o policiamento é realizado mediante convênio por Unidades do Corpo Nacional de 

Polícia, como se o órgão nacional fosse uma polícia autônoma203. Os municípios com mais de 5 

mil habitantes também podem contar com corpos de polícias locais204, embora nem todas as 

localidades efetivamente tenham criado instituição própria (Gobernado, 2017).  

Para instruir a pesquisa adotou-se procedimento semelhante ao empregado com as polícias 

brasileiras: solicitou-se aos órgãos nacionais e autônomos da Espanha, mediante pedido de acesso 

à informação, esclarecimentos quanto a utilização de técnicas e softwares para predição criminal. 

Não foram solicitadas informações às comunidades sem polícia autônoma porque embora algumas 

tenham órgão aparentemente próprio (como é o caso da Valenciana, Andaluzia, Galícia e Aragão), 

 
199 O Cuerpo Nacional de Policía é uma instituição de segurança pública de natureza civil e de âmbito nacional, criada 
em 1986, submetendo-se ao Ministério do Interior. Além das competências compartilhadas com os demais órgãos 
nacionais, autônomos e locais, tem atribuição de emitir DNI, tratar com estrangeiros, registrar a entrada e saída do 
país, controlar jogos, investigar crimes de droga, entre outros. 
200 A Guardia Civil é um corpo de segurança pública de natureza militar e de âmbito nacional, criada em 1844 como 
uma força armada de infantaria e cavalaria, submete-se tanto ao Ministério do Interior quanto ao Ministério da Defesa, 
tendo competência para tratar de armas, explosivos, contrabando, meio ambiente, portos, aeroportos e a proteção fiscal 
do Estado. 
201 É relevante esclarecer que o artigo 37, n. 1, da Lei Orgânica 2/1986, da Espanha, prevê que as comunidades 
autônomas cujos estatutos autorizem podem criar corpos de polícia autônomos. 
202 As competências estão previstas no artigo 38 da Lei Orgânica 2/1986. 
203 Destaca-se que o artigo 47, n. 1, da Lei Orgânica 2/1986, da Espanha, inclui a possibilidade de as comunidades 
autônomas que não tenham criado polícias próprias, solicitarem ao Governo da Nação, através do Ministério do 
Interior e para o exercício das competências das comunidades autônomas, a atribuição de Unidades do Corpo de 
Polícia Nacional, sendo as condições dessa atribuição fixadas em acordos de colaboração administrativa. 
204 Inicialmente eram denominadas como Guardias Municipales. Em algumas localidades continuam sendo chamadas 
dessa forma, como em Barcelona. Suas atribuições são complementares às demais, destacando-se a proteção dos 
edifícios públicos, a ordenação do trânsito urbano, a execução da função de polícia administrativa e a prestação de 
auxílio às demais autoridades. As competências estão previstas no artigo 53 da Lei Orgânica 2/1986. 
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elas são constituídas como unidades destacadas do Cuerpo Nacional de Policía e mantém 

dependência orgânica do Ministerio del Interior, ao qual também foi dirigido uma petição. Embora 

inicialmente este autor acreditasse que em Madri existisse uma polícia autônoma (a BESCAM), 

no decorrer da pesquisa concluiu-se que ela não se trata desse tipo de órgão.  

Conforme é ilustrado pela Tabela 3, foram enviados pedidos de informação ao Cuerpo 

Nacional de Policía e à Guardia Civil, por meio do Ministerio del Interior (ver Apêndice C), aos 

Mossos d’Esquadra (ver Apêndice D), à Ertzaintza (ver Apêndice G), à Foruzaingoa/Policía 

Foral (ver Apêndice E), à Policía Autónoma de Canarias (ver Apêndice F) e à Comunidad de 

Madrid (ver Apêndice H). Apenas responderam a Ertzaintza e a Comunidad de Madrid (ver Anexo 

JJJ e Anexo KKK), essa última para informar que a BESCAM não é polícia autônoma.  

 

Tabela 3 

Policiamento preditivo nos órgãos espanhóis 

Órgão Resposta 

Cuerpo Nacional de Policía Não respondeu 

Guardia Civil Não respondeu 

Mossos d’Esquadra (Catalunha) Não respondeu 

Ertzaintza (País Basco) Informou ser uma polícia guiada pela inteligência e que esta 
definição pressupõe a utilização de técnicas e ferramentas 
para evitar os delitos mediante a prevenção. Disse que além 
de estar em constante processo de desenvolvimento e 
implementação de técnicas e ferramentas para essa 
finalidade, o governo do País Basco dispõe de uma Divisão 
de Tecnologias encarregada pelo desenvolver ferramentas 
tecnológicas do gênero, de modo que as soluções a nível de 
hardware ou software são feitas pela própria organização. 

Informou ter a sua atuação guiada por uma “filosofia 

preditiva” que reúne tarefas como o desenvolvimento de 
ferramentas e processos necessários para a atuação 
preventiva, a formação de pessoal, a difusão desta filosofia e 
a supervisão e otimização dos processos. 
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Quanto à coleta e análise de dados, disse ter como fontes as 
denúncias de delitos feitas pessoalmente e as ligações ao 
número de emergência (112). Essas informações são 
relacionadas de acordo com os dados geoespaciais (lugar, 
tempo, data etc.) e as características das pessoas, veículos e 
objetos envolvidos. Depois, realizam prognósticos por meio 
de geoestatísticas, utilizando-se o sistema GIS da empresa 
ArcGis PRO. 

Como resultado, informou confeccionar mapas de calor, 
mapas de delito, fichas de pessoas, fichas de veículos, casos 
criminais e alertas preventivos. 

Foruzaingoa/Policía Foral (Navarra) Não respondeu 

CGPC (Canárias) Não respondeu 

BESCAM (Madrid) Informou que a Comunidad de Madrid não possui polícia 
autônoma própria, e que a BESCAM era uma polícia local 
apenas financiada pela comunidade autônoma, por essa razão 
não possuíam as informações solicitadas. 

Nota. Adaptação realizada pelo autor com as respostas dos órgãos de segurança pública espanhóis 

aos pedidos de acesso à informação formulados durante o desenvolvimento da pesquisa. 

 

A Ertzaintza, que funciona como polícia autônoma do País Basco, informou fazer uso de 

prognósticos por geoestatísticas confeccionadas pelo sistema GIS da ArcGis PRO (ver o Anexo 

JJJ). Embora não seja uma ferramenta voltada especificadamente ao “policiamento preditivo”, o 

ArcGis PRO tem entre suas funções encontrar padrões e avaliar tendências em mapeamentos e, 

por meio da análise espacial, adotar “técnicas de modelagem eficientes para fazer predições e 

entender melhor o nosso mundo” (ESRI, 2022). Além disso, a Ertzaintza informou realizar 

prognósticos por meio de geoestatísticas para confecção de mapas de calor, mapas de delito, 

perfilamento de pessoas e “alertas preventivos”. A fonte dos dados é, primordialmente, composta 

por ocorrências lançadas pelos policiais ou informadas pelos cidadãos. O órgão não disse se existe 

norma que regule o acesso ao sistema e não esclareceu a natureza e objetivo dos alertas 

preventivos, quer dizer, se são empregados para motivar prisões. 
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O ArcGis é um sistema também empregado por algumas polícias brasileiras. Trata-se de 

um sistema de informações geográficas que permite fazer a sobreposição de mapas para obtenção 

de informações comparadas, além de dispor de ferramentas para exibir tendências e modelos a 

partir do comportamento observado nos fenômenos constantes nos dados geoespaciais. Segundo a 

empresa estadunidense Environmental Systems Research Institute – ESRI, desenvolvedora do 

ArcGis PRO, um dos casos de êxito no uso de seus softwares é a Policía Local de Múrcia, que 

desenvolveu um sistema para mapear e divulgar aos moradores as ocorrências de vandalismo. As 

informações são acessíveis na internet sobrepostas ao mapa da cidade, que exibe os incidentes 

separados por cores, para que se possa descobrir onde houve queima de lixeiras e consumo público 

de bebida alcoólica (botellones). Os benefícios seriam a facilitação ao acesso à informação, a 

criação de um clima colaborativo com os órgãos de segurança e o auxílio à tomada de melhores 

decisões sobre a gestão, previsão e “predição” de incidentes (ESRI España, 2022). 

 

Figura 14 

Visor Web da Policía Local de Murcia  

 



426 
 

Nota. O Visor Web da Policía Local de Murcia exibe apenas atos de vandalismo como queima de 

lixeiras e o consumo de bebida alcoólica em via pública (Policía de Murcia, 2022). 

 

Criar um ambiente ordeiro, em que são combatidas as mínimas contravenções, parece 

expressar uma estratégia de “criminologia ambiental”. A teoria das janelas quebradas, por 

exemplo, ao defender que o ambiente desorganizado transmitiria a ideia de que o comportamento 

desviante é admitido, encarado com naturalidade, proclama intervenções ambientais como as 

praticadas pela Policía Local de Murcia. Como já dito anteriormente, essas teorias ganharam 

destaque no final do século XX, na esteira nas políticas de “lei e ordem” estadunidenses. Embora 

não se tenha encontrado estudos acerca da efetividade dessa estratégia para diminuição de crimes 

mais graves em Murcia, há críticas em desfavor de políticas desse gênero em outros locais, 

conforme narrado no tópico anterior quando comentou-se de estratégia semelhante em São Paulo. 

A proibição do consumo de bebida alcoólica (botellones), por exemplo, costuma atingir os 

jovens e pessoas mais pobres, sem poder aquisitivo para frequentar os bares – que em muitos locais 

da Espanha e do Brasil contraditoriamente podem utilizar-se de espaços públicos para instalação 

de mesas e cadeiras. Impedir o consumo de álcool, assim como restringir o uso de praças e calçadas 

por mendigos e sem-teto, ao mesmo tempo em que os bares podem instalar mesas e cadeiras, além 

de não isonômico, não resolve o problema estrutural, porque transfere as pessoas que querem 

dormir ou consumir bebida para outras localidades, geralmente distantes das áreas centrais e 

valorizadas, onde provavelmente não serão relatadas queixas. No máximo, essas políticas servem 

para afugentar a pobreza para a periferia, local onde os pobres costumam ter maior liberdade. 

Com o declínio econômico causado pela crise de 2008 e agravado pela pandemia de Covid-

19, a tendência é que mais pessoas sejam vistas nas ruas, afinal, esses distúrbios e desordens 
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urbanas parecem se relacionar mais à falta de dinheiro e de condições para frequentar bares com 

preços voltados aos turistas do que a um verdadeiro problema de criminalidade. As políticas de 

exclusão dos indesejáveis não são recentes. Os despossuídos constituem uma “ameaça” tanto nas 

cidades – onde a sua existência é transferida para a periferia – quanto nas fronteiras – onde a sua 

passagem é proibida como se fossem portadores de doenças. A construção de muros na Grécia, 

Turquia e Estados Unidos para impedir a passagem de imigrantes revela como as pessoas que não 

“interessam” à ordem econômica e social são restringidas em sua locomoção, impedidas de passar 

e consideradas portadoras de riscos, ao mesmo tempo em que os aeroportos dos “centros do 

mundo” “clamam” pela chegada de turistas endinheirados para movimentar economias 

assustadoramente dependentes de serviços turísticos e voltada para habitantes passageiros. Essas 

estratégias de exclusão, esboçadas por Bernardo Secchi (2013) na obra A cidade dos ricos e a 

cidade dos pobres, servem para separar estas duas categorias – ricos e pobres – que ao longo do 

tempo e nas diferentes localidades do mundo viveram em espaços diferentes. 

Também foi realizada a busca de informações em trabalhos científicos e reportagens 

jornalísticas como forma de complementar os dados obtidos mediante as solicitações de 

informações. Na Espanha, a literatura sobre o assunto indica que a Guardia Civil e a Policía 

Nacional têm interesse em sistemas semelhantes, mas o desenvolvimento é preliminar. 

Entre essas iniciativas, cita-se o Predictive Police Patroling (P3-DSS), desenvolvido por 

Miguel Camacho Collados em seu doutorado na Universidad de Granada. Segundo ele, o sistema 

teria como objetivo propor ao Cuerpo Nacional de Policía “uma política de patrulhamento 

preditivo para aumentar a presença dos agentes nas zonas onde são mais necessários, e assim 

reduzir a probabilidade de ocorrência do delito” (Camacho Collados, 2016, p. 6, tradução nossa)205. 

 
205 “una política de patrullaje predictivo para aumentar la presencia de los agentes en las zonas donde más se necesitan, 
y así reducir la probabilidad de ocurrencia del delito”. 
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Para desenvolver o sistema de policiamento preditivo proposto, Camacho Collados 

processou dados estatísticos fornecidos pela polícia sobre os crimes ocorridos na região central de 

Madri no período de três anos, criando-se um mapa com destaque às áreas perigosas. Para ele, o 

sistema seria capaz de auxiliar na distribuição dos agentes, de acordo com os maiores índices de 

criminalidade. Embora o projeto piloto tenha sido desenvolvido em 2016, não há informações 

quanto a sua adoção pela polícia espanhola (Camacho Collados, 2016; Jiménez Hernández, 2021).  

Por sua vez, a Guardia Civil dispõe de sistema denominado Sistema de Análisis y 

Explotación Estadístico – SAEX. Entretanto, esse sistema aparentemente não se trata de uma 

ferramenta para “predição” de crimes propriamente dita, se parecendo mais a um instrumento para 

organização e gerenciamento dos dados do órgão (Cinelli, 2019; Cinelli & Manrique, 2019). 

Também foi identificado na Espanha o desenvolvimento do sistema EuroCop Pred-Crime, 

criado em 2011 pela EuroCop Security Systems, em colaboração com a Universidad Jaume I de 

Castellón, mas sem registros de sua adoção pelos órgãos a não ser de maneira experimental pelas 

polícias locais de Rivas Vaciamadrid e de Castellón (Jiménez Hernández, 2021). Quando do início 

dos testes a cidade de Rivas Vaciamadrid anunciou ser a primeira cidade espanhola a experimentar 

o sistema de “Policía del futuro” que, após os testes, se expandiria a outras cidades a fim de auxiliá-

las a estabelecer prioridades (Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 2016). 

Não houve resposta ao pedido de informações enviado por e-mail à empresa (consulte o 

Apêndice I). Também não foram identificadas notícias sobre os resultados obtidos pela iniciativa 

da polícia local dessas cidades espanholas, a não ser no site da própria EuroCop Security Systems, 

a qual divulga em tom propagandístico que esse sistema de “prevenção” e “previsão” de crimes 

funciona mediante a integração e tratamento massivo de dados (não apenas policiais, mas também 

socioeconômicos, urbanísticos e geográficos) relacionando informações do passado para montar 
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mapas de calor e, assim, matematicamente “antecipar” por probabilidades o comportamento 

criminoso. Além disso, é um dos poucos sistemas identificados que permite a integração com redes 

sociais para extração de informações para o cálculo preditivo, as quais, relacionadas com arquivos 

policiais, poderiam resultar em recomendações mais assertivas (EuroCop, 2021). 

 Semelhantemente aos demais sistemas cibernéticos desenvolvidos nos Estados Unidos e 

no Brasil, ele descobre as áreas mais suscetíveis de crimes, indicando focos onde é recomendável 

a ação policial. Para tanto, o sistema apresenta mapas de calor por zonas, quadrantes, polígonos e 

ruas, permitindo a filtragem de acordo com a proximidade com determinados locais ou mobiliários 

urbanos, como praças, farmácias, escolas, bancos etc. (EuroCop, 2021). 

A Geolitica/PredPol também foi contatada por e-mail por este pesquisador para que 

informasse se o seu sistema tem sido utilizado por alguma instituição, órgão ou ente público do 

Brasil e da Espanha (Apêndice J), contudo o pleito sequer foi respondido pela empresa. 

Não houve resposta pelas polícias autônomas da Catalunha, Navarra, Canárias e Madri. 

Também não se localizou na imprensa o relato de iniciativas de policiamento preditivo nessas 

localidades. Como não se encontrou significativa produção acadêmica e jornalística sobre o 

assunto em periódicos e jornais espanhóis, parece que a Espanha tem dado passos mais lentos do 

que o Brasil no que se refere a adoção de sistemas de predição de dados pelos seus órgãos policiais, 

afinal, as iniciativas brasileiras têm mais tempo e quantidade que as espanholas. Todavia, se nota 

o interesse crescente na adoção dessas tecnologias, indicando-se um possível desenvolvimento 

tecnológico no setor nos próximos anos, especialmente a partir de outros países europeus – como 

Alemanha, França e Reino Unido, que já adotam esses sistemas (Cinelli & Manrique, 2019). 

Não se pode desconsiderar, também, ser o Brasil um país com grandes problemas de 

segurança pública, com altas taxas de crimes violentos, estimulando a busca por novas soluções e 
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um ambiente de crescente militarização da política. Para se ter uma ideia, a taxa de homicídios no 

Brasil é de 26,7 por 100.000 habitantes, uma das maiores médias do mundo (OECD, 2022). 

Enquanto parcela dos brasileiros reclama por maiores efetivos policiais e melhores estratégias de 

segurança para aplacar a criminalidade, a taxa de homicídios na Espanha é de apenas 0,6 por 

100.000 habitantes, o que faz com que 82% dos espanhóis se sintam seguros andando sozinhos à 

noite, em proporção bastante superior à média dos países da OCDE, de 68% (OECD, 2022). 

Então ao mesmo tempo em que a polícia brasileira “apreende bazuca em matagal” (G1, 

2018) e se depara com a profusão de crimes violentos, vê-se que na Espanha a Policía Local de 

Murcia tem desprendido esforços de seu setor de planejamento para desenvolver um sistema para 

mapear e “prever” especificadamente distúrbios de vandalismo bastante singelos – como a queima 

de lixeiras e o consumo público de bebida alcoólica. Apesar das boas intenções do projeto, que 

deve buscar reduzir a “desordem” urbana seguindo uma lógica criminológica ambiental, não se 

pode deixar de criticá-lo. Em primeiro lugar, é impossível “prever” onde e quando alguém irá 

consumir bebida alcoólica em via pública. Os índices podem indicar uma tendência, mas o viés 

determinista anunciado pela desenvolvedora do software é bastante míope. A existência de 

aspectos que indiquem a probabilidade das pessoas se comportarem de uma ou de outra forma não 

elide o fato de que elas podem surpreender e adotar comportamentos diferentes do imaginado. Em 

segundo lugar, os resultados dessa “predição” costumam ser bastante óbvios – em dias frios e 

chuvosos os eventos reduzem e nas sextas e sábados à noite eles aumentam. Também há predileção 

por algumas áreas como parques, praças e localidades habitadas por jovens. Realmente é 

necessário implementar um sistema de mapeamento georreferenciado para concluir que os jovens 

costumam se aglomerar nos mesmos lugares para consumir álcool e que eles, assim como os 
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demais humanos, não gostam de passar frio? Em terceiro e último lugar, será que esses distúrbios 

são graves e relevantes o suficiente para legitimar a atenção da polícia? 

A Policía Local de Murcia adotou esse sistema, ao invés de “predizer” os homicídios ou 

os roubos, porque os desafios enfrentados pela segurança pública espanhola são diferentes dos 

brasileiros. O descompasso decorre das diferenças que marcam o Brasil pela violência. Soma-se a 

isso a influência cultural estado-unidense na retórica policial brasileira, que funciona como um 

espaço bastante vasto para que empresas e cientistas possam vender e testar suas “soluções”. 

Por outro lado, não se tomou conhecimento da edição de norma brasileira ou espanhola 

estabelecendo os procedimentos e hipóteses para acesso às informações coletadas por meio dos 

sistemas de extração, categorização e predição criminal206. Essa ausência regulatória revela por 

um lado a falta de preocupação com a violação à privacidade – como se qualquer medida para 

aplacar a criminalidade se justificasse por conta própria – e por outro lado sugere ser ato proposital 

para que o policial possa agir com maior discricionariedade devido o vazio normativo. 

Embora o levantamento exploratório empreendido neste estudo de caso mostre que o 

policiamento “preditivo” – aos moldes do PredPol – não esteja sendo empregado no Brasil ou na 

Espanha, vários passos foram dados no sentido da inclusão dos dados nas estratégias policiais, 

desconsiderando-se as sérias preocupações acerca de sua validade científica e o fracasso do projeto 

em algumas importantes cidades estado-unidenses, que recentemente descontinuaram o PredPol e 

outros softwares do gênero ao concluir ser impossível “limpar” o preconceito dos dados. 

 

3.3. Análise crítica: novas tecnologias, velhas finalidades 
 

 
206 Nenhum dos órgãos consultados informou ter estabelecido regras para o acesso aos dados pelos seus agentes. 
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As experiências com o policiamento “preditivo” mostram que os seus “erros” não decorrem 

apenas da discriminação racial imbrincados em seus algoritmos, mas estão introjetados no 

propósito da própria instituição “polícia”, que historicamente serviu de instrumento para recapturar 

escravos, prender forasteiros e conservar a ordem do poder colonial. Não se pode cogitar um 

policiamento “preditivo” orientado para o “bem” porque as críticas que lhe são dirigidas não são 

apenas efeito infeliz e acidental de um programador que se “equivocou” no código-fonte, dos 

bancos de dados viciados ou dos ciclos autolegitimadores de feedback, mas derivam do racismo e 

da discriminação socioeconômica que atravessam as estruturas sociais. 

Se as máquinas cibernéticas podem ser empregadas para predizer comportamentos é algo 

que já se colocou em xeque nos capítulos anteriores. O projeto ou programa cibernético de Wiener 

equivoca-se ao assemelhar a máquina ao cérebro, dissolvendo a hierarquia entre o homem e sua 

obra ou até mesmo invertendo essa relação em favor da máquina. O pensamento hoje proclamado 

pelos arautos da tecnologia defende que as máquinas guiem os humanos e suas incorrigíveis falhas. 

Apesar da gravidade da afirmação, é exatamente essa a forma de pensar por trás do policiamento 

preditivo, afinal, as habilidades e experiências do policial são transferidas para a máquina, que 

passa a orientar a atividade diária repassando à guarnição roteiros de tarefas a serem executadas. 

Não é tão simples e incontroverso que os algoritmos podem auxiliar na identificação de 

padrões comportamentais e, com isso, contribuir para que a vida social e a gestão das cidades 

sejam mais racionais. A orientação das políticas públicas deve privilegiar a solução definitiva dos 

problemas, invariavelmente estruturais. Embora o congestionamento de automóveis nas grandes 

cidades brasileiras possa encontrar na tecnologia uma saída momentânea, estimulando o 

compartilhamento de veículos ou mesmos o desvio das áreas engarrafadas, para resolver a questão 

o debate deve(ria) passar pelo uso excessivo de automóveis e a ineficiência do transporte público, 
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que dispõe de metrô em pouquíssimas cidades e em extensão reduzida. Não é necessário tecnologia 

“preditiva” para dizer o óbvio: são necessárias transformações estruturais no transporte público. 

O mesmo pode ser dito do policiamento preditivo. Cercar áreas pobres potencialmente mais 

perigosas sem enfrentar as causas estruturais da criminalidade não levará a nenhum lugar a não ser 

o cumprimento de metas e a produção de índices estatísticos que se autolegitimarão. 

 

3.3.1. Por que o policiamento preditivo é equivocado 
 

É bastante interessante instruir a máquina para compilar os dados das ocorrências policiais 

e apontar correlações antes imperceptíveis como, por exemplo, uma hipotética maior incidência 

de crimes nas segundas-feiras, com taxas mais acentuadas nos bairros centrais da cidade. 

Entretanto, policiamento preditivo não é isso. A simples transformação dos mapas de pinos 

em mapas de calor não tem nada de preditivo. Mesmo assim, a maior parte dos sistemas utilizados 

pelas polícias brasileiras e espanholas se resume a essa função. Melhor posicionar os policiais na 

cidade, como se fossem peças em um tabuleiro de xadrez, não resolve o problema da criminalidade, 

mas, quando muito, causará a redução provisória dos índices até que novas áreas comecem a ser 

alvo de delitos. E como as autoridades dos Estados Unidos, Grécia e Turquia voltaram a erigir 

muros como estratégia de segurança de seus territórios207, não é de se duvidar que em breve 

 
207 De acordo com os governos, a preocupação migratória tem motivado a construção desses muros. Embora ouça-se 
falar com maior proeminência do muro que Donald Trump havia ordenado erigir, recentemente a Grécia construiu 
uma barreira física em trecho de sua fronteira com a Turquia para impedir a passagem de imigrantes afegãos, o que 
também tem sido feito pela Turquia em cerca de 300 quilômetros de sua borda com o Irã. Outros muros dividem o 
mundo com motivações semelhantes, como o de Ceuta e Melilla (Espanha) com o Marrocos, o do Kwait com o Iraque, 
o da Índia com a Caxemira (Paquistão) e o do Egito com a Faixa de Gaza. 
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também comecem a construir muros ao redor das áreas mais violentas das cidades, como se fossem 

ilhas ou enclaves208, lembrando o enredo do filme de ficção francês Banlieue 13209. 

Exemplo disso é a política de segurança pública do Rio de Janeiro, que mesmo podendo 

recorrer ao CrimeRadar, das Unidades de Polícia Pacificadora210 e de operações para garantia da 

lei e da ordem, com o emprego de tropas da Marinha e do Exército brasileiro211, não resolveu a 

criminalidade que atravessa o tecido social daquela cidade e tem origem na própria estrutura 

daquele lugar. As políticas de criminologia ambiental já foram questionadas por Bernard Harcourt 

e Jens Ludwig, que ao estudarem o programa Moving to Opportunity, de transferência de famílias 

de baixa renda moradoras de regiões perigosas para localidades mais bem ordenadas, constataram 

que a violência acompanhou as pessoas, que continuavam em dificuldades financeiras, sugerindo 

a inexistência de relação direta entre desordem e crime (Harcourt & Ludwig, 2006). 

Alguns problemas não podem ser resolvidos com o toque de um botão. Nem sempre trocar 

as lâmpadas, pintar as casas ou redobrar a quantidade de efetivo policial será suficiente para reduzir 

o crime. São necessárias transformações sociais, culturais, políticas e econômicas. A pobreza que 

assola a América Latina coloca em xeque as pretensões dos sistemas de policiamento preditivo 

porque, intimamente ligada à desigualdade econômica, a violência urbana está em toda parte, em 

bairros ricos e pobres, e pode atingir qualquer um. Delimitar as regiões onde é mais provável 

 
208 Os palestinos, que perderam parte de suas terras após a criação do Estado de Israel, agora vivem cercados por 
muros e dispositivos de segurança sob o controle dos israelenses. Atualmente, além do muro que separa Israel da 
Cisjordânia, há dezenas de enclaves palestinos em meio às áreas sob domínio israelense. 
209 A versão brasileira foi distribuída com o título B13 – 13º Distrito. 
210 As Unidades de Polícia Pacificadora, mais conhecidas pelas suas iniciais UPP, é um projeto do governo do Estado 
do Rio de Janeiro para implantar o modelo de polícia comunitária dentro das favelas. Supostamente inspirado em 
programa de segurança da Colômbia, o projeto sofre críticas tanto por causa do esgotamento do modelo quanto pelo 
sucateamento de sua estrutura, que não tem dado conta de reduzir a violência. 
211 Tem sido recorrente o emprego de militares para essas finalidades. Desde 1992 foram ordenadas 144 operações de 
garantia da lei e da ordem no Brasil para atuação na segurança pública, garantia da votação e da apuração das eleições 
e a proteção de grandes eventos, sendo 19 delas especificadamente no Rio de Janeiro. Para mais informações, ver 
Histórico de GLO (Brasil, 2021b). 
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acontecer um crime não é suficiente para evitar o comportamento delitivo, quase naturalizado. Não 

à toa, há bastante tempo as câmeras de vigilância não dissuadem os roubos e furtos, praticados 

indisfarçadamente à luz do dia. Tanto é, em dezembro de 2020, em Porto Alegre, um policial 

militar fardado foi roubado ao sair do serviço, perdendo o veículo e sua arma de fogo (Mendes, 

2020). Nesse contexto, posicionar os policiais em locais estratégicos da cidade ou orientar as suas 

ações para as regiões perigosas seria medida suficiente, se eles mesmos são vítimas do crime? 

Esse exemplo obviamente é citado apenas para forçar o argumento. Há vantagens em 

coletar informações. A cibernética, que expressa o desejo de controle da máquina com base no 

desempenho efetivo, e não no desempenho previsto (Wiener, 1968), depende do processo de 

retroalimentação da informação, que funciona como autorregulador para esterçamento do sentido 

da “embarcação”. Quanto maior a quantidade de informação, mais condições o piloto tem de 

ajustar o trajeto no rumo pretendido e manter a estabilidade. Quando se pensa em atividades de 

inteligência e de segurança pública, a coleta de dados talvez represente a parte mais relevante do 

trabalho, afinal, com informações adequadas as falhas e desequilíbrios podem ser ajustados, em 

um conjunto de processos de controle, cálculos, estatísticas, projeções, curvas demográficas, 

táticas e procedimentos de governo que perpassam o exercício de poder. Manter o canal de 

comunicação sempre aberto, para que as informações fluam em ambos os sentidos, talvez seja o 

grande desafio cibernético para que os demais processos ocorram conforme o planejado. 

O que não se pode é exagerar na percepção da lógica algorítmica, pressupondo que os seus 

resultados refletem a verdade nua e crua, e que suas categorias representam conceitos estanques. 

Como são roteiros criados por humanos que, mesmo quando “inteligentes”, tem na observação e 

repetição a forma de aprendizado, os seus resultados podem estar viciados por conta do preconceito 
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e da discriminação existentes na sociedade onde inseridos. Em uma sociedade onde o Hijabe212 é 

usado pela maioria das mulheres, a sua ausência pode ser interpretada com suspeita. O contrário 

também pode ser verdadeiro. No ocidente, onde o uso não é comum, tapar o corpo ou o rosto pode 

representar um comportamento desviante digno de “classificação” como atividade suspeita. Em 

2013, por exemplo, o Rio de Janeiro proibiu o uso de máscaras em protestos (Souza, 2013), medida 

também adotada por Suíça, França, Áustria, Bulgária, Bélgica e Dinamarca (Sampaio, 2021), a 

revelar que dependendo do contexto social determinados comportamentos carregarão maior 

estigma. Além disso, a gestão de muitas decisões no âmbito da gestão pública funciona justamente 

com base na separação dos indivíduos em categorias distintas, como em um aeroporto 

internacional, onde as pessoas costumam ser divididas em filas diferentes, discriminando-se os 

estrangeiros dos nacionais para organização do controle migratório. 

No âmbito dos setores econômicos e de serviços mais dependentes do uso das tecnologias, 

os algoritmos computacionais dão competitividade e eficiência ao funcionar, aprioristicamente, 

como mecanismos de objetivação das decisões, suprimindo a subjetividade humana pela assepsia 

dos números. Contudo, os algoritmos não elidem os resultados discriminatórios, porque tratar 

como igual o desigual é tão discriminatório quanto tratar desigualmente o igual e eles, os 

algoritmos, não entendem por conta própria a necessidade de corrigir desvios. A denominada 

“inteligência artificial” tampouco resolve esse problema, constituindo, ela própria, grave obstáculo 

para a transformação estrutural da sociedade, porque ao detectar apenas a correlação entre os 

eventos ao invés de sua causalidade os resultados sujeitam-se a predições equivocadas. 

Apesar da predição criminal prometer muito, do modo como propagandeada ela fracassará 

- assim como os sistemas que supostamente empregam inteligência artificial e Big Data. Como 

 
212 Vestimenta tradicional da doutrina islâmica que expõe apenas o rosto. 
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identificar correlações é mais simples, rápido e barato do que descobrir causalidades, os padrões 

estatísticos apresentados pelos sistemas acabam sendo supervalorizados pelos intérpretes, 

deixando de ser analisados como indícios, impressões sobre o cenário, para se transformar em 

fonte primária de significado, como recomendações de ações – desconsiderando-se que a causa de 

determinado fenômeno nem sempre é evidente e, muitas vezes, é difícil de ser identificada. 

Por exemplo, a tentativa de correlacionar a frequência de mensagens publicadas no Twitter 

com os correspondentes índices de criminalidade, apesar de indicar a diminuição da quantidade de 

roubos conforme aumenta-se o uso da rede social, parece metodologicamente equivocada 

(Malleson & Andresen, 2015). Maior interação nas redes sociais pode indicar maior população e 

melhor patrulhamento, derivando em maior prevenção situacional, mas também pode relacionar-

se a diferenças sociais e econômicas entre as regiões da cidade – onde há melhores condições, o 

uso da rede social estaria mais disseminado que em regiões pobres. Dados extraídos desse cenário 

são apenas correlações que não afastam a necessidade de verificar-se o nexo de causalidade. 

Raça, nacionalidade e cor da pele são elementos historicamente empregados para informar 

previsões e avaliações de risco. Inclusive pode ser que essas condições eventualmente mostrem 

alguma relação com a criminalidade, mas ao invés de causa esses elementos parecem ser efeito de 

outros processos, como a escravidão, a desigualdade econômica e o preconceito, que relega essas 

pessoas à categoria de cidadãos de segunda classe, tratados com suspeição, e, por isso, agraciados 

com piores oportunidades de trabalho e abordados com maior frequência pela polícia. Então, seria 

equivocado considerar essas categorias para fundamentar os resultados da predição criminal. 

O reconhecimento facial automatizado, que faz parte de muitos sistemas “preditivos”, vem 

sofrendo reiteradas críticas por raramente funcionarem sem problemas. Para Shoshana Amielle 

Magnet (2011), as inúmeras falhas sistêmicas causadas pela exploração equivocada de conceitos 
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do corpo humano e a proposital ocultação das capacidades reais da tecnologia tem se aproveitado 

do pânico causado pelo terrorismo para assegurar maior financiamento e vender suas soluções 

simples para questões historicamente complexas, sem sopesar as consequências políticas e 

humanitárias. Reiteradamente a indústria do setor argumenta que a suposta neutralidade dos 

algoritmos poderia resolver a discriminação racial. Embora a imprensa não costume dar a mesma 

pompa e circunstância aos fracassos da tecnologia, com frequência ela consegue continuar 

discriminando por outros meios, como, por exemplo, quando simplesmente exclui as pessoas 

impossíveis de serem identificadas nos bancos de dados – como se a condição humana lhes 

faltasse. As impressões digitais das mulheres asiáticas costumam não ser identificadas pelos 

leitores biométricos, ocorrendo o algo semelhante com os trabalhadores manuais como pedreiros, 

marceneiros e agricultores devido ao apagamento ou lesões nos dedos (Magnet, 2011). Por isso, 

não é verdade que leitores biométricos são neutros ou isentos de desvios de classe. 

Os sistemas de predição criminal vêm sendo acusados de tendenciosos e racistas há 

bastante tempo, principalmente a partir dos Estados Unidos, onde a sua utilização começou antes 

(Harcourt, 2007). Em 2016 a ProPublica produziu reportagem investigativa mostrando como a 

classificação de risco dos condenados, utilizados pelos juízes para avaliar o risco de reincidência 

e informar as decisões sobre liberdade condicional, estava exacerbando disparidades injustificadas, 

reforçando o preconceito racial do sistema de justiça criminal. Segundo os seus autores, em um 

condado da Flórida somente vinte por cento das pessoas previstas para cometerem novos crimes 

violentos realmente o fizeram, sendo que os negros eram apontados com maior frequência como 

criminosos potenciais. Essa diferença não era explicada pela quantidade ou a natureza dos crimes 

anteriores, mas vinha das respostas dadas pelos condenados a um questionário com perguntas 

como, por exemplo, se uma pessoa com fome tem o direito de roubar (Angwin et al., 2016). 
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Após sofrer críticas por conta de seus resultados discriminatórios em desfavor de negros e 

latinos, o PredPol, principal aplicativo de “predição de crimes”, vem tendo o seu uso 

descontinuado por diversas cidades. O departamento de polícia de Los Angeles – pioneiro no 

policiamento preditivo – anunciou em abril de 2020 que deixaria de utilizá-lo após a intensificação 

de críticas de que o sistema perpetuava a discriminação policial (Miller, 2020).  

Sob algumas perspectivas tem-se criticado tais algoritmos devido a impossibilidade de se 

contestar os resultados (Leese, 2014; Pasquale, 2015). Embora a opacidade da informação seja 

questão bastante importante nesses debates, muitas vezes a transparência dos algoritmos tampouco 

permite a sua compreensão, afinal, o problema não reside apenas na forma de cálculo, mas na 

própria fonte dos dados subjacentes de onde os sistemas preditivos se alimentam. Não há 

contraditório e tampouco prestação de contas quanto ao conteúdo desses bancos de dados. Em 

algumas hipóteses a retificação também não é permitida. Mesmo com o vigor das leis de proteção 

de dados, que deveriam dar às pessoas maior controle sobre os dados pessoais, tanto no caso 

brasileiro quanto no europeu a segurança pública, a defesa nacional e a segurança do Estado são 

elencadas como hipóteses para que as normas protetivas da privacidade não se apliquem – 

impedindo que se tenha acesso aos dados de caráter pessoal sob o domínio da polícia. 

Além das informações solicitadas acerca de técnicas ou sistemas de policiamento preditivo 

(ver Apêndice A e Apêndice B), como estratégia para descobrir quais informações eram mantidas 

nos bancos de dados das instituições militares e de segurança pública brasileiras e, assim, tatear os 

rumos da pesquisa científica desenvolvida, enviou-se dezenas de solicitações de acesso às 

informações mantidas por órgãos como a Polícia Federal, Exército brasileiro e Agência Brasileira 

de Inteligência – alegando-se o interesse do pesquisador em ter acesso aos seus dados pessoais. As 

respostas revelaram que a lei de proteção de dados brasileira nem sempre surte o efeito desejado 
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quando se trata de informações mantidas pelo Estado. Além dos dados não terem sido fornecidos 

sob a alegação de que a norma não se aplica aos órgãos policiais, quando o foram, limitaram-se a 

dados bastante superficiais, quase irrelevantes, e não abrangeram sequer as fotografias, endereços 

e impressões digitais que notoriamente compõem os bancos de dados de título de eleitor, 

habilitação para dirigir, documentos de identidade e passaporte. 

A literatura acadêmica parece não divergir quando aponta que as máquinas preditivas 

tendem a comprometer os direitos fundamentais tanto sob o ponto de vista da igualdade, por conta 

do preconceito existente em seus algoritmos, quanto da intimidade, por causa do uso 

indiscriminado de dados pessoais (A. G. Ferguson, 2020; Shapiro, 2019b). O cenário fica ainda 

mais preocupante quando essas máquinas fazem uso de dados biométricos e pessoais para prever 

o risco de incêndio (Teixeira & Neto, 2020), definir locais para serem inspecionados pela 

prefeitura, estimar quais escolas tendem a ter maior taxa de abandono ou conceder benefícios 

assistenciais. Se alguém furtar a senha do cartão de crédito ou fraudar os dados pessoais de alguém, 

basta cancelar a documentação. Contudo, não é possível substituir a íris ou as impressões digitais 

humanas. Em uma época em que a tecnologia é capaz de reproduzir detalhes com enorme precisão, 

eventual captura e fraude dos dados biométricos pode se tornar incontornável. Além da guarda 

dessas informações com extremo rigor, essas informações só poderiam ser extraídas em caso de 

enorme necessidade – circunstância amplamente desrespeitada, diante da quase impositiva prática 

de instituições bancárias, tecnológicas e até mesmo farmácias, que condicionam a prestação de 

seus serviços ou a concessão de descontos ao consentimento em tratar os dados (Cunha, 2021). 

Trata-se de um problema desafiador tentar compreender as dinâmicas do crime nas áreas 

urbanas. O comportamento humano e as diferenças espaço-temporais de cada cidade, que possuem 

distintos contextos sociais e ambientais, podem destacar ou minimizar o fenômeno. A tentação da 
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era digital de consertar tudo por meio da quantificação algorítmica, desconsiderando-se os dilemas 

políticos e morais envolvidos (Morozov, 2015), tem estimulado a criação de ferramentas de 

mapeamento e predição de crimes que associam diversas técnicas das ciências sociais, da 

matemática e da estatística. Enquanto a maior parte delas é projetada para trabalhar com grandes 

áreas urbanas, esquadrinhando a distribuição espacial do crime em regiões, bairros e cidades, uma 

proporção menor de iniciativas se dedica a identificar padrões em microescala, dando maior 

atenção à oportunidade e aos fatores urbanos que destacam as chances de crimes – como a 

existência de bares, restaurantes ou bancos nas proximidades (Garcia-Zanabria et al., 2020). 

Entretanto, o problema das soluções tecnológicas é que, em busca de uma sociedade 

perfeita, condicionarão o comportamento impedindo que as pessoas ajam diferente das normas 

aparentemente universais criadas por esses engenheiros sociais – não admitindo a contestação ou 

o debate quanto a adequação ou não dessas ações. Morozov (2015, p. 228) dá um exemplo 

interessante para pensar a questão quando cita as catracas do metrô de Nova York, que ao 

impedirem os usuários de saltar sem pagar, são mais eficientes que o sistema de controle moral 

adotado em Berlim, onde sequer existem catracas e o controle do pagamento é feito aleatoriamente 

pelos guardas. Embora a estratégia estado-unidense seja incontroversamente mais eficaz, suprime 

questionamentos incômodos sobre a justiça social, a desigualdade econômica, o racismo e a 

infraestrutura do transporte público – as pessoas simplesmente pagam e se calam, não se 

estimulando o debate se pessoas sem teto podem locomover-se pela cidade sem pagar. 

Quando se trata da aplicação da lei, é difícil encontrar quem defenda tecnologias 

imperfeitas, abertas, que estimulem a reflexão sobre elas próprias. Quer dizer, uma tecnologia 

desenvolvida para combater a pirataria de livros não estimulará o debate sobre bibliotecas públicas 

virtuais. Por isso, apesar da tecnologia poder ser empregada para estimular a deliberação e a 
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participação, como nas ferramentas para votação eletrônica, os sistemas não são desenvolvidos 

para questionar-se a legitimidade do próprio processo. Pode-se dizer o mesmo dos sistemas de 

policiamento preditivo, que se alimentam dos dados fornecidos pelos gigantescos bancos de dados 

e entregam determinados resultados como pacote fechado, incontroverso, sem espaço para que o 

contraditório se estabeleça e se questione o procedimento adotado, as informações existentes no 

banco de dados ou mesmo a legitimidade dessa estratégia de policiamento. 

Ao tratar dos perigos da prevenção digital, Morozov (2015, p. 230) destaca que em muitos 

casos questionar a adequação da lei também faz parte do exercício da cidadania, e a criação de 

dispositivos inteligentes que antecipadamente evitem determinadas condutas pode cercear o debate 

político, quer dizer, se determinada sociedade não queima bandeiras porque é proibido ou porque 

a nova geração de isqueiros não funciona próximo de bandeiras se assemelha ao fato de inexistir 

registros de devastação ambiental não porque é proibido assim agir, mas porque as motosserras 

não funcionam em áreas de preservação. Debater a possibilidade de violar a lei, caso queira, é tão 

importante quanto a discussão sobre a proibição ou não de se queimar bandeiras ou cortar árvores. 

Retirar a possibilidade de se violar as leis retira a possibilidade de que o seu desrespeito coletivo 

provoque a revisão governamental e suprime com o direito à desobediência civil, o direito a 

questionar o governo – considerado como um direito do qual todos os outros derivam, eliminando 

a possibilidade de se provocar transformações nas leis e nas políticas sociais. 

Ao exemplo de Rosa Parks, a menina negra que se recusou a ceder o seu lugar no ônibus 

para uma pessoa branca, e simbolicamente estimulou o debate sobre a desigualdade racial nos 

Estados Unidos, soma-se o dos europeus que se recusavam a entregar os judeus para os nazistas, 

dando-lhes abrigo. Contudo, se o ônibus de Rosa Parks fosse “inteligente”, dotado de sensores 

cibernéticos capazes de antecipadamente identificar a quantidade de passageiros existentes nas 
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paradas e calcular o espaço disponível em seu interior, provavelmente o conflito quanto a ocupação 

do lugar sequer teria existido, afinal, o sistema poderia comunicar a superlotação para que a central 

enviasse um veículo adicional (Morozov, 2015, p. 231). O mesmo pode ser dito dos judeus que 

lograram êxito em escapar das garras do nazismo: em um contexto de supervigilância, a presença 

de mais pessoas em uma residência poderia ser identificada ao notar-se o incremento atípico do 

consumo de gás, água e energia elétrica – para não citar as inúmeras possibilidades de rastreamento 

e acesso à satélites, microfones e câmeras de vigilância que hoje em dia os nazistas teriam. 

Evidentemente que o hipotético sistema de transporte público citado seria eficiente. Pode-

se dizer o mesmo dos sensores de consumo, microfones e câmeras que compõem o mobiliário das 

moradias contemporâneas e funcionam como assistentes eletrônicos. A Siri pode ser bastante 

eficiente quando se trata de acender as luzes de casa, tocar uma música ou fazer anotações na 

agenda. Entretanto, esses sistemas extremamente bem regulados provavelmente não permitirão 

que aflorem conflitos e tensões, imprescindíveis para as mudanças sociais. Citando Bruce 

Schneider, Morozov (2015, p. 232)  argumenta que a deserção move a inovação, é defesa contra a 

monocultura, garante a diversidade e catalisa o câmbio social. Permitir que se erija uma sociedade 

onde o crime seja impossível engessaria as válvulas por onde as transformações da sociedade 

ocorrem.  Por isso, em algumas circunstâncias pode ser imprescindível que se cometa um delito 

para que ocorram transformações, seja vazando documentos sigilosos para comprovar crimes 

contra a humanidade ou desobedecendo um superior que ordenar uma ação moralmente ilegítima. 

Quer dizer, para interromper o racismo estrutural ou o morticínio de inocentes pode ser necessário 

que uma menina se recuse a levantar do seu assento ou um soldado desobedeça ao seu comandante. 

Quando se pensa em um automóvel que não dá a partida quando identifica o consumo de 

álcool pelo motorista (Paixão, 2015) não se pode esquecer que, apesar da tecnologia ser útil para 
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reduzir a quantidade de acidentes de trânsito, em algumas circunstâncias pode ser moralmente 

justificável que alguém ébrio conduza um veículo – como para salvar uma pessoa ferida ou fugir 

de alguma tragédia. Com isso não se quer sustentar um discurso contrário à tecnologia, mas alertar 

que essa pequena redução da autonomia dos motoristas é apenas um grão de areia dentro de 

diversas tentativas de adotar a tecnologia como solução simplificadora, sem que se avalie 

suficientemente as repercussões éticas e morais (Morozov, 2015, p. 235). 

Aspecto interessante de se destacar é como a violação da lei, com a consequente prisão e 

deflagração do processo penal, pode ser importante para suscitar o debate acerca da sua 

legitimidade e conveniência política. Os tribunais se manifestam apenas quando provocados, por 

isso algumas questões são enfrentadas pela justiça apenas depois de muito tempo, quando um caso 

concreto entra em pauta. No Brasil há considerável quantidade de leis penais colocadas em xeque 

após alguém ser concretamente acusado do cometimento da conduta ali incriminada, como, por 

exemplo, a que trata da posse de droga para consumo pessoal e a que trata da importação de 

medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Contrariamente a isso, a prevenção 

situacional tende a ser silenciosa, imperceptível, cortando pela raiz a possibilidade do debate. Se 

os agentes fossem impedidos de assim agir, quem sabe o debate jamais chegaria à justiça. 

Para que as máquinas prossigam agenciando informações e encontrando correlações sem 

que isso cause maiores prejuízos à sociedade é importante estabelecer algumas precauções. A 

primeira delas é limitar a coleta de dados. Se as informações pessoais forem acessíveis muito 

facilmente, permitindo-se que se vasculhe os detalhes da intimidade de cada pessoa, a tendência é 

que o comportamento não se regule pela atmosfera social, onde as matrizes morais compartilhadas 

poderiam estimular o pensamento, mas pela simples força bruta, que de maneira mais rápida e 

simples pode dividir as pessoas em categorias. O problema disso é que ao invés de relegar às 
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pessoas o controle de suas vidas, estimulando a reflexão sobre a moral e a experiência, a exposição 

dos dados pode definir, antecipadamente, quem poderá ou não fazer determinada conduta. 

Além de limitar, criando um núcleo duro intransponível, inacessível para a coleta dos 

dados, é imprescindível definir regras para que as máquinas não ultrapassem certos limites. Tanto 

governos quanto empresas coletam e empregam dados em suas decisões, geralmente para definir 

quem incluir e quem excluir, quem negociar e quem evitar. O controle está no âmago da pretensão 

cibernética. Mas é possível restringir o acesso a certos dados. Por exemplo, é razoável que o 

histórico das relações sexuais seja registrado e compartilhado com terceiros – mesmo se isso for 

relevante para calcular o valor do seguro de vida ou de saúde? Até que ponto é justo e proporcional 

que a seguradora exija acesso a essa informação, concedendo descontos nos serviços? 

Do mesmo modo, o comportamento do consumidor em suas relações comerciais até pode 

conter informações úteis para formação de cadastros de inadimplentes e minimizar as perdas do 

comércio com os devedores contumazes. Contudo, com o refinamento dos dados pode ser possível 

dividir os consumidores em categorias, majorando o preço de acordo com a sua localização ou o 

histórico de compras – afinal, quem tem maior poder aquisitivo poderia pagar mais. Embora seja 

prática vedada pelo direito brasileiro, a fixação diferenciada de preços de acordo com as condições 

do consumidor tem sido comum no comércio internacional. Estrangeiros e turistas acabam 

pagando mais caro ao comprar de ambulantes, cujos vendedores empregam técnicas para descobrir 

quem está disposto a pagar mais, extraindo-se a máxima lucratividade de cada venda. Com a coleta 

de dados isso ganha novos contornos, especialmente no comércio online, que tem se utilizado da 

localização e do histórico de navegação do usuário para exigir preços que variam a cada acesso, 
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como o caso das companhias aéreas e das companhias de hospedagem acusadas de fazer 

discriminação tarifária no mercado por meio de geopricing213 (Andrade et al., 2018). 

Em algumas circunstâncias a coleta de dados pode ser justa e proporcional – como para 

verificação de antecedentes criminais para contratação ou concessão de visto. Pesquisas indicam 

que esse procedimento pode reduzir a discriminação racial nas empresas, porque o critério objetivo 

passaria a ser utilizado como indicador de possíveis maus antecedentes, ao invés da cor da pele 

(Holzer et al., 2006). Mas esse procedimento não tende a impedir a ressocialização do condenado? 

Qual a relação entre os antecedentes e a capacidade laborativa da pessoa? Além disso, o 

preconceito pode continuar introjetado no próprio algoritmo, que consideraria preponderantes 

certas informações em detrimento de outras. Ter maus antecedentes é informação que deve ser 

valorada com maior carga negativa do que a inexperiência profissional? Será que o preconceito 

não continuaria emaranhado junto de questões pretensamente objetivas – como o tempo de 

deslocamento até o trabalho, a existência de filhos e o grau de escolaridade? (O’Neil, 2020). 

A “cientificização” e automatização do preconceito, que mira categorias populacionais 

minoritárias, tensiona o “estado de inocência”, assegurado como princípio-garantia pela maior 

parte dos ordenamentos jurídicos nacionais e especialmente pelos tratados de direitos humanos 

não apenas como uma “presunção” hipotética, mas efetivamente como um estado consistente, 

induvidoso, afastado apenas após sentença final e a observância do devido processo (N. J. 

Giacomolli, 2016, p. 119), porque os cálculos de risco formulados pelos algoritmos para antecipar 

a probabilidade de ocorrência de um crime não esperam o trânsito em julgado e sequer costumam 

considerar essa informação. Aguardar a condenação definitiva, constante nas certidões judiciais, é 

muito “demorado” para a dinamicidade dos riscos das “selvas urbanas”, então dados sobre grupos 

 
213 Trata-se de um método para fixação do preço do produto ou serviço de acordo com a origem geográfica do cliente 
ou consumidor. 
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inteiros são considerados a partir das simples abordagens policiais ou informações coletadas em 

bancos de dados para, atingindo-se pontuação alta, rotular o indivíduo ou seu grupo como 

presumidamente suspeitos  (F. M. Giacomolli, 2021, p. 122). 

Essas questões são relevantes de serem suscitadas porque, a seguir na marcha incessante 

da tecnologia que algum tempo atrás resultou nas câmaras de gás nazistas, as pessoas 

discriminadas injustamente tendem a padecer na sarjeta da história como outro “dano colateral”. 

Sobretudo quando se enxerga os discursos securitários (Miró Llinares, 2020, p. 10) sendo 

empregados pelas autoridades de segurança pública para, como se estivessem hipnotizados pelo 

canto da sereia, ressaltar os atrativos das tecnologias preditivas no suposto aumento da eficiência, 

desconsiderando como esses sistemas representam ameaças aos direitos e garantias individuais, 

objeto de longa conquista durante a modernidade. 

Como se pode resistir? O desenvolvimento de protocolos e regulamentos pode ser uma 

saída. Não se pode abrir mão dessa estratégia para definir as maneiras como os dados são 

combinados. Como a tecnologia não espera a regulação pelo direito, possivelmente ela seguirá 

sendo adotada, à margem da regulação, independentemente da vontade dos juristas, quase sempre 

carregados a reboque pelas mudanças sociais (Rosa, 2020). Por isso, há quem afirme ser 

“necessário diagnosticar seus riscos, limites e distorções, a fim de compatibilizá-la com as 

constitucionais e convencionais garantias da pessoa humana” (F. M. Giacomolli, 2021, p. 123), 

como, por exemplo, a elaboração de estratégias para avaliação das consequências positivas e 

negativas antes e depois do emprego dos dados, além de desenvolver medidas para impor 

transparência, supervisão e responsabilização (Braga, 2019, p. 694). 

Embora respeite-se essa forma de ver as coisas, a experiência cotidiana nos trópicos sul-

americanos sugere que esses termos – transparência, supervisão e responsabilização - não logram 
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êxito em sair das postulações dos juristas quando se trata das polícias. Embora a polícia esteja 

sujeita às leis de transparência, sendo seu dever prestar informações sobre assuntos de interesse 

público, no desenvolvimento desta tese ficou evidente como a interpretação deturpada da 

legislação é empregada convenientemente para desrespeitar a obrigação de exibir dados simples e 

genéricos envolvendo sistemas e patrimônio públicos, reforçando uma cultura mais antiga de que 

as informações policiais são sensíveis e dizem respeito à própria segurança do Estado, enquanto 

curiosamente as organizações militares, responsáveis pela defesa do país e a preservação dos 

poderes constitucionais, franquearam acesso às informações. No Brasil, embora o Ministério 

Público exerça a função de supervisão das polícias (controle externo) desde o advento da 

Constituição de 1988, não se tem notícias de significativa mudança do cenário de discriminação 

étnica e racial na atuação e tampouco sistemática responsabilização pelos desvios de conduta, 

afinal, o próprio órgão ministerial e o judiciário também sofrem com o racismo estrutural que 

perpassa toda a sociedade brasileira, onde a escravatura foi a última a ser abolida do mundo. 

Em junho de 2021 o Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas 

divulgou relatório em que analisa a situação da violência e desigualdade racial, apontando o Brasil 

como um dos países onde há racismo sistêmico nas ações das polícias (United Nations High 

Commissioner for Human Rights, 2021). A Anistia Internacional chegou a mesma constatação, 

tendo a sua diretora executiva afirmado em 2020 que a guerra às drogas levada a cabo pela polícia 

brasileira “mira, basicamente, quem mora na favela, como se a droga fosse um problema de guerra 

e brotasse lá”, enxergando os jovens e negros como se fossem inimigos a ser abatidos, e que por 

trás disso vige “uma visão racista que não tem sido confrontada, trabalhada nem impedida de 

circular” (CNN Brasil, 2020) – sugerindo a cumplicidade entre a polícia e os órgãos de controle. 
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Além disso, deve-se considerar que a tecnologia nada tem de neutra, estando os sistemas 

imbuído de propósitos, interesses e concepções de mundo próprios de seus desenvolvedores e 

operadores (Miró Llinares, 2020, pp. 10–11). Mesmo eles se esforçando para "preservar" a 

objetividade dos sistemas, trata-se de um mito inatingível porque o próprio emprego da tecnologia 

para predição criminal decorre de uma interpretação do mundo carregada de um viés ideológico 

que supõe a eficiência e a compatibilidade da aplicação tecnológica com os objetivos do sistema 

penal. A governamentalidade algorítmica, exposta no primeiro capítulo, compõe esse caldo 

ideacional que, insuflado pelo risco, caracteriza a lógica preditiva como força motriz das políticas 

de segurança pública da atualidade, independentemente dos seus efeitos no incremento da 

vigilância e na relativização dos direitos individuais, notadamente a privacidade. 

 

3.3.2. Pela abolição do policiamento preditivo 
 

A cibernética - e sua pretensão de controle dos humanos, animais e máquinas por meio da 

comunicação - fica explícita na incorporação no policiamento de novas tecnologias biométricas e 

de vigilância como reconhecimento facial e impressões digitais, para além do rastreamento por 

geolocalização, escondendo nas pretensas "cientificidade" e "neutralidade" da matemática a 

discriminação e o racismo que historicamente compõe o sistema penal, o qual é municiado 

tecnologicamente para continuar exercendo sobre os indivíduos “escolhidos” de sempre, marcados 

pela vigilância, pelos dados e pela gestão de suas mortes (Amaral & Dias, 2019, p. 26).  

Não se quer, com isso, defender uma posição fanática de resistência à tecnologia e 

tampouco uma visão fatalista ou derrotista, como se a vigilância tecnológica seja inevitável e 

incontornável. A alternativa parece ser enfrentar o tema desprovido do fetichismo que oculta o 

significado cultural e político dos sistemas cibernéticos, afinal, esses softwares continuarão 
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atraindo o interesse da polícia à medida que a coleta de dados for sendo ampliada. A consciência 

dos fatores e riscos que envolvem o policiamento preditivo e as tecnologias de comunicação e 

informação que lhe fazem funcionar, chamando a atenção para os enormes equívocos que vem 

sendo cometidos, não implica em tecnofobia. Pelo contrário, talvez seja o enorme entusiasmo com 

a tecnologia que faça ir devagar e até mesmo propor desfazer ou retroceder em alguns caminhos. 

Como o desejo de prever o risco vive no coração da era atuarial, talvez se tenha chegado a 

um ponto de não-retorno. As estratégias para policiamento têm se modificado conforme novos e 

mais assertivos relatórios, análises e recursos são produzidos, considerando a enorme quantidade 

de dados capturados e processados a partir dos inúmeros sensores cibernéticos do cotidiano. Em 

uma perspectiva crítica, cabe visibilizar as vulnerabilidades decorrentes do emprego dessa 

tecnologia no policiamento e ponderar se podem, ou não, ser resolvidas ou mitigadas. 

Pode-se identificar pelo menos três caminhos a seguir. Por um lado, há os otimistas, que 

afirmam que o uso de big data no policiamento se tornará comum e que o uso de sistemas de 

inteligência artificial trará benefícios imediatos e intangíveis, melhorando o direcionamento dos 

recursos e dando maior eficiência e eficácia para os serviços policiais (Joh, 2014, p. 67). Também 

há o meio-termo, daqueles que se preocupam com as questões éticas, mas afirmam não ser 

adequado voltar atrás e abandonar a "evolução" tecnológica, por conta das inúmeras "facilidades 

prometidas" pelas novas ferramentas, propondo um “ajuste do prumo” para consertar os equívocos 

e seguir na direção correta (F. M. Giacomolli, 2021, p. 125; Morozov, 2015, pp. 252–253; Perry 

et al., 2013a). Nenhum desses caminhos parecem adequados. Isso porque, a perspectiva pessimista, 

não tecnofóbica nem tecnofílica, é mais crível. O cerne do problema dos vieses no policiamento 

não reside na adoção de tecnologias novas e brilhantes, que reproduzem narrativas literárias 

distópicas bastante surpreendentes, mas tem antecedentes mais antigos e difíceis de serem 
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resolvidos, e que demandariam uma verdadeira refundação da instituição e da própria sociedade, 

para além de estratégias pontuais que perfumam o autoritarismo e a discriminação214. 

Quer dizer, como a seletividade, o autoritarismo e a discriminação étnica e racial permeiam 

a mentalidade tanto dos desenvolvedores dessas ferramentas quanto dos seus operadores, 

escondendo decisões políticas com o aroma da objetividade matemática que é conferida pelos 

sistemas informáticos, de nada adianta "melhorar" os cálculos e os métodos de predições se o 

problema reside justamente no funcionamento do sistema de segurança pública. As predições 

algorítmicas são uma expressão da polícia, e não o contrário. Dito de outra forma, de nada adianta 

ter um software de ponta se os coturnos dos policiais continuam estourando, sem mandado prévio, 

as portas dos casebres das favelas ou se as forças de segurança continuarem disparando tiros de 

fuzil de dentro de helicópteros em direção às habitações das comunidades pobres do Rio de Janeiro. 

Alimentando-se de bancos de dados formados nesse cenário, é óbvio que os algoritmos insistirão 

em apontar as favelas e seus moradores como meliantes em potencial. O mesmo pode ser dito dos 

estrangeiros. Se as políticas migratórias europeias e estadunidenses continuarem enxergando 

alguns seres humanos como "ilegais", simplesmente por conta de sua origem nacional, pela 

quantidade de dinheiro na conta bancária, como se a simples regularidade de sua documentação 

migratória fosse critério relevante para tornar uma pessoa sujeito de direitos, os algoritmos 

continuarão replicando esse cenário abjeto de injustiça e discriminação, indeferindo vistos ou a 

entrada no país sem que se possa entender os motivos determinantes da decisão. 

Por isso, embora respeite-se os argumentos daqueles que acreditam na eficiência e eficácia 

do policiamento preditivo para redução da criminalidade, não se acredita na viabilidade científica 

 
214 Para melhor compreensão sobre o autoritarismo do sistema penal brasileiro e também o caráter discriminatório do 
ponto de vista criminológico, ver as obras Autoritarismo e processo penal: uma genealogia das ideias autoritárias no 
processo penal brasileiro, de Ricardo Jacobsen Gloeckner (2018), e As prisões da miséria, de Loïc Wacquant (2001). 
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dessa ode à tecnologia, tanto do ponto de vista das métricas, que nem sempre revelam reduções 

nos índices da criminalidade após a adoção dos aludidos sistemas, quanto da compatibilidade 

constitucional e convencional, no sentido de preservação do "estado de inocência" como princípio 

e garantia individual. Apesar desse postulado jurídico vir sendo maltratado na pós-modernidade, 

que não admite o "tempo do direito" e a necessária observância dos protocolos e formalidades 

inerentes ao contraditório e à ampla defesa, é importante firmar posição em torno de sua defesa, 

inclusive para que os pobres e maltrapilhos, cuja morte costuma lhes abreviar o sofrimento e 

interromper a fome, não virarem vítima da necropolítica tecnológica que lhes tem como alvo. 

Poder-se-ia dizer que o policiamento preditivo deveria observar alguns preceitos éticos 

essenciais, diferentes daqueles professados pela lógica securitária, indicando-os em um rol como 

proposta de tese. Mas não se acredita nessa solução. Não há saída para o labirinto onde a 

humanidade se encontra. Para que a pessoa humana figure no centro da atuação policial, deve-se 

abandonar definitivamente as propostas de policiamento preditivo. Não há como prever o futuro, 

e ponto final. Inclusive essa terminologia deve ser abolida do repertório, porque induz ao erro, 

assim como admitiu a própria PredPol ao passar por um procedimento estético e virar Geolitica. 



Considerações finais 
 

A vigilância historicamente foi empregada pelas forças de ocupação imperiais e 

colonialistas para gerir os corpos e conter aqueles que representassem uma ameaça. Sob o 

colonialismo, as terras do “além-mar” foram apossadas, tendo os impérios europeus estabelecido 

em muitas áreas do planeta, principalmente na então inexplorada América, aparato militar e de 

vigilância estratégicos para perpetuar os seus negócios, que notoriamente foram da extração de 

ouro e prata até a escravização e comercialização de outros seres humanos. O império colonial 

dependia do controle do território, do trabalho e das mercadorias. E para manter de pé esse projeto 

de poder era imprescindível dominar a arte de pilotar, a arte de governar. 

O timoneiro é responsável por governar a embarcação, guardando e conduzindo os 

passageiros, a tripulação, as mercadorias e ele próprio, assumindo a obrigação de resolver as 

adversidades que se apresentam no trajeto e corrigir a direção de acordo com as intempéries 

climáticas. Os processos de comunicação e controle são imprescindíveis para que se obtenha a 

estabilidade da embarcação, desse sistema “vivo” permanentemente sujeito a adaptações, 

correções de rotas, conforme as interações provocadas pelo meio ambiente. Deve o timoneiro 

manter olhos e ouvidos bem abertos para garantir que a embarcação não perca a estabilidade. 

Conforme anunciado pela cibernética na primeira metade do século XX, o piloto, timoneiro 

ou governante depende da comunicação para, como um organismo biológico, um sistema 

cognitivo, perquirir os seus propósitos corrigindo os desvios, mantendo a rota. Nessa ótica, a 

sobrevivência do sistema depende da retroalimentação da informação, que serve como alerta das 

mudanças do meio. O governante desatento às intempéries ambientais, às transformações e 

desvios, não logrará êxito em conservar a estabilidade do governo frente à mínima perturbação. 
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Logo após conquistar o território brasileiro o império português criou a polícia militar para 

conservar o poder e capturar os escravos fugidos. Como extensão das mãos do monarca, coletava 

informações que interessassem à manutenção da estabilidade e integralidade do território. A 

colônia, como espaço de dominação política, econômica e social de um território por outro povo, 

mantém-se nessa condição enquanto os dominantes lograrem êxito em manter a estabilidade de 

seu poder por meio de sensores de informação e mecanismos e instrumentos de compensação. Isto 

é, frente às revoltas o governante pode acionar a polícia para manutenção da ordem.  

Com o passar do tempo o colonialismo tradicional transformou-se. Isso também ocorreu 

com os mecanismos cibernéticos de comunicação e controle. À medida que a tecnologia se 

desenvolveu, aperfeiçoando-se as técnicas de coleta, gravação e separação das informações, as 

“veias abertas” da América Latina deixaram de escorrer apenas sangue para materializarem-se em 

cabos de fibra óptica por onde transitam operações financeiras e dados de todo tipo, 

metaforicamente considerados o petróleo do próximo século. Esses conceitos tradicionais de 

colonialismo e de cibernética, embora tenham de ser interpretados no contexto histórico em que 

elaborados, ainda são úteis como ferramentas interpretativas de nosso tempo: no lugar do ouro e 

da prata, são as informações que interessam aos impérios colonialistas contemporâneos, 

especializados na extração, controle e monetização desses ativos, que compõe a matéria prima de 

uma nova face do capitalismo, ocupado na manipulação e predição do comportamento. 

O policiamento tradicionalmente usa as guerras e a experiência colonial para desenvolver 

e aprimorar as técnicas de controle da cidade. Como um bumerangue, o reconhecimento facial e 

os drones desenvolvidos com financiamento militar têm sido adaptados para a “selva” urbana e 

empregados pela polícia para “combater” os inimigos camuflados. Os métodos de contra 

insurgência surgidos durante a descolonização, e que abrangem operações militares, psicológicas, 
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políticas e econômicas para conquistar corações e mentes costumam estar no portfólio das ações 

das polícias. O policiamento “preditivo” expressa mais uma dessas táticas que, para manter o 

controle da cidade, e sob o verniz da objetividade científica, discrimina e criminaliza identidades. 

Ao ofuscar os seus fundamentos na pretensa neutralidade algorítmica, apresentando-se 

como solução fantástica ao problema da criminalidade, o policiamento “preditivo” tende não só a 

interditar o debate público, sufocando comportamentos legítimos da sociedade civil sem debater 

as consequências morais de um mundo perfeitamente ajustado pela eficiência, mas principalmente 

esconde a sua vocação à conquista e ocupação territorial com a intenção de banir, conter e eliminar 

os indesejáveis, os “objetos fora de lugar”, mantendo rígidas as hierarquias raciais e de classe. 

A ansiedade midiática, social e política, que constrói o outro como sujeito de risco, como 

ameaça à ordem, etiqueta o diferente como categoria criminosa, não raro inscrevendo o imigrante 

pobre como categoria irregular, de risco especial, tratados como “não pessoas”, em um limbo 

jurídico onde a neutralização ou inocuização é admitida como estratégia para eliminação do risco. 

Não só o imigrante, mas também o preto, o pobre, o favelado são alvo de políticas de limpeza 

étnica e de contenção ambiental para afastá-los dos centros urbanos valorizados, onde são 

malvistos pela sua estética maltrapilha que desorganiza a paisagem, cada vez mais gentrificada. 

As tecnologias “preditivas” adotadas pelas polícias atendem a esse propósito de 

higienização social, de eliminação dos indesejáveis das áreas de interesse comercial ou turístico, 

porque não servem para efetivamente prever a criminalidade, seja ela orientada com base no 

infrator ou com base na localização. Quando muito, reforçam a atuação historicamente parcial da 

polícia empregando estatísticas originadas em uma estrutura de preconceitos étnicos e raciais. 

De modo geral, os sistemas de policiamento “preditivo” funcionam com três informações 

estatísticas: tipo, localização e momento do crime. A origem desses dados costuma ser relatórios 
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de ocorrências policiais, informadas unilateralmente pelos agentes – inexistindo certeza quanto a 

precisão e veracidade desses relatos. A principal crítica acadêmica a esses sistemas refere-se ao 

caráter cíclico do algoritmo utilizado, que a partir de dados historicamente tendenciosos 

automatiza as ações e resultados, reforçando a mesma tendência. Isto é, quando os policiais 

permanecem mais tempo em uma área, produzem mais dados sobre crimes, prisões e abordagens. 

Havendo maior quantidade de atividade delitiva na região, o sistema recomendará maior tempo de 

patrulhamento, estabelecendo um feedback perpétuo que autolegitima o superpoliciamento. 

Nos últimos anos aumentaram as críticas em desfavor do policiamento preditivo. 

Jornalistas, acadêmicos e ativistas têm, à sua maneira, divulgado como essas tecnologias reforçam 

o preconceito étnico e racial introjetado na sociedade. Além de diversas cidades terem proibido o 

sistema, em 2020 o Departamento de Polícia de Los Angeles – um dos precursores na utilização 

de ferramentas tecnológicas - deixou de utilizar o PredPol/Geolitica, sugerindo que as críticas 

deram certo. Mesmo assim, são posições incipientes. Raramente as manifestações populares e 

acadêmicas tem efeito sobre as práticas da polícia, com exceção de alguma repercussão mais 

ruidosa quando algum grande jornal veicula notícias levando fatos do tipo ao escrutínio público. 

É equivocado chamar os cálculos algoritmos de “previsão” do crime. No máximo, podem 

estimar o risco, as probabilidades – assim como a previsão do tempo faz, estimando o clima do dia 

seguinte, com nível não irrelevante de falibilidade. Contudo, embora a meteorologia tenha 

melhorado com a adoção de computadores cada vez melhores, a previsão de crimes sofre de um 

vício incorrigível que a diferencia das tempestades: a fonte dos dados. Enquanto os sensores 

cibernéticos capturam as variações do clima diretamente da natureza, no policiamento preditivo a 

fonte são os históricos e os dados das ocorrências, sujeitas à subjetividade policial. Embora pareça 
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algo óbvio, afinal, o direito não é uma ciência exata, é importante deixar explícito que nem todas 

as condutas formalmente típicas serão consideradas materialmente criminosas. 

A tentação pela tecnologia oprimiu os debates quanto a sua utilidade e eficácia. No Brasil, 

onde os sistemas de policiamento preditivo têm sido implantados com maior ânimo, não se viu 

debates públicos acerca do assunto. Inexiste iniciativa legislativa na tentativa de regular o emprego 

desse tipo de sistema, havendo um vácuo explorado pelas empresas desenvolvedoras. A Espanha 

aparentemente não tem utilizado nenhum sistema do gênero, constatação que, todavia, não a exime 

de debater o tema e avaliar, publicamente, as vulnerabilidades e falhas dessas propostas, porquanto 

já se identificou manifestações de interesse nesses sistemas sendo veiculadas na imprensa. 

Pode-se enumerar pelo menos três grandes armadilhas a serem evitadas. Em primeiro lugar, 

as máquinas cibernéticas não conhecem o futuro. Apesar da mídia, das corporações 

desenvolvedoras e dos departamentos policiais muitas vezes promoverem anúncios de que os 

sistemas de policiamento preditivo são capazes de “predizer” o futuro, como se possuíssem uma 

“bola de cristal” de quando, onde e quem cometerá ou sofrerá crime, o máximo que eles são 

capazes de fazer é prever o risco de eventos futuros acontecerem, isto é, medir a probabilidade. 

Os computadores podem auxiliar na busca de padrões, mas seus resultados não são preditivos. 

Não se pode prever o futuro. A terminologia “policiamento preditivo” deve ser extirpada 

do repertório, deixando de ser utilizada para nomear ou se referir aos sistemas de gestão policial, 

porque evidentemente induzem ao erro. Embora os índices dos sistemas possam indicar 

tendências, o viés determinista anunciado pelos desenvolvedores de software e pelos órgãos 

policiais é equivocado. Ao prever e controlar, de maneira absoluta, algo tão complexo quanto o 

comportamento humano, esses sistemas não permitem que a liberdade e a criatividade aflorem, 

encarando o ser humano como se fosse marionete das determinações ambientais. A existência de 
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aspectos sugerindo que as pessoas se comportem de determinado modo não faz com que elas não 

possam se comportar de maneira diferente. 

Em segundo lugar, o emprego das máquinas cibernéticas para processamento das 

informações não dispensa a análise humana, incumbindo a eles a identificação dos dados 

relevantes, escolhendo, projetando e conduzindo a interpretação dos resultados. A revisão é 

imprescindível para excluir os equívocos, recomendar melhorias nos sistemas e agir para que as 

informações não sejam interpretadas erroneamente. Deve-se, portanto, combater o automatismo. 

Em terceiro lugar, o emprego dos softwares de policiamento preditivo não necessariamente 

leva a reduções significativas de crimes. Os resultados indicados pelos sistemas são apenas 

informações na tela dos sistemas, para que haja redução da criminalidade é imprescindível a 

adoção de ações e políticas públicas lastreadas nesses resultados. Os sistemas analíticos são apenas 

uma parte do processo, que supostamente pode auxiliar na compreensão do cenário da cidade, mas 

de forma alguma suprime a intervenção dos gestores para concretamente alterar a realidade – que 

na maior parte das vezes, especialmente no contexto latino-americano, demanda políticas públicas 

de caráter assistencial, já que a pobreza e a fome insistem em assolar o sul global. 

Como visto, pode-se criticar o policiamento “preditivo” a partir de vários pontos de vista. 

Seja pela eficácia ou pelo racismo, há inúmeros problemas nessa iniciativa cibernética. Contudo, 

ao invés de propor melhorias nos algoritmos ou mais legislação, como era de se esperar de uma 

tese que mescla direito e comunicação, entendo que qualquer reforma não solucionaria os vícios 

identificados. Como as “vulnerabilidades” não são meros efeitos colaterais, mas, pelo contrário, 

expressam a ideologia e o papel fundamental do policiamento na sociedade, os ajustes tenderão a 

reforçar os problemas, tornando a vigilância policial ainda mais perniciosa, premente e difícil de 

ser enfrentada. 
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A conclusão é que o policiamento “preditivo” não pode ser consertado com práticas mais 

“justas” ou algoritmos mais “transparentes”. Tampouco leis que regulem um uso “mais seguro” 

serão úteis para resolver os problemas elencados na pesquisa. O policiamento “preditivo” causa 

estragos irreversíveis na sociedade, e o preconceito racial que lhe caracteriza é intrínseco ao 

propósito histórico da instituição policial – cujos antecedentes a relacionam com a invasão, a 

escravidão, a exploração, a deportação, o extermínio e o racismo contra os indesejáveis. Se os 

algoritmos estão se comportando de maneira discriminatória, perpetuando a defesa dos interesses 

das categorias de pessoas que ocupam o lugar de destaque na sociedade, isso diz mais sobre a 

polícia do que sobre os algoritmos, que “aprendem” observando o histórico institucional. 

Portanto, as insuficiências do policiamento “preditivo”, fruto da ideologia “solucionista”, 

não podem ser corrigidas. Tampouco será ele um antídoto à discriminação policial. Ao contrário, 

será ela, a cibernética, empregada para dar ares “neutros” ao mesmo preconceito lançado sobre os 

pobres, negros e indígenas há centenas de anos. A única solução é abandonar a predição criminal. 

A partir dessas considerações, conclui-se que os sistemas de policiamento “preditivo” 

devem ser descontinuados, abortando-se as tentativas iniciadas no sentido de sua implantação. A 

gigantesca quantidade de dados coletados até o momento deve ser descartada, inutilizada. Também 

se deve permitir que as pessoas acessem as suas informações, para que conheçam quais dados 

estão sendo levadas em consideração para formação de relatórios criminais “preditivos” – até 

mesmo para que possam exercer o contraditório e postular eventual retificação das informações 

ali constantes. Também nesse aspecto, as pessoas que eventualmente foram prejudicadas com 

informações equivocadas e pela ilegítima violação de sua intimidade devem ser indenizadas. 

Inclusive para efeito criminal, franqueando-se aos acusados e seus advogados o acesso aos 

relatórios de inteligência para que possam contraditar os fundamentos das suspeitas. 
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Onde o sistema já foi implantado, é imprescindível que se garanta a realização de 

audiências públicas para que a sociedade tome conhecimento quanto ao impacto do policiamento 

baseado em dados, obrigando-se a divulgação de relatórios e a prestação de contas periódica. 

Para abolir o policiamento preditivo deve-se estimular a cultura de resistência, de rebelião 

contra essa forma de controle. A contestação pública, transformando-a em pauta política, serviu 

para que diversas cidades nos Estados Unidos abandonassem a iniciativa. A vigilância e o 

policiamento “preditivo”, em seu âmago mais profundo, fazem parte das mesmas estratégias de 

controle lançadas contra os colonizados há centenas de anos. A contribuição de nossa época é 

propor a deserção e a resistência, enquanto aguarda-se que a névoa espessa que oculta o teatro de 

operações dos agenciamentos algoritmos se dissipe tão logo seja lançada sobre ela a claridade – 

assim como age a luminosidade desinfetante do sol. 

A figura do hacker é, nesse sentido, bastante interessante para ilustrar. O Comitê Invisível 

mostra que, enquanto o engenheiro trabalha para que o sistema funcione da melhor forma possível, 

o hacker busca desvendar o funcionamento, identificar as falhas, dar novas utilidades, 

experimentar. Experimentar no sentido de sentir, usar, viver a técnica cibernética em seus vários 

sentidos. Ao desvirtuar o sistema, reapropriando as técnicas para novas finalidades, o hacker 

consegue libertar, afinal, se a tecnologia “escraviza”, é porque os artefatos técnicos são vistos 

como caixas-pretas incompreensíveis, cabendo-nos o papel passivo de usuários. Liberdade 

depende do conhecimento. E isso só se atingirá quando agirmos como hackers para termos controle 

e compreensão sobre o funcionamento dos sistemas comunicacionais, dos dispositivos 

cibernéticos. Ao romper com as caixas-pretas, despindo as máscaras da técnica cibernética, será 

possível desenhar estratégias para revertê-las em benefício coletivo. 



Consideraciones finales 
 

Históricamente, la vigilancia ha sido empleada por las fuerzas de ocupación imperiales y 

colonialistas para controlar los cuerpos y contener aquellos que representan una amenaza. Bajo el 

colonialismo se tomaron las tierras de “ultramar”, y los imperios europeos establecieron en muchas 

zonas del planeta, principalmente en la entonces inexplorada América, aparatos militares y de 

vigilancia estratégicos para perpetuar sus negocios, que notoriamente fueron de la extracción de 

oro y plata hasta la esclavización y comercialización de otros seres humanos. El imperio colonial 

dependía del control del territorio, del trabajo y de los bienes. Y para mantener en marcha este 

proyecto de poder, era fundamental dominar el arte de pilotar, el arte de gobernar. 

El piloto es el encargado de manejar la embarcación, custodiar y guiar a los pasajeros, a la 

tripulación, a las mercancías y el mismo, asumiendo la obligación de resolver las adversidades que 

se presenten en el camino y corregir el rumbo de acuerdo con la meteorología. Los procesos de 

comunicación y control son fundamentales para obtener la estabilidad de la embarcación, de este 

sistema “vivo” permanentemente sujeto a adaptaciones, correcciones de ruta, de acuerdo con las 

interacciones provocadas por el entorno. El piloto debe mantener los ojos y los oídos abiertos para 

asegurarse de que la embarcación no pierda estabilidad. 

Como lo anunció la cibernética en la primera mitad del siglo XX, el piloto, timonel o 

gobernante depende de la comunicación para, como un organismo biológico, un sistema cognitivo, 

perseguir sus propósitos corrigiendo desviaciones, manteniendo el rumbo. Desde este punto de 

vista, la supervivencia del sistema depende de la retroalimentación de la información, que sirve 

como alerta de cambios en el entorno. El gobernante desatento al clima ambiental, a las 

transformaciones y desviaciones, no logrará mantener la estabilidad del gobierno ante la menor 

perturbación. 
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Poco después de conquistar el territorio brasileño, el imperio portugués creó la policía 

militar para mantener el poder y capturar a los esclavos fugitivos. Como extensión de las manos 

del monarca, recogía información de interés para el mantenimiento de la estabilidad e integralidad 

del territorio. La colonia, como espacio de dominación política, económica y social de un territorio 

por otro pueblo, permanece en esta condición en tanto los dominantes logran mantener la 

estabilidad de su poder a través de sensores de información y mecanismos e instrumentos de 

compensación. Es decir, ante las revueltas, el gobernante puede llamar a la policía para mantener 

el orden. 

Con el tiempo, el colonialismo tradicional ha cambiado. Esto también ocurrió con los 

mecanismos cibernéticos de comunicación y control. A medida que se fue desarrollando la 

tecnología, mejorando las técnicas de recolección, registro y separación de la información, las 

“venas abiertas” de América Latina dejaron de fluir sólo sangre para materializarse en cables de 

fibra óptica por donde transitan transacciones financieras y datos de todo tipo, considerados 

metafóricamente el petróleo del próximo siglo. Estos conceptos tradicionales del colonialismo y 

la cibernética, si bien tienen que ser interpretados en el contexto histórico en el que fueron 

elaborados, siguen siendo útiles como herramientas interpretativas de nuestro tiempo: en lugar de 

oro y plata, es información lo que interesa a los imperios colonialistas contemporáneos, 

especializados interviene en la extracción, control y monetización de estos activos, que constituyen 

la materia prima de una nueva cara del capitalismo, ocupada en la manipulación y predicción de 

comportamientos. 

La policía utiliza tradicionalmente las guerras y la experiencia colonial para desarrollar y 

mejorar las técnicas de control de la ciudad. Como un bumerán, el reconocimiento facial y los 

drones desarrollados con fondos militares han sido adaptados a la “jungla” urbana y empleados 
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por la policía para “luchar” contra enemigos encubiertos. Los métodos de contrainsurgencia que 

surgieron durante la descolonización, y que abarcan operaciones militares, psicológicas, políticas 

y económicas para ganar corazones y mentes, a menudo se encuentran en la cartera de acciones 

policiales. La vigilancia “predictiva” expresa una más de esas tácticas que, para mantener el control 

de la ciudad, y bajo el manto de la objetividad científica, discrimina y criminaliza las identidades. 

Al oscurecer sus fundamentos en la supuesta neutralidad algorítmica, presentándose como 

una solución fantástica al problema del crimen, la policía “predictiva” tiende no solo a prohibir el 

debate público, sofocando el comportamiento legítimo de la sociedad civil sin debatir las 

consecuencias morales de una política perfectamente adaptada a sus necesidades. eficiencia, pero 

sobre todo esconde su vocación de conquista y ocupación territorial con la intención de desterrar, 

contener y eliminar lo indeseable, los “objetos fuera de lugar”, manteniendo rígidas las jerarquías 

raciales y de clase. 

La angustia mediática, social y política, que construye al otro como sujeto de riesgo, como 

amenaza al orden, lo cataloga como categoría criminal, inscribiendo no pocas veces al inmigrante 

pobre como una categoría irregular, en especial riesgo, tratado como “no-persona”, en un limbo 

legal donde se admite la neutralización o la inocuidad como estrategia para eliminar el riesgo. No 

solo el inmigrante, sino también el negro, el pobre, el favelado, son objeto de políticas de limpieza 

étnica y contención ambiental para alejarlos de los centros urbanos valorizados, donde son mal 

vistos por su estética harapienta que desorganiza el paisaje, cada vez más aburguesado. 

Las tecnologías “predictivas” adoptadas por la policía sirven a este propósito de higiene 

social, de eliminación de indeseables de áreas de interés comercial o turístico, porque no sirven 

para predecir efectivamente la delincuencia, ya sea orientada en función del delincuente o en 
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función de la ubicación. En el mejor de los casos, refuerzan el papel históricamente sesgado de la 

policía al emplear estadísticas que se originan en un marco de prejuicio étnico y racial. 

En términos generales, los sistemas policiales “predictivos” funcionan con tres datos 

estadísticos: tipo, ubicación y hora del delito. El origen de estos datos suelen ser informes de 

ocurrencias policiales, informados unilateralmente por los agentes - no hay certeza sobre la 

exactitud y veracidad de estos informes. La principal crítica académica a estos sistemas se refiere 

al carácter cíclico del algoritmo utilizado que, a partir de datos históricamente sesgados, 

automatiza acciones y resultados, reforzando la misma tendencia. Es decir, cuando los policiales 

permanecen más tiempo en un área, producen más datos sobre delitos, arrestos y detenciones. Si 

hay una mayor cantidad de actividad criminal en la región, el sistema recomendará un mayor 

tiempo de patrullaje, estableciendo un feedback perpetuo que autolegitima el exceso de vigilancia. 

En los últimos años han aumentado las críticas a favor de la vigilancia predictiva. 

Periodistas, académicos y activistas, a su manera, han dado a conocer cómo estas tecnologías 

refuerzan el prejuicio étnico y racial introyectado en la sociedad. Además de que varias ciudades 

prohibieron el sistema, en 2020 el Departamento de Policía de Los Ángeles - uno de los pioneros 

en el uso de herramientas tecnológicas - dejó de usar PredPol/Geolitica, lo que sugiere que las 

críticas tuvieron éxito. Aun así, se trata de posiciones incipientes. Rara vez las manifestaciones 

populares y académicas tienen un efecto en las prácticas policiales, con la excepción de algunas 

repercusiones más fuertes cuando algún periódico importante transmite noticias que ponen tales 

hechos a disposición del público. 

Es engañoso llamar a los cálculos algorítmicos una "predicción" del crimen. A lo sumo, 

pueden estimar el riesgo, las probabilidades, tal como lo hace el pronóstico del tiempo, estimando 

el clima del día siguiente, con un nivel de falibilidad no irrelevante. Sin embargo, si bien el 
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pronóstico del tiempo ha mejorado con la adopción de computadoras cada vez mejores, el 

pronóstico del crimen adolece de un vicio incorregible que lo diferencia de las tormentas: la fuente 

de los datos. Mientras que los sensores cibernéticos capturan las variaciones climáticas 

directamente de la naturaleza, en la vigilancia predictiva la fuente es el historial y los datos de los 

sucesos, sujetos a la subjetividad policial. Aunque parezca una obviedad, al fin y al cabo, el 

derecho no es una ciencia exacta, es importante dejar claro que no todas las conductas formalmente 

típicas serán consideradas materialmente delictivas. 

La tentación por la tecnología ha abrumado los debates sobre su utilidad y eficacia. En 

Brasil, donde los sistemas policiales predictivos se han implementado con mayor entusiasmo, no 

ha habido debate público sobre el tema. No existe ninguna iniciativa legislativa que intente regular 

el uso de este tipo de sistemas, con un vacío aprovechado por las empresas promotoras. España 

aparentemente no ha utilizado ningún sistema de este tipo, constatación que, sin embargo, no la 

exime de debatir el tema y evaluar públicamente las vulnerabilidades y fallas de estas propuestas, 

pues ya se han identificado expresiones de interés en estos sistemas en la prensa. 

Se pueden enumerar al menos tres grandes escollos que deben evitarse. Primero, las 

máquinas cibernéticas no conocen el futuro. A pesar de los medios de comunicación, las 

corporaciones de desarrolladores y los departamentos de policía a menudo promueven anuncios 

de que los sistemas policiales predictivos pueden "predecir" el futuro, como si poseyeran una "bola 

de cristal" de cuándo, dónde y quién cometerá o sufrirá un delito, lo más que pueden hacer es 

predecir el riesgo de que sucedan eventos futuros, es decir, medir la probabilidad. Las 

computadoras pueden ayudar a buscar patrones, pero sus resultados no son predictivos. 

El futuro no se puede predecir. La terminología “vigilancia predictiva” debe ser extirpada 

del repertorio, dejándose de utilizar para nombrar o referirse a los sistemas de gestión policial, 
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porque evidentemente inducen a error. Aunque los índices de los sistemas pueden indicar 

tendencias, el sesgo determinista anunciado por los desarrolladores de software y agencias 

policiales está mal. Al predecir y controlar absolutamente algo tan complejo como el 

comportamiento humano, estos sistemas no permiten que florezca la libertad y la creatividad, 

enfrentándose al ser humano como si fuera una marioneta de las determinaciones ambientales. La 

existencia de aspectos que sugieran que las personas se comportan de cierta manera no significa 

que no puedan comportarse de otra manera.  

En segundo lugar, el uso de máquinas cibernéticas para el procesamiento de la información 

no prescinde del análisis humano, a quien corresponde identificar los datos relevantes, elegir, 

diseñar y realizar la interpretación de los resultados. La revisión es fundamental para excluir 

errores, recomendar mejoras en los sistemas y actuar para que la información no sea mal 

interpretada. Por lo tanto, hay que combatir el automatismo. 

En tercer lugar, el empleo de software policial predictivo no conduce necesariamente a 

reducciones significativas de la delincuencia. Los resultados que indican los sistemas son solo 

información en la pantalla de los sistemas, para que haya una reducción de la criminalidad, es 

fundamental adoptar acciones y políticas públicas basadas en estos resultados. Los sistemas 

analíticos son solo una parte del proceso, que supuestamente puede ayudar a comprender el 

escenario de la ciudad, pero de ninguna manera suprime la intervención de los gestores para 

cambiar concretamente la realidad, que, en la mayoría de los casos, especialmente en el contexto 

latinoamericano, exige políticas públicas. de carácter asistencial, ya que la pobreza y el hambre 

insisten en asolar el sur global. 

Como se ve, se puede criticar la actuación policial “predictiva” desde varios puntos de 

vista. Ya sea por efectividad o por racismo, existen numerosos problemas con esta iniciativa 
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cibernética. Sin embargo, en lugar de proponer mejoras en los algoritmos o más legislación, como 

era de esperar de una tesis que mezcla criminología y comunicación, entiendo que cualquier 

reforma no solucionaría los defectos identificados. Como las “vulnerabilidades” no son meros 

efectos secundarios, sino que, por el contrario, expresan la ideología y el papel fundamental de la 

policía en la sociedad, los ajustes tenderán a reforzar los problemas, haciendo que la vigilancia 

policial sea aún más perniciosa, inevitable y difícil de enfrentar. 

La conclusión es que la vigilancia "predictiva" no se puede arreglar con prácticas más 

"justas" o algoritmos más "transparentes". Tampoco servirán leyes que regulen un uso “más 

seguro” para resolver los problemas enumerados en la investigación. La policía “predictiva” causa 

daños irreversibles a la sociedad, y el prejuicio racial que la caracteriza es intrínseco al propósito 

histórico de la institución policial – cuyos antecedentes la relacionan con invasión, esclavitud, 

explotación, deportación, exterminio y racismo contra los indeseables. Si los algoritmos se están 

comportando de manera discriminatoria, perpetuando la defensa de los intereses de las categorías 

de personas que ocupan un lugar destacado en la sociedad, eso dice más de la policía que de los 

algoritmos, que “aprenden” observando la historia institucional. 

Por lo tanto, las deficiencias de la policía “predictiva”, fruto de la ideología “solucionista”, 

no se pueden corregir. Tampoco será un antídoto contra la discriminación policial. Al contrario, 

será la cibernética, utilizada para dar un aire “neutral” al mismo prejuicio lanzado sobre los pobres, 

negros e indígenas durante cientos de años. La única solución es abandonar la predicción criminal. 

Con base en estas consideraciones, se puede concluir que los sistemas policiales 

“predictivos” deben ser descontinuados, abortando los intentos por implementarlos. La gigantesca 

cantidad de datos recopilados hasta ahora debe desecharse, inutilizarse. También se debe permitir 

que las personas accedan a su información, para que sepan qué datos se están tomando en cuenta 
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para la formación de informes penales “predictivos”, incluso para que puedan ejercer el 

contradictorio y postular la rectificación de la información. También en este aspecto, se debe 

indemnizar a las personas que eventualmente fueron perjudicadas con información errónea y por 

la violación ilegítima de su privacidad. Incluso con fines delictivos, dar acceso a los acusados y a 

sus abogados a los informes de inteligencia para que puedan contradecir los motivos de sospecha. 

Donde el sistema ya ha sido implementado, es fundamental garantizar que se realicen 

audiencias públicas para que la sociedad tome conciencia del impacto de la vigilancia basada en 

datos, lo que requiere la divulgación de informes y la rendición de cuentas periódica. 

Para abolir la policía predictiva, se debe fomentar una cultura de resistencia, de rebelión 

contra esta forma de control. La contestación pública, convirtiéndola en agenda política, llevó a 

varias ciudades de Estados Unidos a abandonar la iniciativa. La vigilancia y la actuación policial 

“predictiva”, en su esencia más profunda, son parte de las mismas estrategias de control lanzadas 

contra los colonizados hace cientos de años. La contribución de nuestro tiempo es proponer la 

deserción y la resistencia, a la espera de que la espesa niebla que oculta el teatro de operaciones 

de los ensamblajes algorítmicos se disipe en cuanto se ilumine sobre ella, tal como actúa la 

luminosidad desinfectante del sol. 

La figura del hacker es, en este sentido, bastante interesante de ilustrar. El Comité Invisible 

demuestra que, mientras el ingeniero trabaja para que el sistema funcione de la mejor manera 

posible, el hacker busca descubrir cómo funciona, identificar fallas, darle nuevos usos, 

experimentar. Experimentar en el sentido de sentir, utilizar, vivir la técnica cibernética en sus 

diversos sentidos. Distorsionando el sistema, reapropiando las técnicas para nuevos propósitos, el 

hacker logra liberar. Después de todo, si la tecnología “esclaviza”, es porque los artefactos técnicos 

son vistos como cajas negras incomprensibles, dejándonos con el rol pasivo de usuarios. La 
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libertad depende del conocimiento. Y eso solo se logrará cuando actuemos como hackers para 

tener control y comprensión del funcionamiento de los sistemas de comunicación, de los 

dispositivos cibernéticos. Rompiendo con las cajas negras, quitándose las máscaras de la técnica 

cibernética, será posible diseñar estrategias para revertirlas en beneficio colectivo. 
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Apêndice B. Modelo de pedido de acesso a dados pessoais a órgãos brasileiros 
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Anexo I. Resposta da Polícia Militar do Estado do Amapá 

 

 



529 
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