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Resumo  
 
 
 
Esta pesquisa desenvolve um estudo e reflexão sobre a cotidianidade de dispositivos 
de segurança na vida contemporânea baseando-se em uma mirada panóptica da 
sociedade. Antecedentes sobre os conceitos de vigilância e controle social, as teorias 
de Jeremy Bentham e Michel Foucault, com sua investigação sistemática sobre o 
Panóptico, e uma discussão da obra 1984 de George Orwell, são momentos do 
itinerário que nos faz chegar aos dias de hoje expondo exemplos como Facebook, 
tecnologia RDIF e webcams, configurando apenas uma parte do sistema de controle e 
vigilância social e sua expansão. A proposta performática de Schechner, segundo a 
qual o sujeito pode adaptar sua conduta aos diversos contextos sociais, associada aos 
conceitos ocultamento/revelação, proporcionam aproximação às concepções de 
subjetividade e interação - corpo-atuação docente -, abrindo espaço para uma 
discussão sobre o professor e suas performances nas práticas pedagógicas. A base 
metodológica da pesquisa se articula a partir dos conceitos ocultamento/revelação e da 
observação e análise da relação entre sujeitos e dispositivos de tecnologia visual em 
espaço pré-determinado. Organizado em duas etapas, o trabalho de campo foi 
realizado em um ambiente de acesso público na cidade de Paysandú, Uruguai. Na 
primeira etapa da pesquisa se construiu um observatório experimental que operou de 
maneira autônoma. Na segunda, foram produzidos dados através de entrevistas 
individuais, testemunhos e relatos dos sujeitos que participaram do experimento..   
 

 

 

Palavras chave: vigilância; controle; cultura visual; sociedade; educação   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

Abstract  
 
 
This research develops a study and reflection on the daily life of safety devices in 
contemporary life, based on a panoptic view of society.  References about surveillance 
concepts and social control in Jeremy Bentham and Michael Foucault theories with their 
systematic investigation of Panoptic and a discussion about the 1984 George Orwell 
work, are moments which let us reach examples as Facebook, RFID Technology or 
webcams, set up the control system and social surveillance in growing. Schechner's 
proposal, according to which the subject can adapt his behavior to the various social 
contexts, associated with the concealment / revelation concepts, providing an 
approximation to the concepts of subjectivity and interaction - body-teaching 
performance - opening space for a discussion about Teacher and their performances in 
pedagogical practices.The methodological basis of the research is articulated from the 
concealment / revelation concept, and from the observation and analysis of the 
relationship between subjects and visual technology devices in pre-determined spaces. 
Organized in two stages the field work was carried out in an environment of public 
access in the city of Paysandú, Uruguay. In the first stage of the research an 
experimental observatory was built and operated autonomously. In the second stage, 
data were produced through individual interviews, testimonies and stories of the 
subjects who participated in the experiment. 
 
 
 
 
 
 
Keywords : surveillance; control; visual culture; society; education
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INTRODUÇÃO 
 

"Uprising"2, é uma canção da banda inglesa Muse que estou escutando no 
Estadio Único de la Plata, Argentina, em 31 de Março de 2011. Enquanto escuto me 

dou conta de que o texto desta canção está em sintonia com o modo como penso, 

como vejo o mundo e as coisas, pois é disso que trata a canção, que não nos 

controlem, "they will not control us”. Assim começo e continuo pensando porque me 

invade a sensação de que sempre querem nos controlar, porque parece que qualquer 

um de nós é ou pode ser uma ameaça para os governos. Eu morando na América 

Latina e eles morando na Europa pensamos o mesmo, somos um perigo para os 

estados poderosos ou simplesmente para qualquer estado. Mas isto não é uma 

novidade, controlar ou tentar controlar as pessoas parece ser muito melhor do que 

deixar que elas atuem em liberdade e não existe maneira mais efetiva de fazê-lo que 

provocando o medo e a insegurança nas pessoas. 
A música popular constantemente tem proporcionado grandes exemplos de 

vigilância social onipresente, porém, nunca paramos para refletir sobre esses exemplos 

ainda mais quando se trata de uma canção de natal como “Santa Claus Is Coming to 

Town”. Esta canção natalina é claramente um exemplo desse tipo de controle. Ela foi 

composta em 1932 por John Frederick Coots e Haven Gillespie. Há um trecho da letra 

da música que diz seguinte: 

 

He sees you when you're sleeping.           Ele vê quando você está dormindo 

He knows when you're awake.                  Ele sabe quando você está acordado 

He knows if you've been bad or good,      Ele sabe se você tem sido mau ou bom, 

so be good for goodness sake!                 Pois, seja bom, pelo amor de Deus! 

 

O texto musical mostra um evidente panoptismo religioso direcionado às crianças 

que devem se portar bem porque “Ele” - Santa Claus, Papai Noel - sempre as está 

observando, vigiando-as a cada instante. Ele sabe se elas dormem ou não, se elas se 

comportam bem ou mal, em outras palavras, ele sabe tudo. Desse modo, através de 

																																																								
2 Álbum Resistance, lançado o 7 de setembro de 2009, banda inglesa formada em 1994. 
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uma canção natalina, são introduzidos conceitos de vigilância e controle na vida das 

crianças. Gradativamente começa a ser construída a noção de medo  através de uma 

relação de causa e efeito. Se a criança não faz tal coisa, acontecerá outra, ela tem que 

fazer o que os adultos consideram correto, não deve sair do padrão de comportamento, 

do contrário será punida. Os anos vão passando e as maneiras de vigiar e controlar a 

sociedade são cada vez mais evidentes.  

O Google é outro dispositivo de vigilância, pois a internet nos vigia através dos 

nossos próprios clicks, da seguinte maneira: quando acessamos uma determinada 

página da web, damos click em uma notícia e a próxima sugestão que nos faz o site é 

similar a nossa primeira escolha. Isso se deve aos algoritmos que funcionam como em  

uma trama. O primeiro click é a entrada de dados que ativa o passo seguinte, o 

processo. Esse processo é a saída de dados, ou seja,  outro algoritmo que se codifica e 

manipula para que mostrem certos resultados das páginas visitadas. Mas, o resultado 

dessa informação também depende do computador no qual estou acessando os dados, 

depende, também, do país e do servidor que estou utilizando para realizar a consulta. O 

tema vigilância e controle é antigo e aparentemente inesgotável, por esse motivo vamos 

nos concentrar nos dispositivos de segurança que começaram a mudar a paisagem 

urbana iniciando uma transformação, estabelecendo-se como protagonistas da nossa 

vida e produzindo uma nova maneira de nos relacionarmos com a cidade e com os 

demais sujeitos.  

É importante deixar claro que o limite entre os conceitos de segurança e 

vigilância é extremamente tênue e em muitas situações se confundem. Em outros  

momentos essa linha tênue é atravessada gerando instabilidade conceitual. Como 

exemplo, podemos citar o caso de empresas de segurança contratadas para garantir a 

integridade de um espaço. Funcionários visualizam o espaço através de dispositivos de 

segurança monitorando o ambiente. Esse monitoramento, feito por observação visual, 

com frequência, se mistura e até mesmo atravessa a fronteira que, em princípio, separa 

segurança e vigilância visto que, para manter a segurança é necessário algum tipo de 

controle do espaço sob custódia. Em outras palavras, o controle é uma maneira de  

afiançar a segurança. Em outras situações a observação não é exclusivamente visual, 
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pode ser feita através de escutas  telefônicas ou, simplesmente, por um sistema wi-fi 

ativado  por um smartphone. 

Feitas estas ressalvas, podemos dizer que as tecnologias de ponta dominam a 

sociedade contemporânea. Dispositivos de vídeo vigilância e Circuitos Fechados de 

Televisão se converteram em dispositivos de controle e atualmente são parte da cena 

urbana das cidades. Mas, podemos perguntar, o que são os Circuitos Fechados de 

Televisão (CFTV)? São um sistema tecnológico criado para o exército alemão em 1942, 

pela empresa Siemens AG, para monitorar o lançamento dos mísseis V2. Consiste em 

um sistema formado por aparelhos de vigilância conectados a monitores ou televisores. 

Esses receptores estão conectados a uma unidade de armazenamento de imagens e, 

assim, todos os elementos que integram o sistema estão entrelaçados. Por esta razão, 

o sistema é chamado circuito fechado, pois as imagens são captadas pela câmera, 

aparecem no monitor e ficam armazenadas em um dispositivo.  

A primeira aparição desse sistema no mercado comercial foi em 1949, promovida 

pela empresa Vericon3. Passaram os anos e este sistema começou a ser cada vez mais 

popular, pois não apenas as instituições públicas os usavam, mas também as 

empresas privadas os incorporaram como uma forma de controlar a “segurança” dos 

seus negócios. Contudo, nos primeiros anos, não foi possível demonstrar que o uso 

desta nova tecnologia podia reduzir o índice de delitos. 

A permanente substituição dos sistemas eletrônicos oferece uma visão sobre 

como a vigilância encontra-se em constante avanço, tanto pelos processos próprios do 

sistema, pela utilização por parte das autoridades e, por conseguinte, pela aprovação 

ou não do público. Esta prática de monitoramento está se implementando cada vez 

mais e a propagação desses aparelhos eletrônicos tornou-se indiscutível em cidades 

como Londres, Nova York ou Madri, urbes onde aconteceram atentados terroristas que 

contribuíram para reforçar a sensação de que esses dispositivos se tornaram 

imprescindíveis na luta contra novos ataques e atos de ameaça.  

Não somente os sistemas de vídeo vigilância implicam, inevitavelmente, algum 

																																																								
3https://books.google.com/books?id=pCQDAAAAMBAJ&pg=PA179&dq=popular+science+1949+%22Som
e+time+ago%22&hl=en&ei=gZjhTI- 
wHZGUnweD79T6Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q
&f=true 
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tipo de intromissão na intimidade das pessoas. Isso ficou evidente após as acusações 

de Edward Snowden (ex-informante da Agência de Segurança Nacional dos Estados 

Unidos da América) que filtrou documentos que incriminavam os serviços secretos 

britânicos e norte-americanos que vigiavam indiscriminadamente a população. 

Snowden conseguiu se manter fora do alcance, mesmo que temporariamente, dos 

sistemas de segurança desses dois países. Utilizou o navegador Tor, também chamado 

de “Rede Profunda”, navegador que surgiu como uma reação contra a predominante 

“vigilância” e “segurança” que predomina em nossos dias.    

Michael Foucault é outro autor que discute estas questões usando como 

referencia histórica o Panóptico, ideia matriz de Jeremy Bentham (1787) que ganhou 

relevância como protótipo social contra a insegurança daqueles dias. A intensa e 

perdurável influência de George Orwell, com sua obra “1984”, lançada em 1949, 

disparou suas vendas na web Amazon - companhia estadunidense de venda de 

produtos e serviços online - quando foi tornado público o caso de investigação massiva 

denunciado por Edward Snowden.  

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. No primeiro, apresento a 

ideia utópica e enfática do panóptico criada por Jeremy Bentham, relatada nas cartas a 

um amigo nas quais ele detalha suas reflexões sobre este modelo de vigilância. Utilizo, 

também, o estudo realizado por Michael Foucault sobre este arquétipo de vigilância e 

controle. Em seguida, discuto o conteúdo referente ao poder da disciplina, o poder 

sobre o corpo, incluindo abordagens sobre a regulação da conduta.  Continuando, me 

refiro ao Estado, aos governos e se de alguma maneira eles proporcionam aos 

cidadãos um ambiente de segurança ou apenas mantêm uma vigilância carente de 

sentido. Como exemplo trago Orwell com sua novela 1984 que apresenta uma 

sociedade diatópica com seu Gran Hermano que tudo sabe e tudo vê. Assim, adentro 

uma discussão sobre o reality show mais significativo da contemporaneidade, o Big 

Brother e o modo como a subjetividade dos indivíduos se transforma por meio de 

manipulações e ganha protagonismo. 

No segundo capítulo faço uma revisão de práticas vigentes a partir de autores 

como Martins (2009) Tourinho (2009) e Mirzoeff (2003) trazendo como exemplo a 

análise da obra TV Buddha, por Garoian y Gaudelius (2008), introduzindo-nos aos 
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estudos de cultura visual, à relação que os indivíduos entabulam com as imagens 

dando relevância a perspectiva produtor/usuário e a Web 2.0. Com base neste conceito 

destaco distintas opções de controle e vigilância social por parte dos próprios usuários 

e/ou de terceiros na vida cotidiana. Na última parte do capítulo, fazendo uma analogia 

com sistemas de vigilância e relações de poder, discuto sobre a importância do uso do 

corpo na prática docente em sala de aula partindo da ideia e posicionamento do 

professor frente aos alunos. Ponho em perspectiva a mirada inquisidora do professor 

que, por vezes, também atua como vigilante, buscando ou até mesmo impondo a turma 

controle e disciplina na tentativa de domesticar os corpos dos alunos para tarefas, 

comportamentos, dirigindo modos e práticas do aprender. Poderíamos chamar esse 

tipo de atuação pedagógica de performance do dia-a-dia. Dialogo com autores como 

Schechner (2002) e seu “conceito de performance” na cotidianidade; com a noção de 

“ato pedagógico expressivo” de Pereira (2010) transferido através do corpo, e com as 

ideias de Vidiella (2015) sobre como “repensar a pedagogia” abandonando antigos 

modelos educacionais.  

A abordagem metodológica, tomando como fundamento a relação 

ocultamento/revelação na elaboração e desenvolvimento da pesquisa, é apresentada 

no terceiro capítulo. Desenho, em primeira instância, questionamentos sobre o modo 

como a cultura autoriza a produção visual que nos mantêm sob permanente 

observação e vigilância, projetando um olhar panoptico. Pergunto-me se os indivíduos 

refletem sobre essas práticas de observação, de monitoramento do cotidiano, cada vez 

mais frequentes, ou isso se torna uma condição naturalizada? Como poderíamos gerar 

conhecimento a partir dessas condições e as visualidades que elas geram, com o 

intuito de discutir suas implicações estéticas e pedagógicas?  

Apresento, também, as duas etapas do trabalho/experiência de campo 

desenvolvido em Paysandú, Uruguai. Na primeira parte, descrevo a criação da interface 

experimental utilizada na investigação e, na segunda, a produção de dados – 

entrevistas, relatos, depoimentos - dos sujeitos que participaram da investigação. Cada 

colaborador vivenciou, durante três minutos, a experiência de estar diante de um 

dispositivo visual que capturava seus movimentos, gestos, sons, ou seja , suas 

reações.  
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No quarto capítulo faço a análise e discussão dos dados coletados a partir de 

uma perspectiva empírica e teórica. Serão expostos os dados resultantes da pesquisa 

diferenciando os depoimentos de cada participante e visando as contribuições da 

investigação  em relação as perguntas propostas no capítulo três: uma reflexão sobre 

as imagens captadas pelos dispositivos visuais; percepções e comentários dos 

colaboradores sobre a ideia de que vivemos em observação permanente; como os 

colaboradores se sentem, se mudam seu comportamento na presença de um 

dispositivo de vigilância fora do seu contexto habitual situado de forma clara diante 

deles e registrando cada movimento. 

O quinto capítulo traz as conclusões e um cotejamento entre os resultados 

empíricos e o marco teórico utilizado na investigação, reconhecendo especificidades e 

características perceptivas, sensoriais e subjetivas da experiência de vigilância e 

controle experimentada/vivida no contexto da pesquisa. Aqui o leitor será parte 

fundamental ao buscar compreender e interpretar, mesmo que parcialmente, aspectos, 

momentos, situações sentidas e relatadas pelos sujeitos da pesquisa associando-os, 

ainda que fragmentariamente, ao seu cotidiano nas cidades que habitamos  nos dias de 

hoje. 
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CAPÍTULO 1 

Promovendo Controle Social, Disciplinando o Povo... 
 

Para começar a compreender um pouco mais os elementos que atualmente são 

conceituados e empregados pelos diferentes poderes sobre a noção de controle e 

vigilância social devemos conhecer o conceito de Panóptico. Segundo o dicionário da 

Real Academia Española, o termo panóptico provém de : (pan- e o gr. ὀπτικός optikós 

'óptico'). 1. adj. Dicho de un edificio: Construido de modo que toda su parte interior se 

pueda ver desde un solo punto. U. t. c. s. m.4 

Este termo é conhecido através do jurista inglês Jeremy Bentham, 1787, figura 

relevante de um radicalismo filosófico que promoveu grande parte dos regulamentos 

liberais da Europa do século XIX. Bentham propôs uma utopia muito ambiciosa, a 

intervenção do governo em todos os âmbitos da vida dos sujeitos através da 

observação da sociedade. Ele projeta esta utopia como uma possibilidade, da seguinte 

maneira: 

Se fosse achado um meio de fazer com que certo número de homens, 
de dispor de tudo que os rodeia, de modo que se criasse neles a 
impressão que se quer produzir, de assegurar-se de suas ações, 
conexões e de todas as circunstâncias da sua vida, de modo que nada 
pudesse ser ignorado, nem contestar o efeito almejado... (BENTHAM, 
1989, p. 33, tradução minha)5 

Este pensamento ideal seria uma efetiva ferramenta dos governos. Apropriar-se  

dos sujeitos, não através da força ou submetendo-os à escravidão, mas pela sua 

própria disposição, levando em conta as tarefas, obrigações, conexões, situações, 

contextos, ambientes, entornos e todas as circunstâncias que fazem a vida dos sujeitos, 

conhecendo os mínimos detalhes para não perder de vista o que se busca. Isso 

possibilitaria eliminar todo sinal de resistência e obstáculo.  

																																																								
4 http://dle.rae.es/?id=Rhvw3h8 
5 “Si se hallara un medio de hacerse dueño de todo lo que puede suceder a un cierto número de 
hombres, de disponer todo lo que les rodea, de modo que hiciese en ellos la impresión que se quiere 
producir, de asegurarse de sus acciones, conexiones, y de todas las circunstancias de su vida, de 
manera que nada pudiera ignorarse, ni contrariar el efecto deseado…” (BENTHAM, 1989, p. 33) 
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Bentham (1989) teve vários fracassos com sua utopia, mas a singularidade de 

sua vida fez que ele se tornasse uma forte influência na nova constituição inglesa. Esta 

é umas das razões primordiais para conhecer a obra de Bentham, pois ela reúne os 

elementos técnicos de um regime democrático em uma sociedade ideal desde uma 

perspectiva filosófica. 

 “Panopticon and Inspection House”, assim foi denominado esse projeto que 

ambicionava ser um instrumento disciplinar carcerário ao qual o Bentham dedicou 

quase vinte anos da sua vida. É interessante observar como no começo da sua obra ele 

descreve e adverte que sua ideia é uma proposta de construção que vai além do 

conceito de prisões. Esta obra está composta por 21 cartas escritas em 1787, enviadas 

a um amigo na Inglaterra que ele mesmo prescinde do nome. 

[...] a ideia de um novo princípio de construção aplicável a qualquer sorte 
de estabelecimento, no qual pessoas de qualquer tipo necessitem ser 
mantidas sob inspeção; em particular às casas penitenciárias, prisões, 
casas de indústria, casas de trabalho, casas para pobres, manufaturas, 
hospícios, lazaretos, hospitais e escolas…(BENTHAM, 2000, p. 15) 

Este ideal de prisão (Figura 1) estaria construído sobre uma planta semicircular, 

os dormitórios dos presos estariam circundando o contorno do prédio. Uma torre 

situada no centro seria destinada à vigilância e aí estaria o guarda da prisão que dessa 

posição conseguiria vigiar e controlar os movimentos dos prisioneiros. 

É óbvio que, em todos esses casos, quanto mais constantemente as 
pessoas a serem inspecionadas estiverem sob a vista das pessoas que 
devem inspecioná-las, mais perfeitamente o propósito do 
estabelecimento terá sido alcançado. A perfeição ideal, se esse fosse o 
objetivo, exigiria que cada pessoa estivesse realmente nessa condição, 
durante cada momento do tempo. Sendo isso impossível, a próxima 
coisa a ser desejada é que, em todo momento, ao ver razão para 
acreditar nisso e ao não ver a possibilidade contrária, ele deveria pensar 
que está nessa condição. (BENTHAM, 2000, p. 20) 
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Figura.1 - Desenho do Panóptico. Fonte: FOUCAULT,  “Vigilar y castigar”, 20036. 

 

A estrutura estava projetada para facilitar a tarefa do inspetor que 

desempenhava o papel de um olhar onipresente desde o centro do prédio. Ele, o 

inspetor, seria como um deus, podia ver sem ser visto, tornava-se invisível. Transforma, 

não castiga, modifica as consciências.  

O olhar onipresente traçado por Bentham (2000) começou a ser cada vez mais 

aceito porque permitia economizar tempo e dinheiro. Com somente um funcionário se 

conseguia realizar tudo. Para Foucault (2003, p. 204) o primordial nessa construção é 

que “a visibilidade era uma armadilha”, ou seja, uma das finalidades do Panóptico era 

que os vigilantes não pudessem revelar seu olhar aos indivíduos que estavam 

observando. Os sujeitos sob custodia deviam perceber a vigilância onipresente do 

																																																								
6 Disponível em: FOUCAULT “Vigilar y castigar”, 2003. 
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inspetor em todo momento. 
Bentham havia assentado o princípio de que o poder devia ser visível e 
não verificável. Visível: o detido estará constantemente diante dos olhos 
da elevada silhueta da torre central de onde é espiado. Não constatado: 
o detido não deve saber jamais em que momento está sendo visto, 
porém deve estar seguro de que sempre pode ser visto (FOUCAULT, 
2003, p. 205, tradução minha)7 

Foucault continua explicando a ideia, os detidos desde seu lugar de reclusão não 

deviam saber se o vigilante estava ou não no lugar, não poderiam apreciar nem um 

mínimo sinal da sua presença. Para isso, se colocaria na torre central (FOUCAULT, 

2003, p. 205)  
[...] persianas nas janelas da sala central de vigilância, partes internas 
cortam em um ângulo reto, e para passar de um pavilhão ao outro, em 
vez de portas passagens em zigue zague; porque ao menor som de uma 
batida, uma luz percebida, um reflexo em uma rachadura trairiam a 
presença do guardião...(Tradução minha)8 
  

Com isto se procura desarticular, separar a dualidade ver e ser visto, a 

onipresença constante do guardião alojado na torre central, percebendo tudo ao seu 

redor sem ser descoberto. Bentham (2000) reforça o conceito de inspeção na quinta 

carta enviada a seu amigo e publicada sob o título “Pontos Essenciais do Plano”. Na 

carta ele diz o seguinte:  

 
[...] quanto maior for a probabilidade de que uma determinada pessoa, 
em um determinado momento, esteja realmente sob inspeção, mais forte 
será a persuasão – mais intenso, se assim posso dizer, o sentimento 
que ele tem de estar sendo inspecionado. (p. 29-30)  
 

Sem dúvida, um dos propósitos era conseguir impor a disciplina por meio do  

panóptico através da prática da insegurança, a partir da  percepção do medo. Seria 

uma maneira de trabalhar a moral do preso conseguindo vê-lo, mas sem que ele se 

sentisse vigiado. O Panóptico anelava obter o significado de uma obra cujo principal 

objetivo era transformar-se em um ambiente disciplinar no qual os indivíduos ao 
																																																								
7	Bentham ha sentado el principio de que el poder debía ser visible e inverificable. Visible: el detenido 
tendrá sin cesar ante los ojos la elevada silueta de la torre central de donde es espiado. Inverificable: el 
detenido no debe saber jamás si en aquel momento se le mira; pero debe estar seguro de que siempre 
puede ser mirado. (FOUCAULT, 2003, p. 205)	
8 [...] persianas en las ventanas de la sala central de vigilancia, sino de unos tabiques en el interior que la 
cortan en ángulo recto, y para pasar de un pabellón a otro, en vez de puertas unos pasos en zigzag; 
porque el menor golpeo de un batiente, una luz entrevista, un resplandor en una rendija traicionarían la 
presencia del guardián. (FOUCAULT, 2003, p. 205) 
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sentirem-se observados, vigiados, descartariam qualquer ato indevido. Esta ideia 

ambicionava a pavimentação de uma sociedade perfeita. Mas esta ideia de disciplinar 

ao povo por parte das autoridades não começa com o panóptico. Em “Vigilar Y 

Castigar. Nacimiento de la prisión”, escrito em 1975 por Michel Foucault, é um exemplo 

claro de como começa a se demonstrar o poder que tem o Estado sobre as pessoas. O 

texto inicia narrando o tormento de Damiens, em 1757, acusado de parricídio, assim 

chamado porque resultado de um ataque contra o Rei que, a época, era equiparado a 

um pai. Logo no capítulo III com o título “Panoptismo”, é apresentada a situação de uma 

cidade arrasada pela peste:  

[...] divisão da cidade em seções distintas e nelas se estabelece o poder 
de um prefeito. Cada rua está sob a autoridade de um síndico que a 
vigia; se a abandonasse seria castigado com a morte. No dia designado 
se ordena a cada um que fique em sua casa, com a proibição de sair 
dela sob pena de perder a vida. O síndico tranca a pessoa, pelo exterior, 
ao fechar a porta de cada casa, leva a chave e a entrega ao prefeito 
daquela seção; o prefeito mantém a chave até o término da 
quarentena... (FOUCAULT, 2003, p.199, tradução minha)9 

Este exemplo proporciona um panorama de como a sociedade permanecia sob 

estrita vigilância e controle para conservar um rigoroso registro dos sujeitos que tinham 

sido infectados pela doença. Posteriormente Foucault (2003) passa a revelar as 

técnicas de poder usadas para doutrinar o povo. Inicialmente, a tortura e as execuções 

públicas. Outra metodologia empregada era o castigo disciplinar que consistia em 

explorar os indivíduos, seus comportamentos e seu corpo com a intenção de gerar 

seres dependentes que Foucault caracteriza como corpos dóceis, corpos que podem 

ser transformados, modificados para tornarem-se submissos, etapa intermediária cujo 

objetivo era a submissão do pensamento. Foucault faz uma reflexão sobre a utopia de 

Bentham e seu Panóptico, usada para a vigilância e controle em massa dos indivíduos, 

isto é, da sociedade. Os estudos realizados por ele sobre as construções disciplinares e 

o Panóptico nos ajudam a discutir e compreender a vigilância contemporânea em 

																																																								
9 [...] división de la ciudad en secciones distintas en las que se establece el poder de un intendente. Cada 
calle queda bajo la autoridad de un síndico, que la vigila; si la abandonara, sería castigado con la muerte. 
El día designado, se ordena a cada cual que se encierre en su casa, con la prohibición de salir de ella so 
pena de la vida. El síndico cierra en persona, por el exterior, la puerta de cada casa, y se lleva la llave, 
que entrega al intendente de sección; éste la conserva hasta el término de la cuarentena... (FOUCAULT, 
2003, p.199) 
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nossas sociedades.  

Segundo Foucault (2003, p. 204), Jeremy Bentham conduzia o sujeito a um 

“estado consciente e permanente de visibilidade que garante o funcionamento 

automático do poder”. Sociedades inquebrantáveis em relação a sua vigilância e 

controle “todo poderoso”, regimes contínuos de vigilância nos quais tudo está em 

permanente observação por parte das autoridades. Foucault (2003) mostra claramente 

como este edifício é o contrario da masmorra “o melhor, das suas três funções – 

confinar, privar de luz e ocultar-; não se conserva mais do que a primeira função e se 

suprimem as outras duas. A plena luz do dia e do olhar de um vigilante capturam 

melhor do que a sombra...” (p. 204, tradução minha)10. 

Como observamos anteriormente, Bentham afirma que seu projeto poderia ser 

exemplar, estava além dos sistemas de prisão, merecia ser aplicado como modelo de 

conduta social em espaços que demandassem supervisão. Concordamos que Jeremy 

Bentham implantou a ideia de vigilância na sociedade, modelo que passou a ser usado 

não somente nos cárceres, mas foi ampliado para outras áreas sob algum tipo de 

vigilância e observação permanente. Este modelo tem sido aplicado em edifícios 

públicos, escolas, fábricas, arquitetura utilizada como protótipo para organizar a 

estrutura desses espaços fundados sob a ideia de uma construção penitenciária. Ainda 

de acordo com Foucault (2003, p. 209, tradução minha), este sistema “serve para 

corrigir os prisioneiros, mas também para curar doentes, instruir escolares, salvar 

doentes mentais, vigiar trabalhadores, fazer trabalhar mendigos e desocupados” 11. 

Assim, pouco a pouco foi se estabelecendo a ideia de controlar a sociedade e exercer 

poder mediante a disciplina. O modelo idealizado proporcionava uma alternativa ao 

estabelecimento da moral. O prisioneiro que se encontrasse submetido a essa condição 

persistente passaria a interiorizar esse comportamento, motivando uma autovigilância, 

descartando as tentativas de má conduta que o levariam a um castigo. Bentham (1979, 

p.17, tradução minha), enfatiza a importância de “perder a faculdade de fazer o mal e 

																																																								
10 “o más bien de sus tres funciones — encerrar, privar de luz y ocultar—; no se conserva más que la 
primera y se suprimen las otras dos. La plena luz y la mirada de un vigilante captan mejor que la 
sombra”(FOUCAULT, 2003, p. 204). 
11 “sirve para enmendar a los presos, pero también para curar a los enfermos, para instruir a los 
escolares, guardar a los locos, vigilar a los obreros, hacer trabajar a los mendigos y a los 
ociosos”(FOUCAULT, 2003, 209).	
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quase o pensamento de querê-lo”. Ele projetava uma maneira de adestrar o recluso 

mediante a disciplina, tentando que não cometesse crimes, alterando a conduta do 

delinquente. Para reforçar esse conceito, os carcereiros deviam mostrar seu poder por 

meio de algum castigo não tão severo em determinado momento, pois a ideia era 

educar moralmente o indivíduo recluso. Para Foucault (2003), a disciplina corporal é 

uma prática de poder (2003, p.141), daí a importância desses “métodos que permitiam 

o controle minucioso dos movimentos corporais, que garantiam a sujeição constante de 

suas forças e impunham uma relação de docilidade-utilidade, é o que se pode chamar 

de disciplina” (p. 141 tradução minha)12.  

“Los medios del buen encauzamiento” é o título que usa Foucault em “Vigilar y 

Castigar. Nacimiento de la prisión” para dar início a uma serie de ideias sobre o poder 

da disciplina que se desenvolveram a partir dos conceitos de vigilância hierárquica, 

sanção normalizadora e exame.  

Vigilância hierárquica, não é outra coisa que a visão explicita do observador 

sobre os observados (FOUCAULT, 2003, p.176, tradução minha) 13 , ou seja, “as 

pequenas técnicas de vigilâncias múltiplas e entrecruzadas, olhares que observam mais 

não devem ser vistos”. Aqui, também, ele faz referencia aos acampamentos militares 

que tem uma estrutura de observação, o modo a partir de como organizam suas tendas 

de campanha para logo passar à vigilância nos espaços industriais, nas escolas e nos 

hospitais. O poder que se persegue é pela contemplação, tornando visível o indivíduo 

comum, aquele que todos os dias acorda para ir trabalhar e que é parte dessa massa 

conformada da sociedade. Essa vigilância está focada em observar os sujeitos e suas 

práticas sociais, controlando as regras pré-estabelecidas, horários, mandatos, mas, 

também, vigiando seus gestos, atitudes, todo detalhe é importante nessa sociedade.  
A minúcia dos regulamentos, os olhares meticulosos das inspeções, a 
sujeição ao controle das menores partículas da vida e do corpo darão 
rapidamente, dentro do contexto da escola, do quartel, do hospital, da 
oficina, um conteúdo laico, uma racionalidade econômica ou técnica a 

																																																								
12 “métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción 
constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede llamar las 
"disciplinas" (FOUCAULT, 2003, p. 141). 
13 “las pequeñas técnicas de las vigilancias múltiples y entrecruzadas, unas miradas que deben ver sin 
ser vistas;” (FOUCAULT, 2003, p. 176). 
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este cálculo místico do ínfimo e do infinito (FOUCAULT, 2003, p.144, 
tradução minha)14 

O controle sobre o corpo é cada vez maior e a vigilância se intensifica, 

acrescenta o autor, reforçando a condição de inverificabilidade proposta no Panóptico 

na qual não se consegue distanciar o “ver” e o “ser visto”,  (FOUCAULT, 2003, p.204, 

tradução minha), isto é, “induzir o prisioneiro a um estado consciente e permanente de 

visibilidade que garante o funcionamento automático do poder”15.  

As fábricas se vão ampliando, cada vez há mais empregados, a produção vai 

crescendo, isto faz com que se contratem mais trabalhadores, há mais distribuição das 

tarefas e é quando o patrão entende que o controle das tarefas é necessário. Desse 

modo, a “a vigilância passa a ser um operador econômico decisivo, na medida em que 

é uma parte interna no aparato de produção e uma engrenagem do poder 

disciplinador”. (FOUCAULT, 2003, p.180, tradução minha)16. Este é o momento em que 

a vigilância passa a ser parte integral de um sistema de produção, também promove 

uma relação de subordinação entre os observadores e os observados. Foucault (2003, 

p.182, tradução minha)17 chama isto “relações de cima para baixo”, porque estabelece 

um vínculo de poder contínuo. Com esta autoridade outorgada, se pode ser indiscreto, 

estar em tudo, clarear as penumbras, estar alerta.  

Em “Microfísica del poder” Foucault (1979) nos mostra que a relação de poder 

sempre é homogênea, não importando o nível no qual nos situemos, reiteradamente a 

ideia de poder será negativa gerando “rechaço, delimitação, barreira, censura. O poder 

é aquele que diz não”18. (p. 168, tradução minha). Este poder hierárquico também é 

utilizado com os vigilantes, eles também são controlados, são fiscalizados por esse 

poder que é parte de um todo, não existe escapatória, funciona como uma máquina 

																																																								
14 “La minucia de los reglamentos, la mirada puntillosa de las inspecciones, la sujeción a control de las 
menores partículas de la vida y del cuerpo darán pronto, dentro del marco de la escuela, del cuartel, del 
hospital o del taller, un contenido laicizado, una racionalidad económica o técnica a este cálculo místico 
de lo ínfimo y del infinito” (FOUCAULT, 2003, p.144) 
15  “ inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el 
funcionamiento automático del poder” (FOUCAULT, 2003, p.204) 
16 “La vigilancia pasa a ser un operador económico decisivo, en la medida en que es a la vez una pieza 
interna en el aparato de producción y un engranaje especificado del poder disciplinario”. (FOUCAULT, 
2003, p.180). 
17 “relaciones de arriba abajo” (FOUCAULT, 2003, p.182) 
18 “rechazo, delimitación, barrera, censura. El poder, es aquello que dice no.” (FOUCAULT, 1979, p.168) 
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estratégica. 

Outro recurso para disciplinar é a sanção normalizadora que compreende dois 

significados: sanção e norma. A sanção manifesta castigo, impedimento, penalidade 

como resultado de condutas diferentes, desviadas, instauradas ou pretendidas por esse 

poder definido do observador. A essência de impor sanção é normalizar, ordenar, 

estabelecer paradigmas.  

O normal se estabelece como princípio coercitivo no ensino com a 
instauração de uma educação padronizada e o estabelecimento das 
escolas normais; se estabelece como um esforço para organizar um 
corpo médico e uma equipe hospitalaria de uma nação capaz de fazer 
funcionar normas gerais de salubridade; se estabelece a regulação de 
procedimentos e produtos industriais (FOUCAULT, 2003, p.189, 
tradução minha).19 

A normalização estabelece semelhanças, porém igualmente persiste a 

individualidade. (FOUCAULT, 2003, p.189, tradução minha) “ao permitir as desviações, 

determinar os níveis, fixar as especialidades e fazer úteis as diferenças ajustando umas 

as outras” 20. Isto se constrói a partir do momento que se tomam como exemplo os 

sujeitos que se ajustam a essa norma, se distinguem do resto, são um modelo a ser 

alcançado.  

O exame é o último conceito desenvolvido e que contém aos anteriores. Introduz 

a compreensão e o saber como exercício de poder. Um exemplo de exame é a escola, 

onde ao mesmo tempo o professor transmite seu conhecimento logrando constituir 

sobre os alunos um cultivo de saberes que “garante a transmissão de conhecimentos 

do mestre para o discípulo, porém toma do discípulo um saber reservado e destinado 

ao professor” (FOUCAULT, 2003, p.191, tradução minha)21 . O exame permite ao 

professor tratar cada sujeito como um estudo de caso que pode quantificar, considerar 

e administrar regras que “se lhe pode descrever, julgar, medir, comparar a outros e isto 

																																																								
19 “Lo normal se establece como principio de coerción en la enseñanza con la instauración de una 
educación estandarizada y el establecimiento de las escuelas normales; se establece en el esfuerzo por 
organizar un cuerpo médico y un encuadramiento hospitalario de la nación capaces de hacer funcionar 
unas normas generales de salubridad; se establece en la regularización de los procedimientos y de los 
productos industriales” (FOUCAULT, 2003, p.189). 
20  “Al permitir las desviaciones, determinar los niveles, fijar las especialidades y hacer útiles las 
diferencias ajustan-do unas a otras” (FOUCAULT, 2003, p.189) 
21 “Garantiza el paso del conocimiento del maestro al discípulo, pero toma del discípulo un saber 
reservado y destinado al maestro” (FOUCAULT, 2003, p.191)	
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na sua própria individualidade; e é também o indivíduo cuja conduta se deve orientar ou 

corrigir, a quem deve classificar, normalizar, excluir, etc.” (p. 196, tradução minha)22. O 

indivíduo que está submetido a este conceito, nunca exigirá que se lhe avalie, mas isto 

será posto em prática pelo professor, pelo médico, pelo patrão, através de sua relação 

de poder com cada um deles.   

Estas três relações de poder propostas mantêm pontos em comum com a visão, 

o olhar, a observação sobre os indivíduos, que pode ser sobre um grupo ou sobre um 

sujeito em particular. Consegue ser homogêneo, mas ao mesmo tempo individual, 

conservando essa dualidade, consegue ter um registro dos sujeitos que se desviam de 

seus padrões de comportamento estabelecidos e tendem a normalizar, sistematizar, 

mas também a diferenciar, separar, distinguir aos indivíduos que obedecem as 

imposições frente aos que não o conseguem.  

Além disso, devemos ter isso claro ao concordar com WHITAKER, (1999, p. 49, 

tradução minha) ao afirmar que o  
Panóptico somente é, no fundo, um vaticino, uma simples ilusão, porém, 
segundo Bentham, cria o contexto adequado para que os sujeitos não 
tenham outra alternativa que acreditar que toda aparência é realidade. A 
chave está na vigilância...23 
 

O contexto criado para os sujeitos reclusos nestes presídios é um truque, uma 

aparência, onde cada sujeito se converte em uma grande parte desse jogo macabro, 

onde o principio fundamental é a ilusão. Uma ilusão tão real como cada um dos 

prisioneiros consiga percebê-la.    

 

1.1 Um ambiente seguro? 
 
 A privacidade é um direito que todos os cidadãos do mundo devem desfrutar e 

conhecer. Por Resolução da Assembléia Geral, as Nações Unidas em 1948 adotam e 

proclamam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 12 anuncia que 

																																																								
22 “se le puede describir, juzgar, medir, comparar a otros y esto en su individualidad misma; y es también 
el individuo cuya conducta hay que encauzar o corregir, a quien hay que clasificar, normalizar, excluir, 
etcétera” (FOUCAULT, 2003,p. 196) 
23 “Panóptico sólo es, en el fondo, un juego de prestidigitación, una simple ilusión, pero, según Bentham, 
crea el contexto adecuado para que los sujetos no tengan otra alternativa que creer que toda apariencia 
es realidad. La clave está en la vigilancia” (WHITAKER, 1999, p. 49) 
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“Ninguém será objeto de ingerências arbitrárias em sua vida privada, sua família, seu 

domicílio ou sua correspondência...”.   

A intimidade das pessoas, devido ao desenvolvimento das novas tecnologias se 

viu transformada, o incremento do universo informático tem deixado um vazio sobre 

este tema. Praticamente as bases desses dados gerados eletronicamente não possuem 

uma regulamentação adequada. Se tomarmos de forma literal o que se expressa no 

artigo 12 observamos que esse direito não se pratica, desde sua proclamação até o 

momento contemporâneo houve um grande avanço.   

  Os extraordinários métodos de controle e vigilância são um dos motivos que 

podem ocasionar a deterioração da liberdade individual e social, segundo Zygmunt 

Bauman (2004), uma vontade que nasceu como graça está se dissipando como 

resultado da falta de direitos no que diz respeito a nossa imagem e aos nossos dados 

pessoais.   

A situação de vigilância sobre o sujeito busca afetar seus atos mudando sua 

conduta. Segundo Alcántara (2008, p.100, tradução minha), a “vigilância e a excessiva 

exposição pública condicionam as coisas que dizemos e o modo como as dizemos, as 

coisas que fazemos e a contundência com que as fazemos” 24. Em qualquer sociedade, 

invariavelmente, existe algum tipo de vigilância. Os governos e o Estado desempenham 

um Poder superior para conseguir controlar a população em todas as circunstancias e 

contextos com a justificativa de conservar a ordem e a segurança. É assim que o 

Estado se torna um cárcere sem paredes. Para Debord (1995, p.104, tradução minha) o 

“esforço de todos os poderes estabelecidos, após a experiência da Revolução 

Francesa, para aumentar os meios de manter a ordem nas ruas foi finalmente 

culminando até chegar na supressão da rua”25. O espaço público está se tornando uma 

área de intervenção sob as regras do poder do Estado. Isso traz como resultado uma 

carência de ação e vontade própria. Essas áreas são consideradas livres e públicas, 

porém são de domínio do Estado ou de grupos empresarias que as mantém sob o 

pretexto legal de preservar nossa segurança, afirma Bourdieu (2014). Ao concluir que o 

																																																								
24 “vigilancia y la excesiva exposición pública condicionan las cosas que decimos y el modo en que las 
decimos, las cosas que hacemos y la contundencia con que las hacemos” (ALCÁNTARA,2008, p.100). 
25 “esfuerzo de todos los poderes establecidos, tras la experiencia de la Revolución Francesa, para 
aumentar los medios de mantener el orden en las calles, ha culminado finalmente en la supresión de la 
calle” (DEBORD, 1995, p.104).	
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Estado tem o “monopólio da violência física e simbólica legítima26” (BOURDIEU, 2014, 

p. 7, tradução minha), o autor renuncia, se afasta da ideia de Estado proposta por Max 

Weber. 

 
Fazem já vários anos retifiquei a célebre definição de Max Weber, que 
define o Estado [ como o ] «monopólio da violência legítima» 
acrescentando uma correção: «monopólio da violência física e 
simbólica»  se poderia dizer igualmente «monopólio da violência física, 
simbólica e legítima» na medida em que o monopólio da violência 
simbólica é uma condição da posse do exercício do monopólio e da 
própria violência física. Em outras palavras, essa definição, me parece, 
justifica a definição de Weber27.    

Como observa Bourdieu, o Estado é o inicio de uma estrutura organizada de 

aprovação, tendo em conta o cuidado com a ordem social e os principais fundamentos 

que por sua vez são o suporte mais importante para alcançar um consenso. Além do 

mais, devemos ter presente a presença dos vínculos que conduzem a um desacordo.  

Bourdieu especula que estas noções nos podem transportar aos julgamentos modernos 

do Estado de Hobbes (2009) até Rousseau (1999). Para adensar a ideia apresentada a 

partir de um princípio, o próprio autor assinala o seguinte:  

[...] eu diria que o Estado é um principio de ortodoxia, de consenso sobre 
o sentido do mundo, de acordo muito consciente sobre o sentido do 
mundo, cumpre, me parece, algumas das funções que se lhe atribui a 
tradição marxista. Em outras palavras, como ortodoxia, como ficção 
coletiva, como ilusão bem fundamentada retomo a definição que 
Durkheim aplicava a religião, as analogias entre o Estado e a religião 
são consideráveis-, o Estado pode cumprir suas funções de 
conservação social...  (BOURDIEU, 2014, p. 10, tradução minha)28 

Claramente, o autor alcança um pensamento muito mais representativo sobre o 

																																																								
26 “monopolio de la violencia física y simbólica legitima” (BOURDIEU, 2014, p. 7) 
27 “Hace ya varios años rectifiqué la célebre definición de Max Weber, que define el Estado [como el] 
«monopolio de la violencia legítima», añadiendo una corrección: «monopolio de la violencia física y 
simbólica»; se podría decir igual- mente «monopolio de la violencia física y simbólica legítima», en la 
medida en que el monopolio de la violencia simbólica es la condición de la posesión del ejercicio del 
monopolio de la propia violencia física. En otras palabras, esta definición, me parece, justifica la definición 
de Weber.” (BOURDIEU, 2014, p. 7) 
28 [...] yo diría que en tanto que el Estado es un principio de ortodoxia, de consenso sobre el sentido del 
mundo, de acuerdo muy consciente sobre el sentido del mundo, cumple, me parece, algunas de las 
funciones que le atribuye la tradición marxista. En otras palabras, como ortodoxia, como ficción colectiva, 
como ilusión bien fundada retomo la definición que Durkheim aplicaba a la religión, las analogías entre el 
Estado y la religión son considerables–, el Estado puede cumplir sus funciones de conservación social... 
(BOURDIEU, 2014, p. 10) 
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Estado. Propõe uma instituição que alcança um consentimento sobre o sentido do 

mundo, também lança imensas semelhanças entre religião e Estado e como este 

possui a função de conservação social. Outro elemento que desenvolve Bourdieu 

(2014, p. 9, tradução minha) é que “o Estado não é um aparato orientado para o bem 

comum, é um aparato de limitação, de mantutenção da ordem pública, porém em 

proveito dos dominantes”29. É quem domina, quem tem o poder de controlar, esse “bem 

comum” observado por Bourdieu. Repassando algumas ideias de Michel Foucault no 

livro “Microfísica del Poder” (1979) podemos assinalar o que ele denomina “genealogia 

ao acoplamento dos conhecimentos eruditos e das memórias locais que permitem a 

construção de um saber histórico de luta e a utilização desse saber nas táticas atuais” 

(p.130, tradução minha)30. Este pensamento indica que o início de tudo sempre está 

fundamentado por um pensamento que é usado como ferramenta para poder exercê-la 

nos modos vigentes. Segundo Bourdieu, o poder também pode ser simbólico e que 

melhor símbolo que um dispositivo de vigilância. É sabido que a sociedade pode atribuir 

um poder a qualquer objeto, neste caso uma câmara de segurança pelo que denota e 

conota o que já tem, porém se nas sociedades atuais lhe concedemos mais poder, se 

converterá em um objeto de adoração com tudo o que isso traz.  Ela – câmara, objeto, 

aparato - vai alcançando um valor social (BOURDIEU, 2003, p.145) “quando conhecido 

e reconhecido como algo óbvio” e disto resulta o poder simbólico que se atribui à coisas 

como forma de domínio e segurança, segundo este autor. Ainda conforme Bourdieu, é 

“um poder que existe porque aquele que lhe está sujeito crê que ele existe.” É um poder 

completamente subjetivo, pessoal, que existe porque os sujeitos proporcionam esse 

valor, essa crença é totalmente criada de maneira consciente, se elabora um plano de 

ação para obter o resultado que se busca e é assim que se constrói a crença em 

alguma coisa. Em outras palavras, existe porque os sujeitos são induzidos a crer que 

tem esse poder. Este poder simbólico é,    
[...] um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma 
ordem gnosiológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do 
mundo social) supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo 

																																																								
29  “el Estado no es un aparato orientado hacia el bien común, es un aparato de contención, de 
mantenimiento del orden público pero en provecho de los dominantes.” (BOURDIEU, 2014, p. 9)	
30 “genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y de las memorias locales que permite la 
constitución de un saber histórico de la lucha y la utilización de ese saber en las tácticas actuales.” 
(FOUCAULT, 1979, p.130) 
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lógico, quer dizer, “uma concepção homogênea do tempo, do espaço, do 
número, da causa, que torna possível a concordância entre as 
inteligências”. (BOURDIEU, 2003, p. 9) 

O poder simbólico conhecido e reconhecido pelos representantes em cada época 

tem que ser complementado pelo valor atribuído das ações dos agentes sociais e o 

poderio que resulta de tais tarefas. Ou seja, os agentes sociais de cada época e suas 

ações são os que elaboram e atribuem o domínio a certos elementos das sociedades 

em qualquer época. A disputa por atribuir poder a algumas coisas e as relações de 

poder sempre existiram e existirão, nunca poderemos nos livrar dela. Os que controlam 

o poder têm o conhecimento de tudo que acontece e, desse modo, conhecimento e 

poder são uma aliança indestrutível. O poder exerce o domínio sobre o conhecimento. 

O poder é exercido de tal maneira que já não nos damos conta de que cada um de nós 

já o incorporou em nossa vida diária. Perpassa qualquer espaço, seja público ou 

privado, chegando a transformar qualquer ideia e outorgando-lhe poder a alguma coisa.   

Os governos praticam o poder do Estado, como observa (WHITAKER, 1999, 

p.56, tradução minha) e nesse sentido “ a vigilância é um instrumento crucial, inclusive, 

em um sentido amplo, é um instrumento mais fundamental” 31, pois esta vigilância se 

pode dar de numerosas formas. Por exemplo, saber a renda de cada cidadão, quais 

artigos consome ou, ainda, exercer esse controle da cidadania utilizando várias 

técnicas de vigilância (Figura 2) afirmando que isto é feito para diminuir a delinquência 

e o terrorismo.  

																																																								
31 “la vigilancia es un instrumento crucial e incluso, en un sentido muy amplio, es su instrumento más 
fundamental” (WHITAKER, 1999, p.56) 
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Figura 2 – Câmaras de vigilância nas ruas. Fonte: acervo pessoal 

 

O efeito é o menos desejado pelos sujeitos, pois haverá menos liberdade nos 

espaços públicos. Como já observamos anteriormente, os dispositivos de segurança 

em espaços públicos estão colocados para que tão somente com sua presença 

exerçam algum grau de segurança nos sujeitos. Essa contínua vigilância provoca no 

sujeito uma conscientização, fazendo com que ele se autocontrole. As câmeras de 

vigilância geram como consequência essa disciplina, assim como o Panóptico de 

Bentham.  

Milhares de olhares vigilantes ao nosso redor, observando-nos na 

contemporaneidade de nossas vidas, nos levam a situar-nos na novela 1984, de 

George Orwell, com a assustadora tela que observava e ouvia tudo. Esta prática cria 

sociedades hipervigiadas, os sujeitos nas áreas públicas podem não considerar-se 

livres, sentindo falta de privacidade e restrição sobre suas ações. Perseguir a redução 

da delinquência nas sociedades nos leva a tomar medidas como colocar câmeras de 

vigilância nas ruas, no entanto elas deveriam ser instaladas em setores/regiões onde 

são necessárias para preservar a integridade das pessoas e não como parte de um 
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modelo de intimidação e repressão. Em relação aos espaços públicos e a privacidade 

nas sociedades não há uma reflexão clara se estamos dispostos a aceitar o incessante 

controle sobre nós em troca de segurança. Zygmunt Bauman (2008) propõe que não há 

segurança em uma sociedade se não se antecipa alguma medida para resguardar essa 

segurança. Essas medidas podem abranger (BAUMAN, 2008, p.29-30)  
A guia e sua supervisão da conduta humana: significam controle social, 
e persiste a ideia de que controle social, por sua vez, pode ser exercido 
de duas maneiras: se pode colocar as pessoas em uma situação que as 
impede de fazer coisas que não desejamos que faça, ou colocá-las em 
uma situação que alente fazer coisas que desejamos façam.  
 

O controle social na contemporaneidade se pode praticar a partir de duas 

maneiras. A primeira, forjando um estado de controle social colocado a força sobre o 

indivíduo, isso traz como consequência negar a sua liberdade devido a uma imposição 

criada por estratégias de controle social. Na segunda situação, o controle social é 

diferente, se impõe formando um cenário onde se concebe o controle de suas ações de 

forma voluntária, neste caso o sujeito aceita controle, conduzindo-o a realizar os atos 

que se pretendem. O aumento arbitrário dos dispositivos de controle pode chegar a 

representar um risco que compromete as instituições democráticas criando um estado 

de redução dos direitos e liberdades mediante o aumento dessas técnicas que estão 

delimitando seu direito a liberdade. As diferentes cidades do mundo (Figura 3) estão 

tentando aventurar-se nos objetivos lançados por Orwell e Bentham com a 

incorporação de câmeras de vigilância em suas ruas.   

 
Figura  3 -  Câmara vigiando um cartaz. Fonte: acervo pessoal 

 



	 29	

Convivemos de maneira quase permanente com esses dispositivos, 24 horas por 

dia registrando tudo, somos supervisionados por pessoas contratadas para cuidar da 

segurança de maneira quase onipresente e, dessa forma, pouco escapa aos olhos 

desses vigilantes. As câmeras de segurança não diferenciam o controle daqueles que 

realizam delitos daqueles que não o fazem, também não distinguem o público do 

privado. De acordo com Godina (2006, p.10, tradução minha), esta “vigilância panóptica 

subverte tudo, confunde o público com o privado, o privado com o público, o privado 

com o íntimo e finalmente o íntimo com o público” 32. Não há espaço para intimidade 

nos lugares públicos, os cidadãos perdem a privacidade, desaparecem.    

No entanto, todas essas medidas entram em contradição com o que está 

disposto, como já o vimos, na Declaração Universal de Direitos Humanos ou, dizendo 

melhor, representam uma fissura legal difícil de modificar neste século XXI. Se 

tomamos como referência o caso do Brasil, na Constituição da República, no Título II – 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais, o artigo 5º inciso X  expõe o seguinte: “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Esta 

seção garante a inviolabilidade da intimidade, da privacidade e imagem das pessoas, 

destaca que temos o mérito de viver nossa vida na total privacidade de nossas famílias 

assim como também desfrutamos o direito de que a nossa imagem seja respeitada e, 

em caso contrário, o sujeito que veja violado este inciso da constituição poderá 

demonstrar o descumprimento e será indenizado por aquele que tenha cometido tal 

infração. Assim demonstra uma demanda que apresento a seguir:   
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE 
SEGURANÇA EM RESIDÊNCIA PARTICULAR. CAPTAÇÃO INDEVIDA 
DE IMAGENS DE OUTRA RESIDÊNCIA. DIREITO À INTIMIDADE E 
PRIVACIDADE.OFENSA.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 
QUANTUM COMPENSATÓRIO. ADEQUAÇÃO. ENTREGA DE 
FILMAGENS. INVIABILIDADE. A instalação de câmeras de filmagem 
por um vizinho deve cuidar para que tal não gere ofensa ao direito à 
intimidade e à vida privada garantidos constitucionalmente (ex vi do 
inciso X do artigo 5º) do outro. Nesse sentido, em demonstrado que o 
aparato, a pretexto de garantir a segurança do patrimônio físico 
correspondente, terminou por captar imagens da casa vizinha, em 
violação a tais direitos, é devida indenização por danos morais. Se o 

																																																								
32 “vigilancia panóptica trastoca todo, hasta confundir lo público y lo privado, lo privado con lo público, lo 
privado con lo íntimo, y finalmente lo íntimo con lo público.” (GODINA, 2006, p.10) 
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quantum compensatório estabelecido no julgado recorrido mostra-se 
razoável e proporcional à situação narrada nos autos, não há razão para 
que se acolha qualquer dos pedidos referentes a sua modificação. 
Resulta inócua a determinação de entrega de supostas gravações de 
vídeo, haja vista que não há garantia sobre a inexistência de cópias. 

 
1.2 Orwell (1984) e Big Brother, utopias totalitárias?  
	

No ano de 1949 foi publicada uma novela chamada 1984, do inglês George 

Orwell, escrita na Ilha da Jura na Escócia entre os anos de 1947 e 1948. O autor toma 

como referencia o Panóptico de Jeremy Bentham por sua representação política e 

social e o transporta para a sua novela. Apresenta-nos uma sociedade, Londres, 

pertencente a Oceania, que por sua vez corresponde a região da Área Aérea 1. Na 

novela, essa sociedade se encontra fracionada em dois grupos: o Partido Único e a 

multidão pobre submetida ao medo de uma política autoritária. O governo estava 

composto por quatro ministérios: Ministério do Amor, Ministério da Paz, Ministério da 

Abundância e Ministério da Verdade. A língua oficial da Oceania é a neolíngua e, em 

função dela, os ministérios tiveram seus nomes modificavam para Mínimor, Ministério 

do amor que tinha sob sua responsabilidade a lei e a ordem;  Minipax, Ministério da Paz 

que se encarregava da guerra; Minindancia,  Ministério da Abundância cujo propósito 

era cuidar da economia e, por último, o Miniver, Ministério da Verdade que se dedicava 

à educação, às notícias, aos espetáculos e às belas artes. Esses Ministérios 

promoviam o contrário daquilo que representavam os seus nomes. O amor castigava, a 

paz trabalhava para que a guerra estivesse sempre presente, a Abundância tinha a 

miséria como sua aliada e a verdade era autoritária, ou seja, manipulava qualquer signo 

de liberdade contra o regime.  

A Londres que nos mostra a novela de Orwell, é uma sociedade onde não há 

nenhum lugar para a intimidade, inclusive as relações sexuais são proibidas. Winston 

Smith é o personagem principal e, junto com sua noiva Júlia, fazem parte do partido 

único, mas depois se rebelaram contra o poder que pratica o Grande Irmão. George 

Orwell narra o perigoso que é uma sociedade governada por um fascismo autoritário.   

O fenômeno da vigilância contemporânea nos leva a compreender o modelo 

orwelliano de 1984 e como o Grande Irmão é uma interpretação diatópica de políticas 

operadas por um controle autoritário da sociedade no futuro. Nesta novela o controle 
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tecnológico é elementar, a tela localizada na cidade mostrava o Grande Irmão 

observando tudo, é uma sociedade sem intimidade, onde não há lugar para a 

privacidade porque os sujeitos são observados incessantemente. 

Já transcorreram mais de sessenta anos da publicação desta novela e podemos 

dizer que o Grande Irmão não somente está nas ruas, mas também está por todos os 

lados e vem pelas mãos das novas tecnologias que exercem uma vigilância mais 

penetrante que as próprias câmeras de segurança. Vejamos o que Gilles Deleuze 

considera “sociedade de controle”: 
Todos os centros de prisão atravessam uma crise generalizada: cárcere, 
hospital, fábrica, escola, família. A família é um “interior” em crise, como 
são os demais interiores (o escolar, o profissional etc.). Os ministros 
competentes anunciam constantemente as supostas reformas 
necessárias. Reformar a escola, reformar a indústria, reformar o 
hospital, o exército o cárcere; porém todos sabem que, em um prazo 
mais ou menos longo, estas instituições estão acabadas. Somente se 
pretende gerir sua agonia e manter as pessoas ocupadas enquanto se 
instalam essas novas forças que já estão batendo a nossa porta. Trata-
se das sociedades de controle, que estão substituindo as disciplinares. 
“Controle” é o nome proposto por Burroghs para designar o novo 
monstro que Foucault reconheceu como nosso futuro imediato.  
(DELEUZE, 1999, p. 5, tradução minha)33 

O que Deleuze nos disse é que deixamos para trás a sociedade disciplinar para 

dar passagem ao controle. Nos séculos XVIII e XIX estão localizadas por Foucault as 

sociedades disciplinares que se fundamentavam no castigo, na prisão e vigilância. Os 

sujeitos deslocavam-se de um confinamento a outro, onde cada um dos setores tinha 

suas próprias leis, “primeiro a família, depois a escola (“o sujeito já não está em casa”) 

depois o quartel (“o sujeito já não está na escola”) e em continuação a fábrica, em 

algum momento o hospital, e as vezes a prisão, o centro de encarceramento por 

excelência”. O que começa a mudar essa concepção da sociedade é a Segunda Guerra 

																																																								
33 Todos los centros de encierro atraviesan una crisis generalizada: cárcel, hospital, fábrica, escuela, 
familia. La familia es un "interior" en crisis, como lo son los demás interiores (el escolar, el profesional, 
etc.). Los ministros competentes anuncian constantemente las supuestamente necesarias reformas. 
Reformar la escuela, reformar la industria, reformar el hospital, el ejército, la cárcel; pero todos saben 
que, a un plazo más o menos largo, estas instituciones están acabadas. Solamente se pretende gestionar 
su agonía y mantener a la gente ocupada mientras se instalan esas nuevas fuerzas que ya están 
llamando a nuestras puertas. Se trata de las sociedades de control, que están sustituyendo a las 
disciplinarias. "Control" es el nombre propuesto por Burroughs para designar al nuevo monstruo que 
Foucault reconoció́ como nuestro futuro inmediato. (DELEUZE, 1999, p. 5) 
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Mundial, as famílias começam a desintegrar-se, aumenta o número de divórcios, se 

considera o aborto. A aprendizagem não termina jamais, se promove uma permanente 

formação do sujeito, já não há necessidade de ir ao centro de saúde para cuidar-se, 

podemos nos automedicar, também podemos optar por um tratamento preventivo. Ser 

soldado já não é obrigatório, pois em muitos países o serviço militar é opcional, não é 

forçado, as prisões também alternaram seus métodos, os presos podem carregar um 

dispositivo de controle e não ficar mais encarcerados. As fábricas vão desaparecendo 

como tal, em seu lugar surgem as empresas, companhias que podem situar-se em 

diferentes lugares do planeta, não mantêm protótipos fixos e por último os estados 

também são supervisionados por outros organismos como a ONU, o FMI etc., cedendo 

a sua soberania. O poder sob disciplina pertence a uma conduta patriarcal, opressiva e 

totalitária. Um mandato feroz, brutal, mas que tem um princípio, um desenvolvimento e 

um fim, está confinado a lugares fechados onde cumprem um tempo previamente 

estabelecido. Nesse sentido, Whitaker (1999, p. 58, tradução minha) explica que as  

[...] escolas preparam os indivíduos ao longo de sua infância, 
adolescência e juventude,  treinando-os para a disciplina no escritório ou 
qualquer outro local de trabalho. A disciplina dos centros de trabalho só 
se aplica, evidentemente, aos empregados34  

Os sujeitos são uma massa. Há uma individualidade mas, o método, as normas e 

a burocracia são os principais personagens dessa sociedade.  

As sociedades de controle conservam outras formas baseadas na crítica e na 

crise. Nessas sociedades o indivíduo não é “algo” a ser modelado, se rompe com tudo 

que mencionamos anteriormente - fabrica, escola, família, hospital etc. - que não se 

encontra disciplinado, estamos falando de um sujeito variável, em processo, que não 

tem padrões estabelecidos. O entorno se transforma e ao não estar disciplinado 

também se modifica o sujeito. Assim, “ o homem do controle é  bem mais ondulatório, 

permanece em órbita, suspenso sobre uma onda continua” (Deleuze,1999, p.7, 

tradução minha)35. Tudo está em eterna metamorfose, nesse contexto nada é certo, os 

																																																								
34 [...] escuelas preparan a los individuos a lo largo de su infancia, adolescencia y juventud, entrenándolos 
para la disciplina de la oficina o de cualquier otro lugar de trabajo. La disciplina de los centros de trabajo 
sólo se aplica, evidentemente, a los empleados” (WHITAKER, 1999, p. 58) 
35 “el hombre del control es más bien ondulatorio, permanece en órbita, suspendido sobre una onda 
continua” (DELEUZE,1999, p.7) 
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modelos normativos estão em constante transformação, o sistema capitalista é o 

regime que governa nessas sociedades.  

O capitalismo encanta, atrai as pessoas, atrai os sujeitos lhe fazem acreditar que 

são livres e não se dão conta de que são manipulados através da publicidade, do 

consumo e das mídias. O que devemos entender é que se o próprio individuo se 

autocontrola, então o poder como tal deixa de existir. O controle cria ou inventa uma 

religião, uma história, existe a concentração de capitais, se fala de globalização e, 

segundo Bauman (1999, p.77), “esse é um processo de concentração de capitais, das 

finanças e todos os outros recursos de escolha e ação efetiva, mas também — talvez, 

sobretudo — de concentração da liberdade de se mover e agir (duas liberdades que 

para todos os efeitos práticos são sinônimas)”. Embora tenha poucos aspectos 

positivos, esse processo revela significados que trazem implicações para a ideia de 

homogeneizar o mundo, ou seja, perseguir a utopia da semelhança confundindo os 

conceitos de liberdade, reduzindo a mobilidade, promovendo a integração em situações 

nas quais não há lugar para os diferentes. Dessa forma, esses indivíduos se convertem 

em excluídos e tomam iniciativas no sentido de constituir seu próprio território. Ainda de 

acordo com Bauman (1999, p. 29), os “habitantes desprezados e despojados de poder 

das áreas pressionadas e implacavelmente usurpadas respondem com ações 

agressivas próprias; tentam instalar nas fronteiras de seus guetos seus próprios avisos 

de “não ultrapasse”. Ainda de acordo com o autor, os sujeitos “desprezados e 

despojados” também pretendem seu lugar na globalização, buscam espaço, querem 

que reconheçam seus direitos como habitantes, se sentem deslocados nessa 

sociedade onde se lhes indica de muitas maneiras possíveis: “não ultrapasse”.  
Através da globalização se prepara algo que Foucault analisou para o 
século XVIII: o grande confinamento. Esse confinamento está ante nós: 
na ausência do espaço geográfico e na ausência da demora para 
comunicar quem configura a liberdade mesma do homem. Quero 
recordar que uma das primeiras liberdades é a liberdade de movimento. 
Esta liberdade não está ameaçada por uma proibição como na época de 
Focault, em que se trancavam as pessoas em uma prisão para que não 
pudessem mover-se, agora se tranca na rapidez e inanidade de todo 
deslocamento. (VIRILIO, 1997, p. 58, tradução minha)36 

																																																								
36 Tras la globalización se prepara algo que Foucault analizó para el siglo XVIII: el gran confinamiento. 
Este gran confinamiento está ante nosotros: en la ausencia de espacio geográfico y en la ausencia de 
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A reclusão, o isolamento, como comenta Virilio em sintonia com Bauman, já não 

se produz ao levar um indivíduo a um lugar específico. Com a globalização se dissipam 

os espaços geográficos, se fazem inúteis os deslocamentos, já não é necessário viajar 

para estar em outro território porque “…estamos grudados na poltrona e passando na 

tela os canais de TV via satélite ou a cabo, saltando para dentro e para fora de espaços 

estrangeiros” (BAUMAN 1999, p. 85) porque com um click podemos habitar qualquer 

parte do mundo. Esse click tem como efeito a sensação de liberdade, já não estão em 

jogo as distâncias, tudo parece estar ao alcance da mão dando a impressão de 

sociedades iguais, os padrões de comportamento se expandem por todo o planeta 

logrando ser um mundo globalizado.  

Em sua novela Orwell fala das tecnologias para o controle social e por este 

motivo esta obra mantém sua validade, pois o relato poderia ser nossa própria 

atualidade. Centenas de lugares públicos por todo o mundo apresentam numerosos 

dispositivos de controle transformando antigos lugares em novos espaços que alteram 

seus aspectos físicos, muitas vezes se encontram encobertos, o objetivo é controlar a 

população, uma observação incessante das áreas públicas em nome da segurança. A 

frase conhecida “SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO FILMADO” se assemelha a tela 

apresentada por Orwell, ambas são colocadas em qualquer lugar sem importar que seja 

público o privado. Em “1984” os posters com a figura do Grande Irmão com seu olhar 

inquisidor (Figura. 4), eram acompanhados de uma legenda: “O GRANDE IRMÃO TE 

VIGIA”. Atualmente o “Grande Irmão” não nos observa com seu gesto indiscreto, 

(Figura 5) mas nos vigia “Smiley”, uma doce cara com um sorriso, criada pelo designer 

Harvey Ball para uma empresa de marketing para uma “campanha da amizade” na qual 

os empregados de uma companhia de seguros deviam sorrir nas horas de trabalho a 

todos os clientes.  

 

																																																																																																																																																																																				
demora para comunicar quiénes conforman la libertad misma del hombre. Quiero recordar que una de las 
primeras libertades es la libertad de movimiento. Esta libertad no está amenazada por una prohibición 
como en la época de Foucault, en la que se encerraba a la gente en una prisión para que no pudieran 
moverse, ahora se la encierra en la rapidez y en la inanidad de todo desplazamiento. (VIRILIO, 1997, p. 
58) 
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Figura 4 - Frame do filme “1984”. Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=PwdVxFF8FTs&list=PL8373EEC6F76B0AE437 

 

 

 
Figura 5 -  “Smiley”. Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smiley.svg38 

 

Esta imagem se converteu em um ícone popular levando as empresas de 

vigilância a incorporá-las em seus cartazes, nada melhor para levar adiante uma tarefa 

não bem vista que um gesto de aceitação! George Orwell ambicionava simbolizar em 

sua novela a importância das técnicas de controle do futuro, ansiava representar uma 

																																																								
37  Disponível em : <https://www.youtube.com/watch?v=PwdVxFF8FTs&list=PL8373EEC6F76B0AE4 >. 
Acesso en: 09 de fevereiro  2016. 
38 Disponível em : <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smiley.svg>. Acesso en: 09 de fevereiro  
2016. 
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sociedade clara, onde não há lugar para a intimidade.  

 

1.3 Big Brother, um cenário transparente?  
 

A partir da década de 60 o cinema e a televisão começaram a mudar em todo o 

mundo devido a evolução dos aparelhos que se empregavam. As câmeras passaram a 

ser mais rápidas e portáteis e o som sincronizado, isto contribuiu para começar a 

originar produtos diferentes. Tanto assim que se criou uma corrente cinematográfica 

chamada “Direct Cinema”, onde a proposta era criar filmes nos quais se mostrava a 

realidade. Um exemplo desses filmes são os irmãos Albert e David Maysles com sua 

obra “Salesman”, de 1969. Neste filme se acompanha quatro vendedores de bíblias por 

diferentes estados dos Estados Unidos da América do Norte. Esses vendedores têm a 

tarefa de convencer as pessoas a comprar o livro e, para isso, empregam as mais 

variadas estratégias. Outro representante mais controvertido é Frederick Wiseman com 

sua obra “Titicut Follies”,	de 1967. Wiseman mostra a vida diária de um psiquiatra militar 

retratando a cara mais obscura dessas instituições. Dessa maneira se chegou ao que 

se chama “telerealidade” ou, “reality show”. Esses programas tem por intento retratar a 

vida cotidiana, a intimidade das pessoas, são uma tentativa de revelar a parte mais  

sombria dos seres humanos.  

Em 1971, nos Estados Unidos, foi criado o primeiro programa considerado um 

“reality show” (Figura 6), “An American Family”, proposta produzida pela rede 

americana  Public Broadcasting Service - PBS. O projeto consistia em observar a 

família Loud, proveniente de Santa Barbara, Califórnia. O produtor do reality show, 

Craig Gilbert, selecionou essa família por considerar que ela simbolizava as 

transformações dessa época na sociedade americana. A família Loud estava 

constituídos por Bill e Pat, os pais, cinco filhos sendo três homens, Lance, Kevin e 

Grant, e duas filhas, Dalila e Michelle. De acordo com Baudrillard (1978, p. 54, tradução 

minha), foram “7 meses de filmagem ininterrupta, 300 horas de tomada direta, sem 

script nem cenografia, [narrando] a odisséia de uma família, seus dramas, suas alegrias 
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e peripécias...”39  E assim foram produzidos 12 episódios que foram transmitidos pela 

Tv no ano de 1973. A audiência desse programa foi de vinte milhões de espectadores, 

porém a família não estava preparada para o êxito.. Começaram a surgir problemas 

como resultado desse protagonismo, infidelidades por parte de Bill que trouxeram como 

consequência a separação de sua esposa. Lance se declarou homossexual e todos 

esses problemas deixaram evidente que o inconsciente familiar não resistiu a pressão.   

 

 
Figura 6 - Frame de “ An american Family”. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=MJ-yofcaPMk40 

“An american family” foi uma das primeiras representações da nova televisão que 

se avizinhava, uma televisão intimista, observadora, vouyerista, brindando à nova 

audiência a “possibilidade” de ver a real existência do ser humano, pretendendo que o 

que acontece dentro dessas paredes transparentes é a vida real. Tampouco podemos 

olvidar a crença coletiva de que aquilo que é transmitido pela televisão é ‘verdade’. 

Sabemos que existem pessoas com pouca escolaridade que não questionam a 

‘verdade’ transmitida pela televisão, que não se detêm para pensar sobre o significado 

de alguns programas, ou seja, para essas pessoas o que é visto na televisão é 

considerado real, inspira credibilidade. Que melhor meio de doutrinar uma sociedade 

haveria se não através da televisão!  

Com o passar do tempo os realities shows se tornaram cada vez mais populares, 

																																																								
39 “7 meses de filmación ininterrumpida, 300 horas de toma directa, sin script ni escenografía, la odisea 
de una familia, sus dramas, sus alegrías, sus peripecias,…” (BAUDRILLARD,1978, p. 54) 
40 Disponível em : < https://www.youtube.com/watch?v=MJ-yofcaPMk>.Acesso en: 09 de fevereiro  2016. 
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os índices de audiência confirmavam que esse era o tipo de televisão que a sociedade 

queria ver e, gradativamente, a audiência foi descobrindo o fascínio de ver pessoas 

comuns na televisão, deixando para trás o mito de que somente atores tem espaço na 

Tv.  Em uma entrevista realizada com John de Mol, o criador desse programa declarou 

o seguinte: “Acho que é porque os reality shows são o espelho da sociedade. Mostram 

pessoas que vivem ao seu lado, que você reconhece, estão na rua”. Espiar o outro, 

meter-me na intimidade de suas vidas, isso de observar sem que saibam que o estou 

fazendo, faz-me sentir-me onipresente.  

Um dos programas de maior sucesso e audiência em todo o mundo foi Gran 

Hermano. Este programa surgiu na Holanda a partir de uma produtora chamada 

Endemol. Os criadores desse programa se inspiraram em uma experiência denominada 

Biosfera 2, realizado em 1991 no deserto do Arizona. O projeto se baseava na 

convivência de oito pessoas isoladas em uma cúpula de aço e vidro que representava o 

meio ambiente da Terra. Os produtores se apropriaram desses conceitos adicionando 

isolamento e privacidade. John de Mol (2014) o criador do programa, declarou o 

seguinte sobre como se originou a ideia: 

 
Há muito tempo, havia um projeto nos Estados Unidos chamado 
“Biosphere 2”. Eles colocariam pessoas num local onde tivessem que 
plantar sua comida e sobreviver lá por dois ou três meses. Li sobre isso, 
achei intrigante e comecei a discutir o assunto com a minha equipe. 
Tentamos tornar isso um formato de tevê. E uma das melhores ideias foi 
a de que as pessoas na casa não teriam contato com o mundo exterior. 
Eles não saberiam o que aconteceria fora. Foi muito novo. Pela primeira 
vez, 100 câmeras estavam gravando simultaneamente. Chamamos 
engenheiros do Japão para tornar isso possível. Mas eu não conseguia 
vender para nenhuma emissora, porque todos pensavam que era muito 
perigoso. E depois de um ano e seis meses, finalmente encontrei uma 
emissora na Holanda que topou exibir se nós assumíssemos a 
responsabilidade por todos os riscos. Então pagamos pelo programa. A 
emissora exibiu de graça e nós dividíamos o lucro da propaganda. 

O primeiro episodio foi levado ao ar em 16 de setembro de 1999 (Figura 7) pela 

rede de televisão Verónica. A primeira edição do programa foi mantida no ar por 106 

dias e o vencedor saiu da casa em 30 de dezembro do mesmo ano. A casa estava 

situada em Almere, Amsterdam. Os participantes deveriam fazer as atividades que a 

produção solicitava enquanto eram filmados nas suas conversas cotidianas. Tudo era 
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editado e, no sábado, se fazia um resumo do que havia sido gerado durante a semana. 

A decisão sobre os participantes que iam abandonando o jogo era feita mediante a 

votação dos participantes e da tele audiência. 

 

Figura 7 - Frame  do “Big Brother”. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=4zIJFhd4IYE41 

 

Essa nova proposta incluía uma área totalmente controlada por câmaras e 

microfones que monitoravam os participantes as 24 horas do dia. A imagem da figura 8 

foi registrada por câmaras de visão noturna instaladas nos quartos para não deixar 

escapar nenhum momento da observação.  

 

Figura 8 - Frame do “Big Brother”. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=4zIJFhd4IYE42 

 
																																																								
41 Disponível em : < https://www.youtube.com/watch?v=4zIJFhd4IYE>.Acesso en: 09 de fevereiro  2016. 
42 Disponível em : < https://www.youtube.com/watch?v=4zIJFhd4IYE >.Acesso en: 09 de fevereiro  2016. 
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Big Brother, esta nova proposta televisiva, é um estúdio eletrônico de observação 

da sociedade. Este programa se baseia na ideia de que aquilo que se mostra é 

entretenimento e a diversão é ver as pessoas incomunicáveis com o mundo exterior, 

em um espaço que representa um lar sem negligenciar nenhum detalhe, de tal maneira 

que que os envolvidos consigam experimentar diferentes emoções e estado de ânimo 

ocupando os diversos espaços da casa.   

No momento em que escrevia este texto estava sendo realizada  a décima sexta 

edição do Big Brother Brasil. O esquema original se mantém com algumas 

modificações como, por exemplo, a casa principal é uma casa que se situa acima do 

quarto do líder da semana. O quarto do líder também chamado de quarto do Rei ou 

Rainha, é um quarto com certos privilégios como, dispor de seis telas43 onde se 

transmite o que aconteceu em alguns ambientes da casa principal. Sem dúvida, estes 

benefícios considerados somente para alguns não deixam de retratar a visão de poder, 

ou seja, o controle dentro do controle.  É surpreendente poder verificar até onde somos 

capazes de querer controlar tudo ao nosso redor, deixando claro que a necessidade 

que tem o ser humano de sentir-se poderoso não tem limites. Isso fica evidente na 

reação dos participantes que estão dentro do quarto do líder, separados do resto dos 

participantes. Quando saem para a casa principal enfrentam os companheiros 

reclamando da sua conduta, argumentando que os viram fazer isso ou aquilo. Isso me 

faz recordar o que Foucault (2003, p.53, tradução minha) propõe ao comentar que “o rei 

procura a vingança de uma de uma afronta que há sido feito a sua pessoa. O direito de 

castigar, pois, com um aspecto de direito do soberano a fazer a guerra a seus 

inimigos”44. O participante coroado com esse privilégio entre os demais tem nesse 

quarto uma banheira com hidromassagem ou uma sala acondicionada como sala de 

cinema. Esse líder controla os demais participantes e lhe são outorgados certos 

benefícios que o fazem sentir que é importante. Esse controlador deve se perceber 

superior, mesmo que seja apenas por um momento, pois ele assume uma hierarquia 

elevada.  
																																																								
43	http://www.purepeople.com.br/noticia/-bbb15-confira-novidades-e-curiosidades-da-15-edicao-do-reality-
show_a38688/10	
44 “el rey procura la venganza de una afrenta que ha sido hecha a su persona. El derecho de castigar 
será, pues, como un aspecto del derecho del soberano a hacer la guerra a sus enemigos” (FOUCAULT, 
2003, p.53) 
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Desde o começo o Big Brother foi e é sinônimo de êxito porque projeta nos 

participantes um reflexo da sociedade contemporânea. Evidencia, também, situações 

que a pouco eram impensáveis para a tela da televisão como, por exemplo, a 

intimidade da nudez. Este novo formato televisivo deixou claro que para espiar o “outro, 

não necessitamos esconder-nos para ver e criticar a vida dos demais, porém, apenas 

sentar-nos em nossa sala e observar a televisão.  

Os espaços públicos e privados começam a entrar em discussão pela 

comunidade, a sociedade começa a sentir empatia com os sujeitos que participam 

desse programa, chegando a igualar-se, tendo em consideração que qualquer pessoa 

que eu conheço pode estar nesse programa, inclusive eu. Se consegue ser famoso em 

um curto espaço de tempo, ser um super star sem ter que demonstrar qualquer tipo de 

talento. Uma pessoa simples, comum, pode chegar a ser um ídolo da televisão sem ter 

em conta como chegou a essa ascensão vertiginosa, porém, sua desaparição também 

será rápida. Desse modo se dá um fim a essa curiosidade de saber e ver como o ‘outro’ 

faz os mesmos atos no cotidiano que eu, ou seja, comer, dormir, tomar banho, atos 

postos em descoberta. É grande a velocidade com que tudo ocorre no isolamento, tudo 

acontece de forma muito mais rápida, as relações interpessoais são mais apressadas, a 

amizade, o amor, o ódio, a solidariedade, os ciúmes, todas as emoções podem ser 

experimentadas em um dia. Um dos principais motivos é que se pode espiar em tempo 

real. As primeiras versões desse programa apresentavam resumos, mas hoje, a internet 

ou os canais pagos transmitem a convivência da casa durante todo o dia.  

Nesse cenário criado especialmente para contemplar as subjetividades de cada 

participante, vemos pouco a pouco e de modo sutil, o poder surgindo desde o mais 

íntimo, algo que se encontra totalmente internalizado, que corresponde a um chamado 

dos desejos, suas ambições, uma busca pela auto-realização. Os participantes se 

observam como indivíduos que chegam ao controle de seus atos, porém são 

vulneráveis a persuasão, não conseguem resistir a sedução de criar parcerias, alianças 

em defesa de objetivos e ambições próprias.  

A subjetividade, como propõe a palavra, é uma maneira de pensar ou sentir de 

um sujeito frente a circunstancias determinada por sucessos que ele tem vivido, quer 

dizer, experiências do entorno familiar, escolar, espiritual, sexual, sejam elas 
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agradáveis ou desagradáveis, que se movem sem espaço nem tempo, acompanhando-

o por toda a vida.  No momento de relatar algum fato, minha subjetividade, ou seja, a 

maneira como vivi esse acontecimento, vai afetar meu relato. No caso dos habitantes 

da casa mais famosa da televisão, a subjetividade tem um papel fundamental.  

Como observamos anteriormente, o quarto do líder tem telas através das quais 

ele pode observar seus companheiros e é aqui onde a subjetividade tem um papel 

fundamental. Na hora de reconstruir um acontecimento para comunicar a seus 

companheiros, o líder busca, toma como referência o maior número de atos/fatos 

possíveis. Organiza os relatos de forma cronológica, baseando-se em evidencias 

materiais do que aconteceu, porém, devemos estar preparados para escutar uma 

história, uma versão que não seja tão categórica. O narrador sempre imagina atos que 

não ocorreram, seja por inexatidão da informação que possui, pelo contexto em que 

está vivendo – neste caso num isolamento interno privilegiado como líder – pelo 

período de tempo em que se encontra, pela momento de vida numa espécie de trânsito 

ou transição etc. Estes são alguns elementos que influenciam quando narramos uma 

história, os relatos sempre são representações subjetivas.     

A subjetividade, segundo o enfoque foucaultiano, se estabelece pelo devir, pelo 

vir a ser ao qual o indivíduo se encontra submetido, o  lugar que ocupa em um contexto 

real ou imaginário para que possa constituir-se como um sujeito genuíno configurando, 

assim, sua condição de subjetivação. Esse modo de subjetivação não se consegue 

determinar, devemos admitir que não encontraremos uma subjetividade idêntica, 

imutável, que não se transforme. A subjetivação é um processo que se constrói, 

constantemente diversa, distinta, sempre heterogénea.  

Na Arqueologia do saber (1970), os argumentos propostos são restritos, 

manifestam métodos de pensamento e conhecimento que se encontram governados 

por regras que manipulam a razão de cada um dos indivíduos determinando um 

sistema de conceitos possíveis, definindo e criando um âmbito e um tempo circunscrito 

a um limite no pensamento. Esta ideia oferece indícios para não duvidar sobre a 

constituição do sujeito e sua existência.   

Em 1976, no livro A Historia da Sexualidade, Foucault começa a considerar o 

sujeito como objeto. Na realidade, se fala da história da subjetividade concebendo a 
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subjetividade como o transcurso da experiência de conhecer a si mesmo. Não se trata 

de uma história de sexualidade em referência ao sexo, mas, da relação entre a verdade 

e o indivíduo, buscando compreender que os sujeitos podem ser manipulados como 

bonecos sendo colocados  no grande jogo da verdade. Esses jogos da verdade não são 

nem mais nem menos que as relações de poder. 

É importante salientar que Foucault era partidário de que a subjetividade se 

relaciona a espaços, lugares, contextos, ou a influência de certas esferas como a 

sexualidade, a penitenciaria ou a psicanálise, agregando a esses pensamentos o 

determinismo estruturalista. O que o autor afirma é que esses espaços deixam de lado 

sua constituição como tal para proporcionar abertura a diversidade da natureza desses 

espaços, pois não há uma subjetividade universal e autônoma. A subjetividade se 

constrói  com base em regras, convenções que se  erigem em seu meio cultural.   

Berman (1989), em seu livro “Tudo que é sólido se desmancha no ar”, faz uma 

crítica ao propor que Foucault está “obcecado pelas prisões, os hospitais e os asilos” e 

“nega a possibilidade de qualquer tipo de liberdade, seja fora dessas instituições ou 

entre seus interstícios. (p. 24). O autor (1989, p. 24), tomando como referencia as 

próprias palavras de Foucault, afirma que “somos movidos pelas modernas tecnologias 

do poder que tomam a vida como seu objeto”. Somos somente um corpo, não temos 

nenhuma expressão de liberdade própria, sempre somos movidos por essas técnicas 

de poder que afiançam a vida do sujeito como algo fundamental não concedendo-lhe 

autonomia alguma.   

Uma vez mais, Berman (1989, p. 25, tradução minha) intercala seus próprios 

argumentos com os conceitos de “Vigiar e punir. O nascimento da prisión”, de Michael 

Foucault.  O autor aponta o seguinte:  
[...] todas as formas de investigação sobre a condição humana “não 
fazem mais do que enviar aos indivíduos de uma instancia disciplinar a 
outra” realizando, com isto, um triunfante “discurso de poder”. Qualquer 
crítica soa vazia, pois os próprios críticos estão na “máquina panóptica”, 
dominados por seus afetos de poder que prolongamos nós mesmos, já 
que somos uma de suas engrenagens45 

																																																								
45 [...] todas las formas de investigación sobre la condición humana “no hacen sino remitir a los individuos 
de una instancia disciplinaria a otra” realzando, con ello, el triunfal “ discurso del poder”. Cualquier critica 
suena a vacío, pues los propios críticos están en la “maquina panóptica, dominados por sus efectos de 
poder que prolongamos nosotros mismos, ya que somos uno de sus engranajes” (BERMAN, 1989, p. 25) 
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De acordo com Foucault (2003) vivemos em um labirinto com pouca saída, 

estamos submetidos as tecnologias de poder com pouco espaço para as 

subjetividades, somos apenas um corpo que pode ser disciplinado. Aqueles que se 

contrapõem são censurados e as vezes desqualificados porque eles mesmos estão 

imersos nesse jogo e são apenas uma peça dessa máquina voraz.   
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CAPITULO 2 
Perspectivas do Olhar na Cultura Visual 

 

Podemos salientar que nossa vida está fixada em um ambiente onde o visual é 

preponderante. Concordando com Martins e Tourinho (2009), as imagens apresentam-

se de modo irreflexivo, os aparelhos multimídia são de fácil acesso e as expressões 

dessas relações com os indivíduos é o que nos interessa discernir nesta pesquisa. 

Mirzoeff (2003, p. 23, tradução minha) propõe que “a cultura visual não depende das 

imagens por si só, mas sim da tendência moderna de usar as imagens para visualizar a 

existência”46. A ideia anterior tem o intuito de explicitar que a sociedade procura 

representar as coisas que não são visuais e para isso se apoia na tecnologia, de outro 

modo não conseguiríamos vê-lo. Mirzoeff continua explicando que os “efeitos mais 

espetaculares da visualização têm acontecido no campo da medicina, devido ao uso de 

tecnologias complexas, a tecnologia visual tem transformado tudo: desde a atividade 

cerebral até as batidas cardíacas, em um modelo visual” (tradução minha)47.  

A reconhecida obra TV Buddha, (Figura 9) de Naum June Paik é analisada por 

Charles Garoian e Ivonne Gaudelius, focando sua atenção no que previamente o 

próprio Paik advertia em 1974. Os autores criam um alerta crítico a condição visual na 

contemporaneidade: 
A reprodução, uma cópia da estátua do Buddha sentada olhando para 
uma imagem de si mesmo em uma tela de televisão, situação mediada 
por uma câmera de vídeo de circuito fechado. Uma metáfora solipsista, 
os olhares do Buda fixados na televisão assim como a televisão olha 
fixamente para o Buda, também comparecem os olhares da câmera 
para o Buddha. O que pretenderá este sistema de vídeo de circuito 
fechado? Poderia a mediação eletrônica da cultura visual através da 
televisão ser considerado um "sistema fechado" em si mesmo dentro do 
qual os espectadores são seduzidos e anestesiados pelos tropos visuais 
da cultura da mercadoria? (GAROIAN; GAUDELIUS, 2008, p.95- 96, 
tradução minha)48 

																																																								
46 “La cultura visual no depende de las imágenes en sí mismas, sino de la tendencia moderna a plasmar 
en imágenes o visualizar la existencia” (MIRZOEFF , 2003, p. 23).  
47 “Efectos más espectaculares de la visualización han tenido lugar en la medicina, ya que a través de 
una tecnología compleja, la tecnología visual lo ha transformado todo: desde la actividad cerebral hasta el 
latido, en un modelo visual” (MIRZOEFF, 2003, p. 23). 
48 “A reproduction, a ready-made statue of the Buddha sits gazing at an image of it self on a television 
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A potência desta obra baseia-se nos diversos e improváveis objetos usados pelo 

artista, assim como também o que simboliza cada um deles de maneira isolada quase 

obrigando os espectadores a fazerem as mais impensadas combinações para 

conseguir conceber o conceito da peça.  

 

 
 

Figura 9- TV Buddha. Fuente: https://switchtalk.wordpress.com/2010/01/01/tv-buddha-1974/49 

 

Temos de pensar nesta proposta de criação visual como um todo, um conjunto, 

não podemos analisar os elementos isoladamente, a dissociação não é o objetivo, a 

unidade de todos os componentes é a maneira adequada de visualizar a obra. Não 

																																																																																																																																																																																				
screen, which is mediated by a closed-circuit video camera. A solipsistic metaphor, the Buddha stares ate 
the television as the television stares back a the Buddha as the camera stares at the Buddha. What does 
TV Buddha signify with closed-circuit video system? Could the electronic mediation of visual culture 
through television be considered a “closed system” unto itself within which viewers are seduced and 
anesthetized by the visual tropes of commodity culture?” (GAROIAN; GAUDELIUS, 2008, p.95-96) 
49 Disponível em: <https://switchtalk.wordpress.com/2010/01/01/tv-buddha-1974/>.Acesso en: 12 de 
fevereiro 2016. 
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existe obviedade no projeto, nenhum dos elementos é o que representa. É importante 

salientar que “Paik desafiou o conceito de corpo como a `tela´ na qual se projetam 

continuamente os códigos reinantes da cultura e através dos quais se determina a 

identidade” (GAROIAN; GAUDELIUS, 2008, p. 97, tradução minha)50. Nesta obra Paik 

elabora uma metáfora contemporânea da função do corpo humano, um corpo atingido 

por conceito, doutrinas culturais que constituíram uma identificação. O Buda é uma 

projeção intrínseca de uma imagem de um corpo que está sempre em constante 

transformação. Um corpo que vai se adaptando e se disciplinando, conforme a 

sociedade na qual vive.  

Esse conhecimento nos introduz naquilo que, contemporaneamente, tem se 

denominado como cultura visual, onde se situam as imagens e nós, produtores e 

receptores, como (re)produtores das relações de poder. Desse modo, concordamos 

com a afirmação de que,  

 
Para muitas pessoas espalhadas pelo planeta, a vida contemporânea é 
mediada por um turbilhão de imagens visuais. Televisão, filmes, Internet, 
aparelhos de imagem usados na medicina, câmeras de telefones 
celulares, satélites, jornais, revistas e inúmeros outros dispositivos de 
multimídia aumentam nossa visão, representam ideias e ajudam os 
seres humanos a verem e a serem vistos. Tentar compreender esta 
condição cultural, suas manifestações materiais e simbólicas e o efeito 
que ela exerce sobre nossas identidades individuais e coletivas, constitui 
o projeto da cultura visual. Enquanto empreendimento híbrido recém- 
formado pela convergência de uma variedade de teorias e metodologias, 
a cultura visual analisa as relações existentes entre sociedades, 
indivíduos e imagens. A cultura visual é a caracterização e a avaliação 
da produção de sentidos através do visual, como vemos, o que vemos, o 
que não vemos, o que não nos é permitido ver etc. - que vai além das 
fronteiras disciplinares tradicionais. (MARTINS; TOURINHO, 2009, 
p.225) 

A cultura visual nos apresenta um caminho para começar a compreender desde 

onde temos que nos posicionar para entender o poder que tem essas imagens. No que 

diz respeito aos dispositivos de segurança resulta interessante se perguntar de que 

modo são usados, o poder que elas, as imagens, representam ou o que leva indivíduos 

comuns a crer que elas tem esse poder. Vamos abordar algumas questões buscando  

																																																								
50 "Paik challenged the concept of the body as the" screen "on which the prevailing codes of culture are 
continually projected and through which identity is determined"(GAROIAN; GAUDELIUS, 2008, p. 97) 
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compreender melhor o que foi dito. Podemos tomar como exemplo este 

pronunciamento de Foucault (1996, p. 46): 
O panóptico é uma utopia de uma sociedade e um tipo de poder que é, 
na essência da sociedade que atualmente conhecemos, uma utopia que 
efetivamente se materializou. Este tipo de poder bem pode receber o 
nome de panoptismo: vivemos numa sociedade na qual impera o 
panoptismo (FOUCAULT, 1996, p.90, tradução minha)51 

Para alguns autores, como é o caso de Foucault, vivemos essa ilusão que 

Bentham projetou como ideia matriz dos princípios de segurança e controle. Hoje não 

mais um controle físico como forma de confinamento. Hoje não é mais preciso construir 

uma grande torre, basta sair de casa e andar pelas ruas da cidade como um flanèur, 

perambulando, circulando de forma anônima pela engrenagem da cidade para 

percebermos quão sofisticada se tornou a ideia de Bentham agora ampliada, estendida 

por meio de dispositivos tecnológicos.  

2.1 Construindo um observatório  
	

Sem dúvida, alguma parte da nossa vida contemporânea gira em torno da 

internet, das redes sociais, criando o que tem sido chamado de “Web 2.0”. Tomando a 

definição de Juan Martin Prada (2008, p. 66, tradução minha)52, podemos dizer que    

[…] a “web social”, “web participativa” ou “web 2.0” baseia-se em um 
elemento fundamental: quanto mais usuários, melhor será uma 
determinada plataforma ou rede social, ou seja, existe valor no volume, 
o quantitativo devém qualitativo nesta segunda fase da rede. Sendo o 
quantitativo um dos elementos chave da produção atual, entende-se que 
o empenho das novas empresas da “Web 2.0” esteja em gerar em todos 
nós a necessidade de pertencimento e participação, de vincularmos a 
um grupo, a uma comunidade digital, de colaborar e fazer coisas para 
serem partilhadas nas novas redes sociais (vídeos, fotografias, 

																																																								
51 “El Panóptico es la utopía de una sociedad y un tipo de poder que es, en el fondo la sociedad que 
actualmente conocemos, utopía que efectivamente se realizó. Este tipo de poder bien puede recibir el 
nombre de panoptismo: vivimos en una sociedad en la que reina el panoptismo” (FOUCAULT, 1996, 
p.90) 
52 […] la “web social”, “web participativa” o “Web 2.0” se basa en un principio elemental: cuantos mas 
usuarios, mejor será una determinada plataforma o red social, es decir, que hay valor en el volumen, que 
lo cuantitativo deviene cualitativo en esta fase dos de la red. Y siendo lo cuantitativo uno de los 
elementos clave de la producción actual, se entiende que el empeño de las nuevas empresas de la “Web 
2.0” sea generar en todos nosotros la necesidad de pertenencia y participación, de vincularnos a un 
grupo, a una comunidad digital, de colaborar y aportar cosas para compartirlas en las nuevas redes 
sociales (videos, fotografías, comentarios, etc.). 
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comentários etc.)  

O nascimento desta nova web oferece aos usuários um espaço de expressão 

devido as suas ferramentas que são de fácil acesso, conseguindo assim um importante 

fluxo de informação e sociabilidade ao mesmo tempo. Sendo os usuários os principais 

criadores desses espaços, a “Web 2.0 seria essa web `para´ o usuário gerada, por sua 

vez, `pelos´ próprios usuários” (PRADA, 2008, p.68, tradução minha)53 . Sob esta 

perspectiva proliferaram espaços na rede onde cada usuário cria livremente uma nova 

representação da sua realidade, pois “cada fotografia, cada vídeo que é `postado´ na 

web, é uma pequena amostra da vida dos seus próprios autores...” (PRADA, 2008, 

p.72, tradução minha)54. Neste mundo globalizado podemos nos sentir parte desse 

universo. Ao pertencer a uma comunidade na rede onde os usuários são habitantes de 

outros países, rompo fronteiras, interajo com indivíduos de distintas classes sociais, 

diferentes faixas etárias, continentes, posso me sentir um cidadão desse mundo 

cibernético, sou um ser sociável. Contudo, temos de levar em consideração algo que 

prezamos como indivíduos e como coletividade, a privacidade. Muitas pessoas não 

refletem sobre essa condição, não se dão conta da quantidade de informações que 

concedemos sem nenhum tipo de retribuição ou recompensa, informações que põem 

em risco nossa própria privacidade. Ainda de acordo com Prada (2008, p. 72, tradução 

minha) esse comportamento gera “um abandono voluntário da privacidade em todos os 

aspectos”55. Reforçando as ideias de Prada, Alcántara (2008, p. 201, tradução minha) 

explica que na “ web 2.0 somos nós quem decidimos participar e essa capacidade de 

decisão define tudo”56. Estes dois autores coincidem no seguinte, cada pessoa entrega 

voluntariamente seus dados pessoais para, em contrapartida, pertencer a uma 

comunidade.  

Mesmo que não estejamos filiados a uma rede social e não entreguemos os 

nossos dados, existe algo chamado “cookies” que seguem nossos passos nas páginas 

																																																								
53 “la “Web 2.0” seria esa web “para” el usuario a la vez generada “por” los propios usuarios” (PRADA, 
2008, p.68).  
54 “Cada fotografía, cada video que se “sube” a la web, es una pequeña muestra de la vida de sus propios 
autores”(PRADA, 2008, p.72). 
55 “ un abandono voluntario de la privacidad en todos los ordenes” (PRADA, 2008, p.72).	
56 “web 2.0 somos nosotros los que decidimos participar y esa capacidad de decisión lo es todo” 
(Alcántara, 2008, p. 201).  
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web. Os “cookies” (Figura 10) são arquivos salvos nos servidores de busca que usamos 

e que se formam a partir da nossa entrada em um site. Inicialmente estes arquivos 

foram criados para serem usados nas compras virtuais, nos chamados “carrinhos de 

compra”, com a finalidade  de que o usuário  possa colocar as compras no carrinho ou 

em uma lista de desejos a serem comprados em outra ocasião, gerando, assim, esses 

arquivos.  

 

 
 

Figura 10 - Captura de tela, cookies. Fonte. http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/cuarto57 

 

A partir dos arquivos gerados nas páginas web, os administradores das páginas 

passam a conhecer as preferências dos usuários nos diferentes sites visitados. Os 

cookies coletam informação da nossa navegação em cada site e sabem quantas vezes 

visitamos determinadas páginas. Um exemplo (Figura11), é quando estamos 

registrados em um site e não temos que inserir dados nele de novo, isto acontece 

																																																								
57 Disponível em :<http://www.playgroundmag.net/noticias/historias/cuarto/>.Acesso en: 26 de fevereiro  
2016. 
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porque os cookies identificam ao usuário. O servidor compara os dados que o usuário 

fornece e, caso eles estejam corretos, cria um cookie com a validação e este fica 

armazenada no computador de cada usuário. Os cookies salvos em cada computador 

tem a tarefa de estar alerta e vistoriar cada visita em um site e assim reconhecer o 

usuário. 

 
Figura 11 - Captura de tela, registro de cookies. Fonte. https://zenba.enba.edu.uy58 

 

Na publicidade as cookies criam um perfil anônimo dos usuários, indicando  

tendências das nossas preferências para a publicidade que será mostrada. Se 

“clickamos” na “política de cookies”, conheceremos seus usos (Figura 12). Outro 

objetivo dos cookies é projetar uma rota dos nossos clicks em um site ou servidor, e 

temos de levar em conta que, cada visita é um cookie, que por sua vez é enviado pelo 

navegador ao servidor web. O servidor nos encaminha à  página solicitada, mas o 

cookie recolhe dados como data, hora, de tal forma que esse registro é lido e torna 

possível saber quando, quem, o caminho ou sucessão de clicks dentro desse site. 

																																																								
58 Disponível em :< https://zenba.enba.edu.uy>.Acesso en: 26 de fevereiro  2016. 
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Figura 12 - Captura de tela de política de cookies a partir da web http://brasil.elpais.com/. Fonte 
http://www.prisa.com/pt/pagina/politica-de-cookies/59 

Desse modo, através de pequenos atos, se controla a população na rede, dados 

vão sendo gravados no nosso computador e a medida que vai passando o tempo o 

acesso as diferentes tecnologias é maior e mais barato, mas corremos o risco de pagar 

um preço muito mais caro, a observação constante das nossas ações. Martins e 

Tourinho (2009, p. 225) nos alertam para o fato de que “…câmeras de telefones 

celulares, satélites, jornais, revistas e inúmeros outros dispositivos de multimídia 

aumentam nossa visão, representam ideias e ajudam os seres humanos a verem e a 

serem vistos”. Em concordância com os autores, podemos dizer que todos estes 

aparelhos facilitam, de alguma maneira, o panoptismo descrito por Foucault, os sujeitos 

já não precisam de certas circunstâncias para exercer este poder. Essas ferramentas 

digitais estão disponíveis  as 24 horas do dia os 365 do ano. A melhor demonstração 

disso   são as redes sociais e, para um exemplo específico basta analisar o Facebook 

(Figura 13).   

																																																								
59 Disponível em :< http://www.prisa.com/pt/pagina/politica-de-cookies/>.Acesso en: 26 de fevereiro  
2016. 
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Figura 13 - Facebook. Fonte: www.facebook.com/?locale=es_ES60 

	
Mas, o que é uma rede social? É uma mídia que estabelece contatos entre 

pessoas por meio da internet. A agitada vida contemporânea impõe aos sujeitos uma 

corrida contra o relógio, uma disputa contra as agendas. Temos mais atividades para 

realizar em menos tempo. Perseguimos objetivos que poucos alcançam. O tempo para 

o ócio criativo ou para o entretenimento pode ser mal visto. Temos a sensação de que 

sempre devemos estar fazendo algo. Somos seduzidos a estar logados, informados, a 

participar do desenvolvimento dessas redes. Isso é um reflexo da sociedade onde 

vivemos, uma sociedade interativa na qual a maior parte dos relacionamentos 

acontecem através do ciberespaço.  

Esta fusão tecnológica tem criado, literalmente um novo mundo, um 
novo espaço: o ciberespaço, que existe em nenhuma parte e ao mesmo 
em todas61, que consiste em uma espécie de tábula rasa no sentido de 
que se constrói e se reconstrói constantemente, se escreve e se 
reescreve mediante a interação simultânea de todos os usuários da Red 

																																																								
60 Disponível em :< www.facebook.com/?locale=es_ES>.Acesso en: 26 de fevereiro  2016.	
61 Julián Stallabrass. «Empowering Technology: The Exploration of Cyberspace». /Veír Lefr Review. 211. 
mayo/junio de 1995. págs. 3-32 



	 54	

e sua conseguinte re-elaboração da mesma (WHITAKER, 1999, p.74, 
tradução minha)62 

Cada vez mais as relações se produzem no espaço virtual, interatuando de um 

modo cada vez mais livre, mais independente, porém mais isolados e mais distantes 

em decorrência do uso dos novos aparatos eletrônicos.  

A nova tecnologia nos dá acesso a todas as redes sociais, podemos acessa-las  

a partir de um telefone celular, deixando para trás a ideia de que é necessário  chegar 

em casa, sentar-se a frente do computador para começar a navegar na web. Segundo 

pesquisadores do site “www.census.gov”63, a população mundial é de 7.308.297.595 

habitantes, enquanto estudos da organização “GSMA” (organização formada pelas 

operadoras de celular e companhias destinadas a operar a telefonia móvel) tem 

7.703.186.156 conexões móveis. Esses dados deixam evidente que no mundo há mais	

conexões móveis, entendendo-se por conexões móveis acessos a partir de celulares, 

tablets ou consoles de videogame que façam conexão com internet. Voltando para a 

maior rede social do momento, isto é, o Facebook, criada em 2004 por Mark 

Zuckerberg, ela tem se convertido em um dois maiores instrumentos de observação 

contemporânea. No inicio este site foi desenvolvido para gerar, através de uma rede de 

uso interno, uma comunicação mais fluida entre os estudantes da Universidade de 

Harvard. Depois, devido a seu sucesso, esta rede estendeu-se a todo o mundo.  

Na atualidade o Facebook tem 1,04 bilhões de usuários ativos ao dia64, isso se traduz 

em 2,08 bilhões de olhos observando outras pessoas. Para compreender  um pouco 

melhor esses dados tomamos como referência as palavras de Whitaker (1999, p.172) 

ao afirmar que as “novas tecnologias tornam os indivíduos «visíveis» de um modo que 

Bentham não poderia ter concebido, porém, tal visibilidade está exposta a uma multidão 

de olhares desde endereços muito diferentes e em busca de coisas distintas” (tradução 

																																																								
62 Esta fusión tecnológica ha creado literalmente un nuevo mundo, un nuevo espacio: el ciberespacio, 
que existe en ninguna parte y en todas partes, y que consiste en una especie de tabula rasa en el sentido 
de que se construye y se reconstruye constantemente, se escribe y se reescribe mediante la interacción 
simultanea de todos los usuarios de la Red y su consiguiente reelaboración de la misma. (WHITAKER, 
1999, p.74) 
63 http://www.census.gov/popclock/	
64 Dados tomados do site: https://newsroom.fb.com/company-info/ 
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minha)65. Cada sujeito registrado no Facebook consente em dar seus dados em troca 

para  ingressar na rede. Esses dados oferecidos de forma voluntária podem ser reais 

ou falsos, levanto em conta a oportunidade de mostrar uma vida virtual diferente da vida 

real. Ainda segundo Whitaker (1999, p.75, tradução minha), as “pessoas podem viver 

vidas paralelas nas que inventam sua própria imagem ou representação para a Red 

(on-line); reinventam-se a si mesmos em outro mundo paralelo que pode, ou não, 

coincidir com o mundo «real» “66. Nesse novo mundo cada sujeito tem a possibilidade 

de projetar diversos objetivos com diferentes responsabilidades, consequências e 

implicações. Pode somente associar-se a uma comunidade mas pode, também, 

contratar um “assassino de aluguel” caso navegue na “rede profunda” ou “rede negra”, 

disponível a partir do navegador Tor 67 . Como mencionamos anteriormente, este 

navegador foi utilizado pelo ex-informante da Agência de Segurança Nacional dos 

Estados Unidos da América, Edward Snowden, para divulgar informações sobre a 

vigilância em massa que estava sendo levada a cabo pelo governo dos EUA sob o 

argumento de combater o terrorismo. Snowden escolheu este navegador para manter a 

sua privacidade e, consequentemente, ocultar o seu computador. Esse sistema não 

identifica o endereço IP da máquina, além de não revelar as informações que fluem 

nessa rede. Este é mais um exemplo a linha conceitual tênue, quase simbólica, quase 

que separa os conceitos de vigilância e segurança. 

 As possibilidades que a Internet oferece são infinitas para uma sociedade que 

não sabe claramente o que quer, que transita sem rumo sendo parte de uma massa 

que permite o controle e que não se detém para pensar para onde vai.  

Outro objeto que convive conosco e que teve sua aparição durante a Segunda 

Guerra Mundial, devemos seu crédito aos britânicos que desenvolveram esse sistema 

próprio para identificar aviões. Esse método recebeu o nome de “Friend or Foe” e com 

ele tornou-se possível identificar os aeroplanos sendo possível  determinar se 

pertenciam ou não ao  exército aliado. Se ao retornar à base os pilotos balançavam  os 
																																																								
65 “Nuevas tecnologías hacen a los individuos «visibles» de un modo que Bentham no podría haber 
concebido, pero tal visibilidad está expuesta a una multitud de miradas desde direcciones muy diferentes, 
y en busca de cosas distintas” (WHITAKER,1999, p.172) 
66 “Personas pueden vivir vidas paralelas en las que inventan su propia imagen o representación para la 
Red (on-line); se reinventan a sí mismos en otro mundo paralelo que puede, o no, coincidir con el mundo 
«real»” (WHITAKER, 1999, p.75).  
67 https://www.torproject.org  
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aviões, se alterava o sinal detectando se a nave era alemã ou aliada. Esse dispositivo 

foi o primeiro Radio-frequency Identification – RDIF passivo. Posteriormente, na década 

dos 60, se começou a usar esta tecnologia na área comercial com o nome  de 

“Electronic Article Surveillance” - EAS, usada para detectar	furtos. 

Nas décadas seguintes seu uso continuou, mas nos anos 80 do século passado 

ela começou a ser incorporada massivamente na indústria, no transporte e nos animais. 

O que se tornou conhecido como Radio-frequency Identification (RDIF) (Figura 14),  são 

pequenos dispositivos similares a um adesivo que pode ser colocado em um produto, 

em um animal ou em uma pessoa. Esses adesivos são dotados de um sistema remoto 

para guardar e recupera dados. Eles têm a particularidade de não precisar de nosso 

consentimento para ler a informação, basta passar por uma antena de radiofrequência 

e a informação é revelada.  

Nos anos 90 do século passado começam a surgir normas e regulamentações  

para esta tecnologia, ao mesmo tempo em que ela passa a ser usada nas estradas 

americanas e europeias. Por volta do ano 2000, o custo baixo dessa invenção começou 

a suplantar a utilização dos códigos de barra e em 2003, a rede de supermercados 

Walmart e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos também passaram a usar 

esta tecnologia. 
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Figura 14 - RDIF. Fonte: http://jmvilaplana.es/Blog/2009/07/sistemas-rfid/68 

 

 “Que tal seria descobrir um dia que a sua roupa íntima vem mandando relatórios 

sobre os lugares para onde você vai?”, estas foram as palavras da senadora 

estadunidense Debra Bowen, pronunciadas em uma audiência no ano de 2003. Esta 

declaração tinha a pretensão de levar a população a participar do debate sobre a 

incorporação desses chips na roupa. A maior preocupação da senadora norte 

americana era que essas etiquetas continuassem  funcionando inclusive depois que a 

peça de roupa fosse adquirida e levada para casa. Esses pequenos gigantes guardam 

uma quase ilimitada quantidade de informação sobre nós, nossos interesses, nossas 

transações comerciais e preferências.  

Com o passar do tempo esta tecnologia expandiu-se ainda mais e começou a ser 

aplicada nos documentos de identidade, passaportes biométricos, carteiras de 

motorista e inclusive passou a ser colocada nos próprios seres humanos (Fig. 15). 

"Imagine ter uma cápsula de vidro medindo 1,3 milímetros por 1 milímetro, sobre o 

																																																								
68 Disponível em :<  http://jmvilaplana.es/Blog/2009/07/sistemas-rfid/ >.Acesso en: 26 de fevereiro  2016. 
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tamanho de um grande grão de arroz injetado sob a pele" (tradução minha)69. Isto é 

parte de um artigo publicado no sitio web da BBC news, do dia 29 de setembro de 

2004. Fazia referência a um clube noturno da cidade de Barcelona chamado Baja 

Beach Club, que oferecia esse serviço aos seus clientes VIP para registrar seus gostos 

sobre o consumo no clube e, também, como sistema de pagamento.  

 

 
Figura 15 - Implantação de chip.Fonte: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3697940.stm70  

Figura 16 - Chip subcutáneo. Fonte: http://www.telenortenic.com/2012/10/microchip-obligatorio-en-
estados-unidos.html71 

Contudo, esta não foi a primeira vez que se usou este implante. Em 2002 a 

família “Chipson” aceitou/concordou em ter esse tipo de chip implantado no corpo. Os 

Chipson são uma família constituída por Leslie, Jeffrey Jacobs e seu filho Derek. Eles 

receberam esse apelido para evitar alusão ao desenho animado “Os Simpsons”.  

A família Jacobs colocou esses microchips para fins médicos, entendendo que 

toda a informação que pode estar contida  nesse  chip é muito mais concisa e útil na 

																																																								
69 “Imagine having a glass capsule measuring 1.3mm by 1mm, about the size of a large grain of rice 
injected under your skin" 
70 Disponível em :< http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/3697940.stm >.Acesso en: 01 de março 2016. 
71 Disponível em :< http://www.telenortenic.com/2012/10/microchip-obligatorio-en-estados-unidos.html 
>.Acesso en: 01 de março 2016. 
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hora que for necessário ir a um hospital. “Experimentamos o trauma, a confusão e a 

demora frustrante quando tentamos fornecer uma informação que estava sendo 

necessária com primor sobre a história clínica de Jedd quando o levaram para a sala de 

urgência” (Tradução minha) 72, estas foram as declarações de Leslie aos médicos 

estadunidenses. Seu esposo tinha sofrido um acidente de trânsito e quando foi levado 

ao hospital não conseguiu explicar para o pessoal médico sobre sua doença chamada 

Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer.   

Estes chips são colocados de forma subcutânea, geralmente nos braços na 

região dos tríceps, porém na atualidade começaram a ser colocados nas mãos. O chip 

(Figura 16) tem o tamanho de um grão de arroz e esta recoberto de uma camada de 

plástico especial que protege uma cápsula de vidro hermeticamente fechada onde está  

o circuito RDIF. A camada de plástico tem a função de manter o chip no mesmo local 

impedindo que ele se desloque pelo corpo.  

O Verichip possui uma antena que repete um sinal que é sua identidade e 

consiste em um número que não supera os 128 bits. A informação é lida através de um 

escâner conectado a uma base de dados. Esta ação permite o acesso a toda 

informação que os sujeitos coloquem no chip: nome, endereço, número de telefone, 

doenças e muitos outros dados.   

A empresa Verichip Corporation foi encarregada de comercializar este produto 

aprovado em 2004 pela  Food & Drug Administration. Por outra parte, temos o caso da 

Chaotic Moon, uma companhia de tecnologia criativa que no ano 2015 anunciou os 

“Tech Tats” também chamados tatuagens eletrônicas (Figura 17). 

 

																																																								
72 Depoimento retirado do site: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_1979000/1979852.stm 
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Figura 17 - Tatuagem electrónica. Fonte:http://www.mendozapost.com/nota/23677-crean-tatuajes-
tecnologicos-para-monitorear-el-cuerpo/73 

Esta tatuagem é feita com  uma tinta especial, um circuito programável ou micro 

controlador  e leds  colocados diretamente na pele, como se fosse um emplasto 

intransferível. Quando colocado sobre a pele começa a coletar informação sobre os 

signos vitais do portador, essas informações são transmitidas para um  smartphone 

através de  um aplicativo desenvolvido para este fim. Este gadget foi criado com 

objetivos médicos, para ajudar a controlar o nível de stress, o ritmo cardíaco, a pressão 

arterial e a temperatura corporal. O curioso de tudo isso é que na atualidade está se 

trabalhando para que essas tatuagens sejam parte do controle dos consumidores 

através de sistemas de geolocalização.  

 Outra forma muito simples de vigiar uma pessoa é através das suas compras. 

Esse comportamento nos diz quase tudo sobre os indivíduos, principalmente quando os 

pagamentos são realizados com cartão de débito ou crédito. 
[...] se pode ir desde o leitor de cartões de créditos do estabelecimento 
comercial diretamente até a porta da casa e conhecer durante o 
caminho todos os detalhes da transação (quem, que, como, quando, 
quanto, onde). O mesmo nível de traçabilidade é possível achar se 

																																																								
73 Disponível em :< http://www.mendozapost.com/nota/23677-crean-tatuajes-tecnologicos-para-
monitorear-el-cuerpo/ >.Acesso en: 01 de março 2016. 
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decidimos usar os cartões de fidelidade de um estabelecimento qualquer 
(ALCANTARA, 2008, p.138, tradução minha)74 

Os cartões são grandes aliados contra o roubo de dinheiro evitando que os 

consumidores circulem com dinheiro nos seus bolsos. Almoçar, comprar sapatos, 

comprar ingressos para uma peça de teatro ou um livro podem identificar uma pessoa, 

embora dados como nome e sobrenome ainda não seja possível identificar com 

exatidão.  

Pesquisadores do MediaLab do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) 

desenvolveram um estudo fundamentado em  algoritmos matemáticos e, em seguida, 

conseguiram distinguir um sujeito segundo seus hábitos de compra.  

A pesquisa foi publicada no revista Science com o nome “Unique in the shopping 

mall: On the reidentifiability of credit card metadata”, em 30 de janeiro de 2015. Os 

investigadores estudaram durante três meses os registros de transações realizadas por 

1.1 milhões de pessoas com cartões de crédito. Demonstraram que com quatro simples 

compras é possível localizar de forma única 90% dos consumidores. Segundo o 

pesquisador Yves-Alexandre de Montjoye, co-autor do estudo, “Com uma média de 

quatro transações, por dia na loja, é suficiente para identificar de forma exclusiva as 

pessoas em  90% dos casos". 

Obviamente existem muitas pessoas que compram nas mesmas lojas no mesmo 

dia, mas segundo este estudo somente  algumas compraram outro artigo em outro 

estabelecimento comercial no mesmo dia e, posteriormente, foram almoçar a um 

determinado restaurante. Com base nesses  dados, em 90% das vezes descrevem uma 

única  pessoa em particular.  

Da informação oferecida pelo banco que colaborou com a pesquisa (o nome das 

pessoas não foi revelado), não se levou em consideração a hora e a loja onde foi 

realizada a transação. Outra metadado que não foi considerado foi o valor da compra, e 

nesse sentido a pesquisa mostra novamente que se for informado o valor da compra a 

percentagem sobe para 94% de exatidão. Os padrões de compras são únicos e isso 

																																																								
74 [...] se puede ir desde el lector de tarjetas de crédito del establecimiento de turno directamente hasta la 
puerta de la casa de uno, y conocer por el camino todos los detalles de la transacción (quién, qué, cómo, 
cuándo, cuánto, dónde). El mismo nivel de trazabilidad nos encontramos si decidimos utilizar tarjeta de 
fidelidad de un establecimiento cualquiera. (ALCANTARA, 2008, p.138) 
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demonstra  que proteger nossa identidade é cada vez mais difícil.  

“Cartões de fidelidade” são cartões criados para clientes habituais de uma loja, 

oferecendo descontos, benefícios como acumular pontos para trocar em futuras 

compras. Quando temos um cartão fidelidade já oferecemos  ao comerciante parte da 

nossa informação pessoal. Cada vez que o cartão passado no aparelho de leitura   

estamos ajudando o comerciante a nos vender seus produtos, a controlar nossas 

preferências. O consumo, o interesse dos clientes, tudo isso fica registrado na base de 

dados do estabelecimento comercial. O comerciante registra as preferências dos seus 

clientes oferecendo um sem fim de alternativas de consumo aos sujeitos. Como 

assinala Alcántara (2008, p.136, tradução minha), o “mundo sem dinheiro vivo serve 

tanto para controlar a informação quanto para controlar as pessoas”75.  

Com o passar do tempo tem melhorado muito a vida dos seres humanos porque 

a tecnologia com cada nova iniciativa tem tornado a vida mais fácil, abrindo assim um 

leque de possibilidades na cotidianidade. Não temos mais que nos levantar da cadeira 

para mudar o canal de televisão ou ir até um local determinado para fazer uma ligação 

telefônica, tudo isto pode ser feito de maneira simples. As vantagens são imensas, mas 

para desfrutar delas temos que ceder a certos controles sobre nós mesmos.  

Já faz alguns anos que apareceu na linguagem popular o que se denominou 

“casas inteligentes”. Este  nome é usado para as funcionalidades programadas que se 

pode ter uma casa e o modo de controlá-las à distância, ou seja, desde um aplicativo 

instalado em um smarthphone.  

Crescem os exemplos de objetos que incorporam esta nova tecnologia. As 

“câmeras IP”, por exemplo, são aparelhos de segurança que enviam imagens através 

da internet sem a necessidade de passar esses dados por um computador. Com esses 

aparelhos conseguimos ver o que está acontecendo em um local em um exato 

momento de forma sincrônica, sem importar a distância onde se encontra o celular, 

tablet ou Smart TV (Figura 18). Inclusive, se desejarmos, podemos compartilhar esta 

informação de forma aberta e pública com milhões de internautas.  

 

																																																								
75 “Mundo sin dinero efectivo sirve tanto para controlar la información como para controlar a las personas” 
(ALCÁNTARA, 2008, p. 136).  
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Figura 18 – Visão de uma câmara a partir do celular. Fonte: http://www.elpais.com.uy/vida-actual/vigilar-
casa-traves-celular-ya.html76 

 

Este é o caso da Rádio ABC FM 104.9 da região de Ribeirão Preto no Estado de 

São Paulo (Figura 19) que da sua página web oferece a possibilidade de acessar as 

câmaras instaladas em seus estúdios a partir de outros dispositivos.  

																																																								
76 Disponível em :< http://www.elpais.com.uy/vida-actual/vigilar-casa-traves-celular-ya.html >.Acesso en: 
01 de março 2016. 
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Figura 19 - Captura de tela da Radio ABC FM 104.9. Fonte: http://www.abcfm.com.br77 
 

Se formos mais curiosos e quisermos assistir um verdadeiro Gran Hermano sem 

ter que esperar que um canal de televisão nos ofereça essa oportunidade, a internet 

nos permite fazê-lo apenas entrando no site http://ip-24.net, (Figura 20). Damos click 

nas webcams ao vivo e temos a possibilidade de escolher entre 2842 opções para 

espiar. Este é um dos muitos sites que existem na rede e este site se mantém online 

graças à colaboração de pessoas que proporcionam dados abertamente a essas 

câmeras para serem observados publicamente.  

O Grande Irmão não se faz esperar, pois alguém compartilhou a visão de uma 

câmera colocada em Seattle, estado de Washington nos Estados Unidos da América, 

no apartamento de Susan Dennis (Figura 21).  

																																																								
77 Disponível em :< http://www.abcfm.com.br >.Acesso en: 03 de março 2016. 
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Figura 20 - Captura de tela de IP24. Fonte: http://p-24.net/main.php?lang=es&id=138378 

 

 
 

Figura 21- Captura de tela, de apartamento. Fonte: http://p-24.net/main.php?lang=es&id=138379 

 

Todos esses dados aparecem na página web em tempo real, com informações s 

obre a hora e o tempo, entre outras coisas. Numa tomada panorâmica que a câmara  
																																																								
78 Disponível em :< http://p-24.net/main.php?lang=es&id=1383>.Acesso en: 03 de março 2016. 
79 Disponível em :< http://p-24.net/main.php?lang=es&id=1383>.Acesso en: 03 de março 2016. 
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oferece podemos ver uma senhora sentada em um sofá bebendo algo, ao lado do 

computador. Mas podemos continuar espiando a senhora que em seguida começa 

tricotar. Ampliando  a imagem pude  ver detalhes da vida da senhora como, por 

exemplo, há pouco tempo tinha acabado de comer pois, na parte esquerda da imagem 

é possível ver um prato, talheres, um guardanapo e um recipiente com algum adereço. 

Também consegui ver que neste lugar existem três telas colocadas na parede e vários 

quadros, entre muitas outras coisas (Figura 22). 

 

 
 

Figura 22 - Captura de tela, apartamento de Susan Dennis. Fonte: http://p-
24.net/main.php?lang=es&id=138380 

 

Segundo o Google, de Goiânia a Seattle há uma distância de 10.172 Km, mas, 

para qualquer sujeito que entre nesta página esta distância não existe, ele poderá 

entrar na vida de Susan Dennis sem solicitar autorização.  

August Smart Lock, é uma fechadura que não precisa de chave, desde o celular 

																																																								
80	Disponível em :< http://p-24.net/main.php?lang=es&id=1383>.Acesso en: 03 de março 2016.	
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posso bloquear e desbloquear a porta, não importa o lugar onde me encontre, consigo 

abrir a porta, controlar quem entra e quem sai. É possível dar uma senha provisória a 

uma pessoa que queiramos que entrasse na nossa casa, no caso de não ter ninguém 

no casa momento que ela for.  

Hello Barbie, a boneca que conversa com as crianças, foi lançada no mercado 

em 2015. Esta boneca não apenas repete frases pré-gravadas, mas também pode 

manter uma conversação. Isto se deve a um software criado pela empresa ToyTalk. 

Essas conversações ficam guardadas na nuvem por dois anos. Recentemente, um 

hacker declarou o seguinte a rede de TV NBC: "Tive acesso a informação que nunca 

poderia ter conseguido”, consegui isso  mediante o acesso as conversações, infiltrando-

me no sistema que tem as bonecas e conseguindo, assim, dados familiares e a 

localização da criança.  

Na primavera de 2014, um pesquisador de segurança que trabalha para a 

empresa Symantec criou um escâner de mão na cidade de Dublin, posteriormente ele 

dirigiu-se a uma maratona com 41 mil participantes e conseguiu coletar informação de 

563 pessoas através dos rastreadores de atividade ou, também, das chamadas de 

pulseiras de atividade que os sujeitos levavam no pulso. Ele obteve dados como o 

nome, o endereço e o tipo de identificador cada sujeito portava naquele momento. Esse 

experimento foi realizado para demonstrar a vulnerabilidade e riscos associados a essa 

nova onda de dispositivos inteligentes.  

Controles de voz e gestos para os Smarth TV, eletrodomésticos que são 

controlados desde um aplicativo, cafeteiras que informam quando o café está pronto e 

ainda oferecem a oportunidade de configurá-la com o horário mais adequado para que 

o café esteja pronto. Ao interagirmos com a cafeteira a empresa que a desenvolveu se 

apropria dos nossos dados. Obviamente não são informações comprometedoras, mas 

são indicadores, por exemplo, de quantas pessoas vivem na casa e consomem café. 

Esses aparelhos cedem o controle de nossos hábitos às empresas que não tem 

nenhum tipo de regulamentação para administrar essas informações. Alcantara (2008, 

p. 95), explica que 

 [...] nos últimos anos a tecnologia avança a uma velocidade que 
aumenta exponencialmente, e o número de novas ferramentas 
disponíveis é cada vez mais elevado, sendo muito maior a capacidade 
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de processamento, análise e armazenamento destes. (tradução minha)81 

Neste sentido, esta investigação busca produzir, revelar e analisar as 

consequências das relações que um dispositivo de imagem pode gerar nos sujeitos em 

um tempo e espaço determinados. Nessa linha interpretativa, os resultados da pesquisa 

são de especial  interesse visto que, 

Quando entramos em contato com aparelhos visuais, mídias e 
tecnologia, experimentamos um acontecimento visual. Por 
acontecimento compreendo uma interação do signo visual, a tecnologia 
que possibilita e suporta dito signo no espectador. (MIRZOEFF, 2003, 
p.17, tradução minha)82 

Desse modo, esta investigação contribui para desenvolver práticas de análise 

que podem aguçar o nosso olhar crítico ajudando-nos a deixar de ver as imagens 

apenas como fonte de informação, lazer e entretenimento.   

2.2 Percepção de segurança, insegurança ou invasão...  
	
	

As sociedades atuais vivenciam a dificuldade da clausura, jamais conseguem a 

liberdade e isso se deve à excessiva vigilância. Alcántara (2008, p. 100) nos faz o 

seguinte convite com o intuito de refletir sobre a vigilância, 

Pergunte-se a si mesmo, o que você pensaria se qualquer um pudesse 
lhe ver tal e como acorda de manhã, sem usar roupas, sem pentear o 
cabelo e sem tomar banho? Não gostaria de ter controle sobre o 
momento do dia desde onde as que pessoas que lhe rodeiam o podem 
ver?  (tradução minha)83 

Tomemos como exemplo Londres, cidade que tem um milhão de câmaras que 

vigiam seus habitantes. Em várias ocasiões o Comissário Chefe da Polícia, Mick 

Neville, declarou que “dos 296 casos de assalto registrados em um mês, só oito tem 
																																																								
81 en los últimos años la tecnología está avanzando a una velocidad que aumenta de forma exponencial, 
siendo el número de nuevas herramientas disponibles cada vez más elevado y siendo mayor el poder de 
cómputo, análisis y almacenamiento informático de éstas. 
82  “Cuando entramos en contacto con aparatos visuales, medios de comunicación y tecnología, 
experimentamos un acontecimiento visual. Por acontecimiento visual entiendo una interacción del signo 
visual, la tecnología que posibilita y sustenta dicho signo el espectador” (MIRZOEFF, 2003, p.17) 
83 “Pregúntese a sí mismo, ¿qué pensaría si cualquiera pudiera verle tal y como se despierta por las 
mañanas, sin vestir, peinar ni duchar? ¿No le gustaría poder controlar a partir de qué momento pueden 
verle las personas que le rodean?” (ALCÁNTARA, 2008, p. 100) 
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sido esclarecidos com ajuda das câmeras” 84, esses dados são de julho de 2015. Outras 

declarações que impactaram a sociedade foram aquelas realizadas por Mr. Porter, 

responsável pelas câmeras de vigilância no Reino Unido. Quando questionado pela 

BBC Radio Five Live com a pergunta se existiam câmeras inúteis ou em desuso, sua 

resposta foi: “Creio que sim, sem dúvida, existem porque sabemos que é um fato” 85. E 

acrescentou: “A atual autoridade local na região de West Midlands fez uma revisão local 

e reduziu as câmeras que eram ineficazes e inúteis a um quarto de milhão. Se é 

possível extrapolar isso para todo o país, acredito que podemos realmente manter o 

equilíbrio de excelente vigilância, para não ter uma promulgação da vigilância que em 

realidade não serve para nada” (Tradução minha)86.   

Estas declarações são um resultado evidente de que a proliferação de sistemas 

de vigilância garante a diminuição da delinquência e que também há demasiadas 

câmeras que não estão gerando mais que um controle constante. Todo o mundo da 

vigilância social, como sabemos, progrediu de forma indiscriminada a partir de 11 de 

setembro de 2001, logo após dos atentados em New York. A partir de daí começou 

uma proliferação da vigilância e de abusos sociais.   

25 de setembro 2002, Ohio, EE.UU. 
Demanda contra o hotel Marriott Knoxville depois de ser achada uma câmera 

oculta na lâmpada de um banheiro. Bryan Brewer descobriu a pequena câmera de 

vídeos após notar um ponto negro. Inicialmente achou que era um inseto, mas 

constatou que era  um orifício pelo qual eram gravadas as pessoas.  

01 de julho 2003, condado de Overton, Tennessee, EE.UU. 
A demanda apresentada na Corte do Distrito de Nashville foi originada depois de 

que alguns pais souberam que tinham sido instaladas câmeras nos locais onde 

crianças, entre  10 e 14 anos, trocavam de roupa na  Livingston Middle School's.  
10 de maio 2008, Shenzhen, China.  

																																																								
84 http://www.eliberico.com/sonria-por-favor-le-estan-grabando.html  
85 http://www.telegraph.co.uk/news/politics/11369485/Too-many-useless-and-ineffective-CCTV-cameras-
in-Britain-says-surveillance-commissioner.html 
86 "La actual autoridad local en la región de West Midlands hizo una revisión local y fue capaz de reducir 
las cámaras que eran ineficaces e inútiles a un cuarto de millón. Si eso se puede extrapolar en todo el 
país, creo que podemos en realidad todavía mantener el equilibrio de excelente vigilancia, para no tener 
una promulgación de la vigilancia que en realidad no sirve para nada." 
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Uma câmera de vigilância na rua perto da ponte para pedestres em Yayuan, 

Luohu, Shenzhen, mudava seu foco para a rua dos prédios vizinhos após a meia noite. 

A exploração começou em dois prédios, quando a câmera detectava uma janela com as 

luzes acesas, se detinha e amplificava a visão. Na manhã do três de maio de 2008 uma 

mulher apareceu, tirou a roupa e foi ao banheiro. A câmera seguiu a mulher por um 

total de 59 minutos e 41 segundos.  

A lista continua, são numerosos os casos de abusos de privacidade por parte 

dessa tecnologia em todos as partes do mundo. Podemos observar um sem fim de 

olhos eletrônicos que vigiam as ruas das nossas cidades e esta cifra cresce a cada 

minuto. Outro argumento contra a vigilância aconteceu há poucos meses. Na sexta 13 

de novembro de 2015, houve três ataques terroristas em Paris. O mais impactante 

deles ocorreu em um sala de espetáculos chamada Bataclan, situada no Bulevar 

Voltaire, no distrito 11 da cidade de Paris.  

Dois dias após os ataques divulgou-se uma notícia informando que as câmeras 

de segurança tinham registrado, 24 horas antes, a presença de um dos terroristas 

caminhando em frente ao restaurante Le Carillon, local onde aconteceu um dos 

ataques. Ao passar na frente da câmera o sujeito sorri. Isso me leva a refletir sobre a 

contradição a qual estamos expostos: vigilância x segurança. Em princípio, a 

abundância de dispositivos nas áreas públicas tem por objetivo reforçar a segurança 

das pessoas e podemos presumir que a presença de tais artefatos em intimida ou inibe, 

de alguma maneira, o comportamento dos sujeitos. Todavia, depois desses 

acontecimentos, fica claro que ao sorrir para a câmera os sujeitos estão desafiando o 

sistema de ‘segurança’ do Estado. 

Mas voltemos ao exemplo da Inglaterra. Quinhentos milhões de libras é a cifra 

que os contribuintes britânicos têm pago pelo uso do programa de CFTV - Circuito 

Fechado de Televisão. Aproximadamente seis milhões de câmeras estão instaladas em 

todo o país, quase uma câmera para cada 11 habitantes. Uma enquete realizada 

recentemente demonstrou que 80% dos indivíduos consultados concorda com a 

utilização dessa tecnologia nos espaços públicos. De modo geral, percebe-se que a 

população tem a sensação de segurança se seu bairro ou distrito está sob vigilância.  
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2.3 O corpo como  prática  performática  na pedagogia 
	
	

Nesta seção descrevo a minha própria experiência como aluna recordando 

alguns episódios e momentos de aprendizagem que considero importantes. Além de 

rememorar situações vividas em sala de aula com colegas de turma, entendo que uma 

das marcas mais fortes da trajetória estudantil é, sem dúvida, a presença dos 

professores.  

Sempre me chamou atenção vários acontecimentos que se tornaram recorrentes 

em minha vida escolar. Por exemplo, o edifício das escolas onde estudei eram 

construídos de maneira que todas as salas de aula convergiam para um grande espaço 

aberto, no centro do prédio, uma área planejada que possibilitava um olhar panóptico. 

De qualquer posição nesse espaço no centro do prédio, a diretora ou as supervisoras 

podiam visualizar todas as salas de aula tornando possível o monitoramento dos alunos 

ao sair ou entra nas salas de aula ou no banheiro. 

Antes de entrar na sala de aula tínhamos de nos organizar um atrás do outro 

formando uma fila indiana. Havia uma fila para os meninos e uma para as meninas, 

respeitando a ordem de estatura, ou seja, do menor ao maior. Era necessário manter 

uma distancia mínima que era definida estendendo o braço, tocando com a ponta dos 

dedos o ombro do colega que estava a frente. Uma norma importante a ser observada 

era não ter contato físico com os colegas e não se misturar com colegas do sexo 

oposto.   

As salas de aula eram organizadas de maneira convencional. Na entrada, a 

frente, estava o tablado onde ficava o professor. As carteiras dos alunos estavam 

organizadas uma após a outra possibilitando que todos os alunos olhassem para frente. 

Nada devia distrair ou desviar a atenção dos alunos. Era uma maneira de manter e 

reforçar o olhar panóptico do professor (TORRES, 1998). 

A figura do professor, austera, em cima do tablado e em frente aos alunos, 

representava a importância e continuidade de um modelo de pedagogia tradicional 

alicerçado no principio de autoridade e conhecimento inerente ao professor. Sentados, 

os alunos eram mantidos sob o olhar e vigilância do professor reproduzindo, com as 

devidas ressalvas, um modelo panóptico para a educação. A tarefa docente era 
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considerada atividade de grande responsabilidade de certo modo dando continuidade a 

um modelo de pedagogia ancestral. 

No horário que eu ia a escola haviam duas turmas de quinta série: a quinta série 

A e a B. Eu era aluna da quinta série A, turma que tinha a senhora Lidia como 

professora. Sua posição de autoridade era reforçada pelo tablado onde ficava sua 

escrivaninha, colocando-a acima dos alunos, explicitando sua posição de superioridade.  

Os alunos sentavam nas carteiras respeitando a ordem alfabética dos nomes 

que tinham como referência o sobrenome paterno. Por esta razão eu sempre sentava 

nas primeiras carteiras – letra b, de Blanco -  próxima a professora e desse modo tinha 

que estar atenta para evitar qualquer tipo de distração. 

Com base na minha própria experiência escolar posso concordar com Foucault 

(2003, p. 182) quando afirma  que “o dominio sobre o corpo é levada a cabo de acordo 

com as leis da óptica”87. Bastava um olhar da professora e todos nós ficávamos em 

silêncio obedecendo o que havia sido definido anteriormente. Não apenas acatávamos 

o seu olhar, sua presença intimidava, sua figura a frente e acima dos alunos, no 

tablado, crescia e se assemelhava ao vigilante ocupando a torre central de um 

panoptico. Fazendo uma analogia apoiada nas palavras de Foucault (2003, p. 204) a 

“disposición de su aposento, frente a la torre central, le impone una visibilidad axial”. O 

olhar da professora tinha uma função preventiva. Bastava um olhar e os alunos  

entendiam o que deviam fazer e não havia espaço para desobediência ou 

questionamento. 

As vezes bastava um gesto corporal para que os alunos entendessem o que a 

professora pretendia e assim evitar correr o risco de não obedece-la. Hoje, 

rememorando episódios e experiências vividas em sala de aula durante a infância, me 

dou conta que a professora, além de representar uma espécie de ser onipresente, tinha 

uma performance corporal que nós traduzíamos e compreendíamos, e quase nada 

acontecia sem ela observasse. Sua performance corporal tinha implicações 

disciplinares e impacto na sua prática pedagógica.      

																																																								
87 “el dominio sobre el cuerpo se efectúa de acuerdo con las leyes de la óptica”. (FOUCAULT, 2003, p. 
182) 
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Na nossa experiência como seres vivos temos uma estrutura física e material 

que chamamos corpo. Inumeráveis pesquisas tem sido feitas sobre o corpo desde 

Descartes, com seu pensamento dicotômico, no qual o corpo vive separado da mente. 

Marx, propõe seu conceito de corpo como uma concepção do mundo social que 

atravessa vários territórios conceituais até converter-se em mercadoria do capitalismo. 

Foucault propõe que o corpo é uma máquina social, que a partir da disciplina é 

convertido em um corpo dócil e social e assim os estudos do corpo continuam sendo 

desenvolvidos. Esta pesquisa de modo específico foca-se no corpo a partir de uma 

perspectiva performática na prática pedagógica.  

Pensando o uso do corpo na produção artística, tomo a representação dos anos 

sessenta do século passado para contestar as distâncias impostas entre os artistas e 

as esferas emblemáticas da arte como as galerias e teatros. Consequentemente um 

artista que trabalhasse somente com seu corpo e não dependesse de nada mais, 

poderia fazer suas práticas onde e quando quisesse. Precisaria sómente da sua 

imaginação, das suas emoções, de uma ideia e todo esse conjunto de elementos se 

transformaria em movimentos que expressaria seu corpo. Essas criações artísticas 

abrangiam os happenings, body art, acionismo, entre outras propostas. 

Como mencionei anteriormente, a origem da performance está localizada anos 

sessenta do século passado, mas não devemos esquecer que as vanguardas artísticas 

do começo do século XX elaboraram um legado que os artistas da década de sessenta 

utilizaram.  O futurismo promovido por Felipe Marinetti foi criado na Itália em 1909, o 

movimento Dadaísta surgiu de artistas refugiados durante a primeira guerra mundial 

tendo como ponto de referência e lugar de encontro o Cabaret Voltaire, em Zurique,  

onde se reuniam para criticar a sociedade, os costumes e sobretudo a burguesia. 

Depois a Bauhaus, na Alemanha, realizava oficinas de teatro nas quais se pesquisavam 

o som, a luz, o espaço e de preferência as relações produzidas entre esses elementos.  

Na América Latina alguns referenciais dessa arte são Alejandro Jodorowsky com 

sua proposta de “tirar o teatro do teatro”88 e assim deslocar e suprimir os limites entre a 

vida real e o artístico. Maris Bustamante e Mónica Mayer destacaram-se como duas 

																																																								
88 Hacia el efímero pánico o Sacar al teatro del teatro”, en Teatro pánico, México, Era, 1965. 
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representantes mexicanas e no caso do Brasil temos o trabalho de Flavio de Carvalho 

com seu trabalho na década de trinta, além de artistas como Hélio Oiticica, Lygia Clark 

e Denise Stoklos que contribuíram com sua trajetória para o conceito de performance.  

Os artistas performáticos são encarregados de criar, manifestar e exteriorizar a 

capacidade que possui o ser humano de trabalhar com seu corpo e assim conseguir 

uma transferência de saberes transmitidos através da sua corporeidade. Resulta, desse 

modo, interessante revisitar a seguinte reflexão. 

Os artistas são os que brincam com a ideia de re-presentação, com a 
transmissão do conhecimento através de gestos corporais, com o olhar 
do espectador e com o uso do espaço (entre outros exemplos), mas 
estas práticas vão além do artístico na sua potencia social. 
Psicanalistas, militares, arquitetos, políticos, advogados, empresários, 
todos querem saber como controlar o olhar do espectador ou como 
dominar o espaço (TAYLOR; FUENTES, 2011, p.12, tradução minha)89 

A ideia de que o corpo é uma parte significativa não só para os artista é algo real. 

Na atualidade é possível encontrar os chamados coaching corporales, conceito que 

coloca especial ênfase no trabalho da corporeidade. O coach ou treinador, ensina a 

melhor maneira de adaptar-se aos diferentes âmbitos e um dos objetivos é melhorar a 

comunicação com o corpo.  

Um dos grandes teóricos da performance é o americano Richard Schechner 

(1985), que apresenta a diferença substancial da performance, ou seja, a conformação 

de uma ação renovada no que concerne ao âmbito artístico, assim como também às 

ações que constituem as formalidades culturais como, por exemplo, os rituais ou 

cerimônias. O autor considera que o ser humano pode desenvolver um processo 

mediante o qual adapta sua conduta, pois esta é alheia ao indivíduo, reelaborando-a, 

descontruindo-a para compó-la novamente e desse modo usá-la nas diversas situações 

da vida cotidiana como uma máscara. Schechner (2002), nos “Estudos de 

Performance” destaca os conceito de Victor Turner (1988) sobre o teatro e a ritualidade, 

reafirmando esta ideia, argumentando que os comportamentos e em grande parte os 
																																																								
89 “Los artistas son los que juegan con la idea de re-presentación, con la transmisión del conocimiento a 
través de gestos corporales, con la mirada del espectador, y con el uso del espacio (entre otros 
ejemplos), pero estas prácticas van mucho más allá de lo artístico en su potencial social. Psicoanalistas, 
militares, arquitectos, políticos, abogados, empresarios, todos quieren saber cómo controlar la mirada del 
espectador o cómo se domina el espacio”.(TAYLOR; FUENTES, 2011, p.12) 
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acontecimentos da vida cotidiana podem ser chamados de performance.  

Em entrevista realizada em Paris (2010, p.29), disponível na Revista Educação & 

Realidade, o autor conclama que “… voltemos um pouco há algo anteriormente 

mencionado, a performance da vida cotidiana.” Ele continua dizendo que no “campo 

acadêmico dos Estudos da Performance: não vamos estudar apenas o teatro – ou 

qualquer outra forma de performance formal: dança, música, e outros –, mas estudar 

também as ruas, os lares, os escritórios – a partir do exame da vida cotidiana.” 

Continuando na trilha do pensamento de Schechner (1985; 2002), na qual o 

sujeito pode adequar seu comportamento ante as diferentes situações culturais e 

adicionando sua obra a esta reflexão, a performance encontra-se nos eventos da vida 

cotidiana, e assim podemos construir uma ideia clara de que a educação é um modelo 

de performance. Para o autor (2010, p. 30), “ensinar não constitui uma performance 

artística, mas certamente é uma performance […] O professor precisa desempenhar o 

papel do professor, que pode variar de circunstância a circunstancia”. Aqui cada 

indivíduo como formador coloca-se essa máscara que leva com ele e a usará nesse 

espaço-tempo determinado, pois o docente, através da sua sensibilidade, suas 

emoções, desempenhará um papel para o qual foi escolhido e neste caso deslocará ará 

a atuação de si mesmo nesse contexto particular. Continuando com Schechner (2010, 

p. 31), ele afirma que “o/a professor/a interpretando a si mesmo/a muito se assemelha a 

um artista de performance”. Este exercício prático de empreender o papel de professor 

encontra-se fortemente ligado às convenções sociais, ou seja, esse papel delimitará 

algumas pautas como a conduta, vestuário e expressões que deverão ser incorporadas 

nessas performances. 

Do mesmo modo que o docente formaliza seu papel, os estudantes assumem o 

seu constituindo um conjunto entre as interações sociais e a função particular 

(GOFFMAN, 2002). Esta interação baseia-se no resultado da vida diária como uma 

alegoria teatral. Esta obra toma como fundamento a maneira de proceder de cada 

indivíduo na vida cotidiana, em outras palavras, a representação da própria pessoa 

diante dos demais sujeitos. Para Goffman (2002, p. 29), cada um de nós se 

caracterizara de modo responsável, pois “é o equipamento expressivo de tipo 

padronizado intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua 
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representação”. Assim o autor apresenta o inconsciente que também cumprirá uma 

importante função nessa cena teatral afirmando que todas as nossas relações sociais 

são uma performance produzida em concordância com o que desejamos comunicar a 

esse grande auditório. Nesse sentido, devemos complementar este conceito com a 

ideia de que os indivíduos usarão seus corpos, posicionar-se-ão para produzir uma 

comunicação baseada na “discussão, exploração e vivência”. (HERNANDEZ, 2007, p. 

88) 

Na prática pedagógica moderna ainda predomina a significação do docente 

como “reprodutor de conhecimento; como encarnação da norma e da autoridade; as 

construções sociais vinculadas a categorias de status, como novo ou experto” 

(VIDIELLA, 2015, p.26). A autora também considera que esse olhar sobre o docente 

caracteriza-se como um olhar desatinado e arcaico de “noções patriarcais e capitalistas 

sobre a experiência como acumulação de méritos, de saber e de autoridade no tempo.”  

Portanto, o ensino deve abandonar antigos sistemas que já não fazem tanto 

sentido na vida contemporânea que hoje incorpora um grande leque de emoções e 

corporeidades. Para Schechner (2010, p. 26) a educação “não deve significar 

simplesmente sentar-se e ler um livro ou mesmo escutar um professor, escrever no 

caderno o que dita o professor. A educação precisa ser ativa, envolver num todo 

mentecorpoemoção – tomá-los como uma unidade”. Para provocar essas 

transformações trazemos as palavras de Hernández (2005, p. 27) ao observar que  “ser 

docente é sobretudo, assumir  uma profissão moral e complexa e não uma tarefa 

regrada por pautas tecnocráticas ou psicologizantes.” 

A pedagogia, requer da palavra, da comunicação para conseguir plasmar essa 

aproximação entre estudante e professor. Acompanhando as ideias de Hernández, 

Pereira (2010, p.140), faz a seguinte pergunta: “O que é o ato pedagógico senão um 

anelo poético-político, um desígnio premeditado de constituição, formação e, 

ulteriormente, de transformação do indivíduo pela comunicação?” Essa conversão 

apontada por Pereira nos indivíduos de uma sala de aula não tem sentido se não existe 

uma conexão por meio da palavra, pois, quando falo de conexão me refiro ao 

intercâmbio entre as duas partes. O professor sempre buscará a maneira de conectar-

se com seus estudantes utilizando também o corpo como ferramenta para conseguir 



	 77	

esta conexão. 
O ato pedagógico é um ato expressivo, e como tal, não passível de ser 
modulado, administrado (ao menos não deveria sê-lo) de acordo com 
métodos e ideais que não levam em conta sua natureza, ou seja, a 
natureza da expressão: o corpo, a presença, o estar sendo aí, sendo por 
estar. O ato pedagógico como ato expressivo demonstra um existente, 
um presente, um ser aí que se oferece ao jogo e à contemplação dos 
indivíduos, que interage. (PEREIRA, 2010, p.140) 

A didática que envolve à performance no processo educacional nos leva, 

segundo Vidiella (2015, p. 29) a “repensar uma pedagogia dos fundamentos na qual 

instabilidade, risco, incerteza, potencialidade e experimentação visem “suspender” as 

categorias binárias (ativo/passivo; professor/aluno…)”. Isto significa repensar, criar 

outro modelo de ensino colocando-nos a nós mesmos em diferentes papeis para 

desempenhar esses métodos em “uma educa-ção.” (VIDIELLA, 2015, p. 30). Para a 

autora, as “práticas de contato mediam outro tipo de relação e acesso mais ativos. 

Implicam um modo de “relação com” e de troca de relações e conhecimentos mais 

relacionais, contíguos, afetivos, interdependentes”. Neste ponto, a autora assinala que 

estas práticas consideram a aproximação como finalidade, involucrando outro tipo de 

ação, de relação adjacente, fragilidade, ambiguidade. Esse encontro de corpo vai além 

do significado ou a compreensão cultural da perspectiva da “imagem do corpo”.  

Vidiella também analisa o pensamento de Pineau (2013) sobre as três atuações 

interelacionadas de argumentar o corpo e a partir da qual fundamento elementos da 

minha pesquisa.  

O corpo ideológico, nesta instância se trata sobre os abusos de poder, “de 

gênero, de etnia, econômicas…”(VIDIELLA, 2015, p. 30). Assinala a autora que 

McCrosky (2013) apresenta cinco tipos de poder (recompensa, coercivo, legitimado, 

referente e “expert”). Estes atentados de poder têm uma estreita relação com o que 

apresenta McLaren (1993), também citado por Vidiella, isto é, os processos de 

“incorporação” ou “corporificação” e o processo de “encarnação”. Uma ideia que 

complementa estes conceitos é proposta por Pereira (2013) ao distinguir os processos 

assinalados por McLaren através dos hábitos que adquire o corpo, simulando ser 

originais e para que esta ação se constitua deverá passar um tempo prolongado. Esta 

distinção seria o primeiro processo. O segundo são as condutas escolhidas que podem 
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ser modificadas por novos comportamentos. 

Para falar do corpo etnográfico, VIDIELLA (2015, p. 31) toma como referência o 

teórico Keith-Alexander (2013) com sua ideia de que o corpo etnográfico é uma técnica 

de observação ordenada para esclarecer e refletir sobre o fundamento dos papeis dos 

docentes e dos estudantes. Estas construções tem sua origem no gênero, na raça, no 

poder e na sexualidade. O corpo performático é usado como condição para organizar, 

aperfeiçoar o plano de estudos com base no fora e dentro da sal. São os processos 

somáticos, sensoriais e cinéticos na pedagogia.  

Depois de refletir sobre as questões levantadas anteriormente e com um 

conceito muito mais lúcido sobre o papel do docente na sala de aula, gostaria de expor 

brevemente duas jornadas da minha experiência durante o Estágio Docente na 

Licenciatura em Artes Visuais na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal 

de Goiás (FAV/UFG). Uma prática diferente para mim. Diferente no sentido que as 

práticas eram em outra língua e em outro país, sim, uma estrangeira ambicionando 

aprender e compartilhar conhecimentos.  

Realizei o estágio em duas disciplinas, “Pedagogias de fronteira” e “Arte e 

Educação Especial” sob a supervisão da professora Dra. Alice Fátima Martins. As duas 

disciplinas foram ministradas no segundo período letivo do ano 2015. No primeiro dia 

da aula conheci os estudantes que iam me acompanhar nesse “processo de ensaio” tal 

como aponta Vidiella para fazer referência ao que significa a pedagogia (2015). Algo 

que tinha em minha mente eram as diferenças que poderiam se apresentar entre eles e 

eu, mas uma coisa eu tinha claro, aproveitaria essas diferenças para integrá-las a 

minha formação. O estágio começou e eu fazia contribuições desde minha perspectiva 

em cada uma das disciplinas e assim foram passando os dias até que chegou um dia  

em que tive que substituir à professora Martins. Mesmo conhecendo a turma e os 

processos que estavam sendo desenvolvidos, essa responsabilidade fez com que 

essas aulas ficassem para sempre na minha memória e experiência docente. 

Uma das jornadas foi na disciplina “Pedagogias de fronteira”. É importante 

salientar que a atitude corporal seria uma das chaves nesta instância, em outras 

palavras, encontrava-me de pé, frente a eles tomando “o controle” da disciplina. Esse 

“controle” (não no sentido literal da palavra) foi compartilhado e gestionado entre todos 



	 79	

da melhor maneira para o nosso entendimento.  

Um dos conceitos fundamentais desta disciplina foi a discussão do termo 

fronteira nos diversos âmbitos culturais contemporâneos, fragmentando paradigmas 

sobre as fronteiras como um limite rígido que somente acontece no nível territorial. O 

material selecionado e apresentado para a ocasião esteve baseado em fragmentos de 

filmes que transmitiram a ruptura de alguns conceitos de fronteira. Os filmes usados 

foram usados eram em inglês e espanhol, motivo pelo qual procurei filmes com legenda 

em português, porém houve um deles que não consegui achar. Tratava-se de um 

fragmento do filme espanhol “Kika” do diretor Pedro Almodóvar. Poderia ter desfeito a 

proposta porque o castelhano usado na Espanha é diferente do espanhol usado em 

Latinoamérica, devido à pronuncias, sotaques ou simplesmente o significado de 

algumas palavras. Desse modo, achei a diferença mencionada anteriormente.  

A seleção das cenas dos filmes foi acontecendo durante essa manhã e íamos 

debatendo sobre o conceito que o diretor quis transmitir combinando com as 

experiências que os estudantes traziam. Na hora de apresentar o filme “Kika”, apertei o 

“play” do reprodutor de vídeo, a cena teve início, finalizou e todos permaneceram em 

silêncio. Eu perguntei se os alunos tinham entendido o que falavam as atrizes, eles 

responderam que não e começaram a brincar. Essa situação de desencontro entre o 

filme e os estudantes foi provocada por mim, usei esta estratégia como se fora um 

laboratório para obter benefícios nos dois sentidos, ninguém perderia e todos 

ganharíamos. Depois de brincar passei de novo a cena fazendo as vezes de tradutora 

simultânea, apoiando-me nas minhas capacidades teatrais, um procedimento lúdico 

para a aprendizagem ou, como diz Schechner (2011, p. 26) “aprendemos sobre nós 

mesmos, aprendemos sobre os outros”. 

Nesta etapa tinha conseguido meu objetivo, a minha relação com eles tinha 

ganhado outra dimensão. Ambas as partes tínhamos transpassado uma fronteira. 

Como ressalta Schechner (2011, p. 217), em “todos os tipos de performance uma certa 

fronteira definida é cruzada”. O filme havia servido de desculpa para uma aproximação 

entre as duas partes, por trás estava a ideia do professor observando os alunos desde 

um lugar supremo e de difícil acesso para promover essa aproximação entre eles e eu. 

O segundo relato provém da disciplina “Arte e Educação Especial”. Desde o 
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começo a relação que mantive com esta disciplina foi completamente nova para mim. O 

objetivo da disciplina era debater, conscientizar, refletir sobre educação especial ou 

inclusiva, bem como planejar projetos de educação em artes visuais que fomentassem 

a inclusão. Nessa disciplina a faixa etária dos participantes era um pouco mais 

heterogênea, o que na minha perspectiva possibilitaria uma melhor reflexão sobre os 

conceitos.  

Em uma das ocasiões nas quais me encontrei a frente da disciplina foi o dia em 

que os estudantes, depois de fazer parte de pequenos grupos, desenvolveram uma 

atividade baseada na supressão de um dos sentidos ou movimento. Com esta atividade 

buscávamos aproximá-los e conscientizá-los sobre a inclusão dos indivíduos com 

deficiências. O grupo de estudantes formado por Thiago, Guilherme, Leticia  e Alyson 

tinha selecionado a impossibilidade da fala e aqui começou um percurso, um trânsito 

que não oferecia a possibilidade de voltar atrás. Os quatro integrantes tinham 

começado a tarefa de organizar muito bem sua apresentação. Auxiliados pela 

tecnologia iniciaram a explicação do conteúdo e desenvolvimento da aula. Tal como 

aponta Goffman (2002) estávamos representando um papel (a impossibilidade de falar) 

no qual acreditávamos, pois nos encontrávamos dispostos a defender nosso papel, 

começando a realizar ações conforme a nossa crença sobre a atividade. 

Cada um tinha um lápis e papel para comunicar-se e assim que iniciou-se uma 

grande performance onde estudantes e professora estavam envolvidos. Sem dúvida 

aqui as fronteiras se desfizeram totalmente, a interação dos corpos ganhou um 

protagonismo relevante. Como assinala McLaren (1993), o processo do hábito do corpo 

nesse tipo de situação é fundamental, abandonamos alguns hábitos para reinventar 

outros. A disciplina foi progredindo de forma lúdica até acabar com um vídeo de um 

grupo que realizou stand-up e ao mesmo tempo iam traduzindo a linguagem de sinais 

que iam criando. 

Estes dois depoimentos são uma aproximação da minha experiência na prática 

pedagógica como uma performer, iniciando um intercâmbio de ideias, reflexões, 

críticas, repensando meus afazeres  docentes doo dia a dia. Ao me colocar essa 

máscara nas situações relatadas pude apoderar-me, mesmo que temporariamente, do 

papel que me tocava desempenhar na sala de aula. Parafraseando a música de Jorge 
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Drexler90 podemos dizer “que tudo se transforma”, tudo é movimento, nada permanece 

imóvel impulsionando-nos a imaginar para assim empreender novos caminhos em uma 

antiga paragem conhecida como a educação.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
90 Cantor e compositor uruguaio.  
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CAPITULO 3 

 
Construindo Trilhas Metodológicas 

	
	
No congresso anual de Hackers chamado Chaos Communication Conference, 

onde foram debatidas questões técnicas e sociais relacionadas a privacidade, 

segurança, vigilância, liberdade de informação etc., realizado em Berlim, em 2006, e 

cujo tema era “Em quem podes confiar?”, foi feito um ensaio experimental entre os 

participantes que se dispuseram a contribuir voluntariamente com um projeto cujo 

objetivo era testar/evidenciar modificações na conduta dos indivíduos a partir do 

registro de imagens. Nesse ensaio experimental as videocâmaras não foram as 

protagonistas, mas, a utilização da tecnologia Radio-frequency identification -  RFID. 

Os participantes/colaboradores receberam um emissor RFID ativo e mais de 

trinta receptores foram colocados no auditório onde acontecia o congresso. Esses 

receptores captavam o sinal emitido pelo emissor RFID e revelavam, a cada instante, 

onde se localizava cada um dos sujeitos participantes. Nessa primeira etapa foi 

possível expor esses dados de forma mais sensível, pois o sistema transmitia a posição 

de cada sujeito não importando se estavam fora ou dentro do auditório, pois eles 

podiam ser acompanhados por um canal Really Simple Syndication - RSS. Este 

experimento revelou  
... «que a maioria dos usuários nem sequer notou que levavam consigo 
o dispositivo e inclusive alguns o esqueceram em casa no segundo dia», 
mas «alguns tinham uma sensação de Grande Irmão e podemos 
observar como alguns decidiam a quais conferencias assistir sendo 
cientes de que os estavam observando». 

Porém a primeira conclusão pareçe inocente não o é: estar sob 
vigilância sem ser ciente da mesma não é para nada inocente. A 
segunda conclusão do experimente é que a bomba panóptica-
conductista que todos conhecemos: a consciência de estar sob 
vigilância é um condicionante do comportamento (ALCANTARA, 2008, 
p.205-206, tradução minha)91 

																																																								
91 “que «la mayoría de los usuarios ni siquiera notó que lo llevaban e incluso algunos lo olvidaron en casa 
al segundo día», pero «algunos tenían una sensación como de Gran Hermano y pudimos observar cómo 
algunos decidían a qué conferencias acudir siendo conscientes de que los estaban observando». 
Aunque la primera conclusión parezca inocente no lo es: estar bajo vigilancia sin ser consciente de la 
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Este ensaio experimental reforça a importância de realizar estudos que permitam 

compreender as diversas formas como condicionantes do comportamento resultantes 

da vigilância tem afetado nossas subjetividades e as maneiras de interagir. O tema do 

congresso, “Em quem podes confiar?”, tem amplitude que abarca não somente tais 

condicionantes do comportamento, mas, ainda, experiências de tomada de decisão 

sobre onde ir, estar, deixar-se ser visto e/ou vigiado. 

O projeto tem como objetivo principal a descrição, a análise, a crítica e a criação 

nas sociedades contemporâneas, considerando os espaços cotidianos, íntimos e 

públicos, locais suscetíveis de serem observados por artefatos e dispositivos de registro 

e produção de imagens. Essas condições visuais contemporâneas, relacionadas com a 

subjetividade, com as relações interpessoais, com as formas de controle e vigilância 

social, interessam-nos particularmente devido às novas características e conteúdos, 

pelo desenvolvimento e alcance destas tecnologias.  

As questões norteadoras deste projeto, apoiaram-se na proposição de Bogard 

(1996, p. 77) em relação ao fato de que,	

Cada vez mais, devemos olhar para o controle social menos como as 
funções de supervisão e monitoramento (embora essas formas 
coexistam com os atuais métodos) e sim como uma inflação paradoxal 
desses processos, um não nega a presença de outro e eles se 
complementam. A ‘nova’ vigilância, é uma forma maior e pura de 
supervisão. (tradução minha) 92  

Concordando com Bogard, vale ressaltar a necessidade de abordar o controle 

social a partir de uma mirada afastada de suas funções intrínsecas: a  supervisão e o 

monitoramento. No entanto, devemos reconhecer  que tais funções convivem, estão 

associadas a novos métodos que crescem a cada dia e gerando um aumento, um 

excesso contraditório dessas técnicas, sem deixar de considerar que ambos – novos 

métodos e crescimento das técnicas – estão integrados. 
																																																																																																																																																																																				
misma no es nada inocente. La segunda conclusión del experimento es la bomba panóptico-conductista 
que todos conocemos: la conciencia de estar bajo vigilancia es un condicionante del comportamiento.” 
(ALCANTARA, 2008, p.205-206) 
92 “increasingly, we need to view social control less as a functions of supervision and monitoring (though 
these forms still coexist alongside the newer methods), and more as a paradoxical inflation of these 
process, which without negating them both surpasses and completes them. The ‘news’ surveillance, that 
is, is a higher and pure form of supervisión”(BOGARD, 1996, p.77) 
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Esta pesquisa toma como referência a criação visual, a crítica e a análise das 

imagens de modo geral, congregando a estes elementos algumas questões e ações 

relacionadas ao reconhecimento da imagem e a performance dos sujeitos frente a 

dispositivos que registram e alertam para cada movimento que realizamos nos espaços 

cotidianos.  

Desde esta perspectiva, a da reiteração e a fragmentação acontecendo ao 

mesmo tempo, constroem-se as condições tanto das visualidades como das 

subjetividades contemporâneas. Nesse sentido Baudrillard (1990, p. 27) aponta que: 

A transcendência tem explodido em mil fragmentos que são como as 
lascas de um espelho onde ainda vemos como nossa imagem se reflete 
fortuitamente, pouco antes de desaparecer. Como fragmentos de um 
holograma, cada lasca contém o universo inteiro. A característica do 
objeto fractal é que toda a informação relativa ao objeto está contida no 
mais pequeno dos seus detalhes. Do mesmo modo podemos falar hoje 
de um sujeito fractal que se espalha numa multidão de egos 
miniaturizados todos parecidos uns com os outros, se desfaz segundo o 
modelo embrionário como em um cultivo biológico, e satura seu meio 
por escisiparidade até o infinito. Como o objeto fractal se assemelha 
ponto por ponto aos seus componentes básicos, o sujeito fractal não 
deseja outra coisa que não seja assemelhar-se em cada uma das suas 
frações. Envolve muito mais de toda representação, até a mais pequena 
fração molecular de si mesmo (BAUDRILLARD, 1990, p.27, tradução 
minha)93 

Nessa linha de pensamento Baudrillard propõe a ideia de que o sujeito consegue 

dividir-se em frações exatas, idênticas, o indivíduo encontra-se capacitado para isso. 

Cada parte contém uma imagem ideal, desviando-se, coexistindo em pequenas e 

numerosas partes que envolvem o ego, o seu ‘eu’ em miniatura, reproduzindo-se em 

infinitos fragmentos. O sujeito já não idealiza sua própria imagem, ele imagina uma 

composição que duplique sua fórmula eternamente.  

Por outra lado, as contribuições à compreensão do desenvolvimento das 
																																																								
93 “La trascendencia ha estallado en mil fragmentos que son como las esquirlas de un espejo donde 
todavía vemos reflejarse furtivamente nuestra imagen, poco antes de desaparecer. Como fragmentos de 
un holograma, cada esquirla contiene el universo entero. La característica del objeto fractal es la que toda 
la información relativa al objeto está encerrada en el más pequeño de sus detalles. De la misma manera 
podemos hablar hoy en día de un sujeto fractal que se difracta en una multitud de egos miniaturizados 
todos parecidos los unos a los otros, se desmultiplica según un modelo embrionario como en un cultivo 
biológico, y satura su medio por escisiparidad hasta el infinito. Como el objeto fractal se asemeja punto 
por punto a sus componentes elementales, el sujeto fractal no desea otra cosa más que asemejarse en 
cada una de sus fracciones. Envuelve más acá de toda representación, hacia la más pequeña fracción 
molecular de sí mismo.” (BAUDRILLARD, 1990, p.27) 
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subjetividades também são relevantes. De acordo com a corrente freudiana 

(HARTMANN, 1987; RAPAPORT, 1962) o eu é a parte da pessoalidade que se constui 

com influências do ambiente, se rege pelo princípio de realidade estabelecendo seu 

mandato nas atividades do indivíduo, o que determina sua saúde psíquica. Através do 

ego o indivíduo se reconhece a si mesmo, é consciente da sua identidade. Lacan 

(2009, p. 100) denominava a essa instância como “estádio do espelho”  
[...] como uma identificação no sentido pleno que a análise dá ao termo: 
a saber, a transformação produzida no sujeito quando assume uma 
imagem, cuja predestinação a este efeito de fase está suficientemente 
indicada pelo uso, na teoria e do termo antigo imago94 (Tradução minha) 
95. 

Lacan se refere ao fato de que a partir de certo desenvolvimento a pessoa se 

encontra capacitada a perceber-se ou perceber sua imagem corporal frente a um 

espelho, desenvolvendo desse modo o eu. É uma etapa na qual a imagem se 

consolida, acontece uma unidade corporal, começa a possuir referência, se reconhece 

e se desconhece ao mesmo tempo.  

Esta forma situa a instancia do eu, inclusive antes de sua determinação 
social, em uma linha de ficção, irredutível para sempre pelo indivíduo 
sozinho; ou melhor, que só assintoticamente tocará o devir do sujeito, 
qualquer que seja o êxito das sínteses dialéticas por meio da quais têm 
que resolver enquanto eu, sua discordância em respeito a sua própria 
realidade (LACAN, 2009, p.100, tradução minha)96.   

Aqui o sujeito reconhece uma imagem isolada dele, que não lhe pertence, uma 

experiência de partilha e fragmentação. Entende-se, de acordo com Lacan, que todo eu 

é um outro. Segundo o autor, o eu sempre está em um permanente conflito interno. 

Através do espelho, então, o indivíduo adentra ao mundo das imagens, as quais 

têm um grande poder em relação à constante integração do eu. Este conceito é uma 

ferramenta importante para compreender o mundo no qual vivemos hoje como uma 

																																																								
94 Termo derivado do latím que significa imagem, introduzido na psicología por Carl Gustav Jung. 
95 [...] como una identificación en el sentido pleno que el análises da a este término: a saber, la 
transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, cuya predestinación a este efecto de 
fase está suficientemente indicada por el uso, en la teoría, del término antiguo imago” (LACAN, 2009, 
p.100).  
96 “esta forma sitúa la instancia del yo, aun desde antes de su determinación social, en una línea de 
ficción, irreductible para siempre por el individuo solo; o más bien, que sólo asintóticamente tocará el 
devenir del sujeto, cualquiera que sea el éxito de las síntesis dialécticas por medio de las cuales tiene 
que resolver en cuanto yo [je] su discordancia con respecto a su propia realidad” (LACAN, 2009, p.100) 
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metáfora de designação do cultural que se origina a partir da imagem. Em outras 

palavras, o nosso mundo, o mundo do eu, se origina na imagem.  

A medida em que o tempo passa estas práticas de controle vão consolidando um 

novo costume, fazendo com que nossa conduta seja condicionada. É assim que se 

amplia nossa passividade frente aos dispositivos de vigilância, ao renunciarmos a ver o 

controle real em que vivemos e nos acostumamos ao controle mesmo percebido.    

A vigilância e o controle estão ganhando a batalha nas sociedades 

contemporâneas. Um número considerável de sujeitos, de forma mecânica e 

inconsciente, admitem esses controles. Além disso, devemos preservar às gerações 

futuras, pois aquilo para o que somos preparados desde crianças se torna mais cômodo 

de admitirmos, de idealizar, porque nos oferece segurança.  

Continuando com o pensamento foucaultiano, o corpo é uma máquina dócil 

(FOUCAULT, 2003), capaz de fazer qualquer tarefa que lhe imponhamos porque, do 

contrário, pode ser castigado, condenado. É um corpo disciplinado, preparado para se 

adequar às normas sociais do bom comportamento. 

Saímos para a rua e vemos uma grande multidão de corpos, não há sujeitos, não 

há rostos, só corpos, corpos dóceis, disciplinados, aguardando uma oportunidade para 

romper essa rotina. Um dos grandes questionamentos colocados por esta pesquisa tem 

a ver com a indagação do comportamento desses corpos dóceis em um espaço pré-

determinado, sob o olhar atento de um dispositivo de segurança. 

 

3.1 Trilhando passagens e trânsitos… 
	
	

Os objetivos traçados para esta investigação têm como foco os seguintes pontos:  

Produzir informação e conhecimento, discutindo sobre processos de vigilância e 

controle nas sociedades contemporâneas a partir de um experimento de campo 

apoiado em práticas de observação para posterior análise visual da conduta de 

indivíduos em espaço determinado a priori; 

Fortalecer formas de experimentação e investigação visuais que abordem o 

comportamento  dos sujeitos a partir de uma perspectiva relacional e colaborativa; 

   Produzir informação e conhecimento sobre modalidades de observação e 
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controle da conduta de sujeitos para analisar e discutir seus conteúdos estéticos e 

pedagógicos em relação às visualidades contemporâneas; 

Contribuir para o desenvolvimento de alternativas experimentais que construam 

interfaces tecnológicas orientadas para a produção visual. 

Esta condição de controle ganha relevância neste projeto como perspectiva que 

orienta a discussão sobre conteúdos para o desenvolvimento e alcance das 

tecnologias. É também sob esta perspectiva que almejo debater sobre suas 

consequências para as relações interpessoais e intrapessoais na vida cotidiana.    

Esta noção nos coloca frente aquilo que contemporaneamente é chamado de 

cultura visual onde se localizam imagens e nós, produtores e consumidores, isto é, 

(re)produtores das relações de poder. São revelados desse modo alguns dos interesses 

da pesquisa que se fundamenta na perspectiva dos estudos da cultura visual em uma 

situação que transcende a condição metodológica para localizar-se na interseção do 

olhar cultural e as práticas que tem a ver com a expressão de subjetividades. 

Dessa maneira, esta perspectiva 
 [...]permite assinalar ao menos duas posições presentes nas 
aproximações à pesquisa sobre e a partir da cultura visual na educação. 
A primeira é a que considera que a cultura visual são os objetos e 
artefatos visuais que nos rodeiam e com os quais interagimos. Diante 
dessa posição, o que sustento é que o relevante das pedagogias da 
cultura visual não são os objetos, mas sim as relações que mantemos 
com eles. Disso advém a importância de indagar sobre essas relações 
na pesquisa. A segunda convida a explorar a noção de produtores da 
cultura visual dos indivíduos, na medida em que não se trata somente de 
fazer com, mas também de ser com as representações e artefatos da 
cultura visual. A partir dessa dupla relação, é possível apontar algumas 
contribuições importantes para o campo de estudo das pedagogias de 
cultura visual (MARTINS; TOURINHO, 2013, p.83) 

Hoje, os estudos de cultura visual oferecem uma perspectiva na qual a condição 

do “ser” e sua imagem criam realidades conflitantes, ambíguas. Realidades que, 

segundo Prada (2005), anteriormente se constituíam como referente ou meio, mas, 

agora, na pós-modernidade, “o visual tem se convertido em pensamento, já é só 

resultado, meio ou linguagem”97	(p. 131, tradução minha)	

																																																								
97 “Lo visual se ha convertido en pensamiento, y ya no es su resultado, medio o lenguaje” (PRADA, 2005, 
p.131) 
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Baudrillard 98 propõe que o mundo inteiro já não é real porque vivemos a ordem 

do hiper-real e da simulação na qual não se interpreta a realidade mas se tenta ocultar 

que ela já não é necessária. Desta maneira, o visual se converte no produto de uma 

irreflexão que pertence a plenitude do ilusório, uma plenitude simulada pelo excesso de 

sentido num sistema que se autoproduz. Assim, a imagem já não é o reflexo, não 

desnaturaliza nem desmascara a ausência de uma realidade profunda porque nada tem 

a ver com a realidade sendo apenas seu simulacro. 

Acompanhando as ideias de Deleuze (1990), Garoian e Gaudelius (2008), 

Martins e Tourinho (2009), Prada (2005) e Baudrillard (1978), cabe, aqui, introduzir um 

questionamento: temos controle de quem somos? A resposta está arraigada na relação 

que construímos com o ‘outro’. Da mesma maneira, a compreensão que podemos ter 

sobre este questionamento está alicerçada na empatia que construímos em relação a 

outros indivíduos. 

Em uma primeira fase será abordada a produção e instalação de um dispositivo 

visual que funciona de maneira “autônoma”, sem a necessidade de mediação ou 

orientação humana. Este dispositivo será dirigido aos espetadores/colaboradores que 

entram em uma sala expositiva vazia onde são registrados seus movimentos e reações 

de modo ininterrupto. A instalação experimental desse dispositivo permitirá o registro 

visual das imagens dos sujeitos (reações, gestos, etc.) em diferentes formatos digitais. 

 

3.2 O trabalho de campo   
	
	

Esta etapa é tão significativa quanto as anteriores e posteriores porque cada 

uma delas não tem sentido sem a outra, todas fazem parte do conjunto da pesquisa. 

Nessa instância inicia-se um caminho por diferentes cenários nos quais não estaremos 

sozinhos, eles serão percorridos com as diferentes pessoas que nos ajudaram a dar 

vida a esta experiência. A investigação será materializada, tudo o que foi imaginado 

anteriormente, projetado e desejado se tornará representação. Como afirmam Martins e 

Tourinho (2013, p. 65), por “mais engenhosa e surpreendente que possa parecer, a 

pesquisa é uma maneira de interpretar o mundo e o contexto em que foi realizada.” 

																																																								
98 Esta ideia Baudrillard desenvolve em "Cultura y Simulacro" traduzido para o castelhano 1978. 
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A partir da colaboração do professor Gonzalo Tejera da área de Robótica da 

Facultad de Ingeniería, Montevideu-Uruguai, começou a se materializar esta ideia, a 

refletir sobre a melhor alternativa. Ele ofereceu assessoria em relação à produção de 

formas de captura de movimentos e comportamento autônomo dos dispositivos de 

registro de imagens, abordando a produção e instalação de uma série de interfaces 

entre espectador-máquina que funcionam de maneira “autônoma”, relacionada aos 

espectadores localizados na frente de uma sala expositiva, provocando reações neles. 

Foi criada uma interface que ainda nesta etapa não estava projetada formalmente, pois 

não sabíamos se o produto final seria um objeto visual encantador e que sómente com 

sua presença cativaria/atrairia os sujeitos que se colocassem a frente dele. 

Refletindo sobre o termo interface, a partir de uma perspectiva mais técnica, 

Rocha (2014, p. 18) explica que este recurso tecnológico é  

Composto pelo prefixo latino inter, (entre, no meio de) e pelo radical 
latino face (superfície, face), o termo interface, tomado pela sua origem 
etimológica, diz daquilo que está entre duas faces, duas superfícies. Ela 
é, neste contexto, um terceiro elemento que se coloca entre dois outros, 
sem qualquer relação de pertencimento a uma ou outra extremidade, 
mas de mediação. Metaforicamente, é uma ponte que conecta, liga duas 
margens. A ponte não pertence a um lado nem a outro, mas é um 
terceiro elemento.  

Este terceiro elemento, tal como o define Rocha, teria o propósito de reunir duas 

realidades, dois cenários isolados, mas em conjunto. Se produziria uma aliança entre 

diferentes universos. Josep M. Català, (2005) en su obra “La imagen compleja: la 

fenomenología de las imágenes en la era de la cultura visual”, compartilha um conceito 

que saliento e que considero sumamente válido:   
Na interface se conjugam, desse modo, dois mundos antagônicos e 
duas dramaturgias igualmente opostas que agora podem trabalhar 
juntas, da mesma maneira outra das suas características destacadas é 
que, em seu domínio, as operações matemáticas se transformam em 
estética e esta por sua vez em operações matemáticas (p. 540, tradução 
minha) 99.  

																																																								
99	“En la interfaz se conjugan, pues, dos mundos antagónicos y dos dramaturgias igualmente opuestas, 
que ahora pueden trabajar conjuntamente, de la misma forma que otra de sus características destacadas 
es que, en su terreno, las operaciones matemáticas se transforman en estética y ésta en  operaciones 
matemáticas” (CATALÀ, 2005, p.540). 
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O dispositivo utilizado na investigação foi construído a partir de um sensor 

Kinect, cuja função é instigar, com seus movimentos, os sujeitos colaboradores. Este 

sensor proporciona um mapeamento da imagem mediante um algoritmo que consegue 

identificar as pessoas que estão no campo de visão do sensor. (Figura 23) 

 

Figura 23 – Desenho de mapeamento da imagem 

Além do sensor, há um motor elétrico conectado a rodas de fricção, o que 

completa o movimento quando a pessoa se coloca na frente dele. A imagem é 

transferida e recebida em tempo real em um notebook. Ao mesmo tempo uma câmera é 

incorporada de forma externa ao sensor Kinect capturando assim as imagens dos 

indivíduos (Figuras 24 e 25).  
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Figura 24 - Dispositivo experimental. Fonte: acervo pessoal 

 

 

Figura 25 - Dispositivo experimental. Fonte: acervo pessoal 
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O resultado desta interface experimental desenvolvida para a realização da 

experiência conectou dois paradigmas (CATALÀ, 2005), o da tecnologia e o 

humanismo. O autor salienta que é “nesse sentido que a interface constitui-se em uma 

ferramenta do futuro, capaz de articular não só um funcionamento prático, mas também 

de fundamentar todo um imaginário de indubitável complexidade” (p. 540, tradução 

minha). 100 

Busco, portanto, establecer um sistema complexo e interativo em um entorno 

visual que possibilite a produção e, posteriormente, a análise das diversas 

performances pessoais a partir de e com relação aos dispositivos de captura de 

imagens vinculados a diferentes contextos.  

Havia chegado o dia de formalizar a experiência. A produção da interface estava 

pronta para ser testada na prática. O experimento foi realizado em um ambiente de 

acesso público no Centro Universitario da cidade de Paysandú, no interior do Uruguai, 

local onde a Universidad de la Republica tem um centro de estudos num campus 

avançado.  
Previamente eu havia analisado os possíveis locais de execução, mas, como  

salientei anteriormente, seria em um espaço público. Levei em consideração que esse 

espaço não deveria ser no interior do prédio universitário visto que os possíveis 

colaboradores não permanecem nesse lugar. Por esta razão, pensei em um local que 

fosse passagem para outras áreas. Uma revisão de possíveis itinerários no 

estabecimento institucional levou-me até um espaço que não tinha considerado antes, 

mas que foi o local que utilizei para realizar a experiência. O setor selecionado é parte 

de uma área onde está a lanchonete, estabelecimento que vende alimentos e bebidas 

para os estudantes que aí passam bastante tempo, um espaço para usufruir da 

companhia dos colegas ou simplesmente passar o tempo livre. Posteriormente 

começamos a montagem de um cartaz que anunciava a experiência (Figura 26). 

																																																								
100 “En este sentido que la interfaz se constituye en una herramienta de futuro, capaz de articular, no tan 
sólo un funcionamiento práctico, sino de fundamentar también todo un imaginario de indudable 
complejidad” (CATALÀ, 2005, p. 540).  
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Figura 26 – Cartaz de divulgação. Fonte: acervo pessoal 

 

A segunda etapa consistiu em recolher individualmente os testemunhos, 

comentários e observações sobre a experiência, anotando a reflexão de cada um dos 

protagonistas e, ao mesmo tempo, apoiando-nos nas palavras de Aguirre (2011, p. 96) 

ao dizer que é importante “predisposição a reconhecer a complexidade dos seres 

humanos e a assumir a multiplicidade de vozes que atuam no interior de cada um, uma 

atitude que leve a abordar a experiência em disposição de se deixar penetrar pelo fato 

experimentado”. Cada colaborador relatou sua própria reflexão e expressou sua voz 

depois de haver passado por essa experiência. Cada um deles relatou aspectos e 

percepções da experiência vivida durante o experimento, embora de maneira desigual, 

deixando-se entrapar pelas suas próprias vivencias que fizeram parte do experimento 

como também coexistiram nas declarações a posteriori.  

Nesses depoimentos indaguei, busquei registrar impressões, sensações, 

percepções e ideias que os próprios participantes desejassem compartilhar para 
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contribuir na elaboração e compreensão sobre suas ações frente aos dispositivos de 

interface tecnológica visual. Assim, cada sujeito colaborador do projeto foi documentado 

pelos dispositivos visuais com a finalidade de registrar o trabalho empírico, ressaltando 

o entendimento de que cada participante  representa uma parte dessa diversidade. 

Nesta abordagem metodológica o princípio analítico orienta-se pela relação 

ocultamento/revelação que pode interpretar-se no seguinte trecho de um texto de 

Deleuze (1987) que uso como referência: 
Por um lado a imagem não deixa de cair no estado de tópico: se insere 
em encadeamentos sensório-motores, porque ela mesma arruma ou 
induz estes encadeamentos, porque nunca percebemos todo o que tem 
nela, porque ela está feita para isso (para que não percebamos tudo, 
para que o tópico oculte a imagem...) Civilização da imagem? De fato 
trata-se de uma civilização do tópico, onde todos os poderes tem 
interesse em ocultarmos as imagens, não de modo violento nos oculta a 
mesma coisa mas nos oculta algo na imagem. Por outro lado, ao mesmo 
tempo a imagem tenta permanentemente furar o tópico, sair dele 
(DELEUZE, 1987, p. 36-37, tradução minha)101 

Sobre este pensamento de Deleuze é importante ser enfático, pois a imagem no 

contexto contemporâneo tem ganhado um protagonismo indiscutível, onde o 

tecnológico ou o visual são o foco de atenção. Cada um de nós acredita perceber a 

totalidade de uma imagem, porém elegemos o que desejamos ver, descobrindo e 

extraindo um fragmento dela. Voltamos sempre naquilo que nossos dogmas nos 

deixam observar, sempre observamos uma parte do conjunto.  

Continuando com o percurso metodológico, na seguinte etapa os participantes 

puderam ver os registros visuais, isso com a intenção de provocar um debate sobre as 

relações de como eles se percebem. Também estimulei a discussão sobre que tópicos 

eles consideram que ganham importância: as imagens ou os comportamentos dos 

participantes. As sessões de debate foram individuais e as questões referentes aos 

conceitos de ocultação/revelação comentados pelos participantes serão parte do 

																																																								
101 “Por un lado la imagen no cesa de caer en el estado de tópico: porque se inserta en encadenamientos 
sensoriomotores, porque ella misma organiza o induce estos encadenamientos, porque nunca percibimos 
todo lo que hay en la imagen, porque ella está hecha para eso (para que no percibamos todo, para que el 
tópico nos oculte la imagen... ). ¿Civilización de la imagen? De hecho se trata de una civilización del 
tópico, donde todos los poderes tienen interés en ocultamos las imágenes, no forzosamente en 
ocultarnos la misma cosa sino en ocultarnos algo en la imagen. Por otro lado, al mismo tiempo la imagen 
intenta permanentemente horadar el tópico, salir del tópico.” (DELEUZE, 1987, p. 36-37) 
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processo de análise e interpretação dos dados produzidos na pesquisa de campo. 

 

3.3 Em busca de dados  
 
 No início, pensando na experiência que ia ser desenvolvida, havia chegado o 

momento de planejar a coleta dos depoimentos e testemunhos dos colaboradores. 

Devido ao fato de considerar esta experiência algo “muito contemporâneo” como 

registro audiovisual, a seguinte etapa, isto é, aquela na qual os sujeitos relataram sua 

experiência ao serem observados em um espaço, deveria acontecer do mesmo modo, 

com o intuito de tomar o mínimo de tempo dos sujeitos. Tomando como referência a 

Edgar Morin, Emilio Ciurana e Raúl Motta (2002) em sua obra “Educar en la era 

planetaria” comecei essa busca. 
O método/caminho/ensaio/busca e estrategia é impossível reduzi-lo a 
um programa, também não pode reduzir-se à constatação de uma 
experiência individual, é realmente a possibilidade de achar nos detalhes 
da vida concreta e individual, fragmentada e dissolvida no mundo a 
totalidade do seu significado aberto e fugaz (p. 19, tradução minha)102 

Decidi projetar uma abordagem metodológica, uma estratégia que se conectasse 

da melhor maneira com a ação da etapa anterior, mantendo-me disposta a enfrentar 

imprevistos e diversidades como uma forma de “aprender na prática”, (MORIN et al.,  

2002, p. 25), porque “método é, por conseguinte, aquilo que serve para apreender e ao 

mesmo tempo é a própria aprendizagem”. Ainda em sintonia com Morin et al., (2002), 

podemos dizer que o “o método inclui também a precariedade do pensar e a falta de 

fundamento do conhecer. O exercício deste método, o ensaio deste caminho requer a 

incorporação do erro e uma visão distinta da verdade” (p. 21, tradução minha)103.  

 
O método não parte de crenças seguras de si, aprendidas e 
incorporadas como demônio que se alimenta da nossa sede de certezas 
e da ambição de conhecimentos absolutas e inalteráveis. O método é 

																																																								
102 El método/camino/ensayo/travesía/búsqueda y estrategia es imposible de reducir a un programa, 
tampoco puede reducirse a la constatación de una vivencia individual, es en realidad la posibilidad de 
encontrar en los detalles de la vida concreta e individual, fracturada y disuelta en el mundo la totalidad de 
su significado abierto y fugaz (MORIN, CIURANA, MOTTA, 2002, p.19) 
	
103 “método incluye además la precariedad del pensar y la falta del fundamento del conocer. El ejercicio 
de éste método, el ensayo de este camino requiere la incorporación del error y una visión distinta de la 
verdad” (MORIN et al.,  2002, p. 21)   
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aquilo que ensina a aprender. É uma viagem, que não é iniciada com um 
método, inicia-se com a busca do método. A trilha de um caminho com a 
coragem necessária para resistir as tentações racionalistas: a 
idealização, ou seja, acreditar que a realidade todo pode ser reduzida a 
uma ideia e por isso, acreditar que só o inteligível é real. A 
racionalização é a pretensão de querer fechar, capturar o que 
entendemos por realidade na ordem e na coerência anestesiadora de 
um sistema. Para isto é preciso proibir todo transbordamento do sistema 
elegido. E caso não seja suficiente, elaborar certificados de 
racionalidade para justificar essa modalidade de pensar a existência do 
mundo. A normalização, ou seja, a eliminação e combate do esquisito, o 
irredutível e o mistério (MORIN et al.,  2002, p. 25-26, tradução 
minha)104 
  

Levando em consideração essas ideias, compreendi que os relatos seriam 

diversificados, que em cada um dos depoimentos existiria uma verdade e cada um dos 

colaboradores, segundo sua idade, sexo, experiências de vida, faria uma descrição da 

sua experiência, sua percepção, sua visão dos fatos. Eu teria de renunciar a velhas 

ideias de racionalizar a informação deixando para trás um sistema lógico e coerente do 

que percebia como realidade, oferecendo assim um espaço ao novo, ao desconhecido. 

Como apontam MORIN et al. (2002), o pesquisador, no momento da escolha do 

caminho que seguirá, deverá pensar nos elementos metodológicos que constituem seu 

roteiro de trabalho. Esses princípios são os seguintes: 

Princípio sistémico ou organizacional. Não se pode conhecer a totalidade sem 

conhecer primeiro cada uma das partes. Esse modo de pensar permite “relacionar o 

conhecimento das partes com o conhecimento do todo e vice-versa” (MORIN et al., 

2002, p. 28, tradução minha)105. Em outras palavras, para a pesquisa a experiência 

realizada é o todo, mas partes desse todo são, por exemplo, os depoimentos, o lugar 

onde foi realizada a experiência, a construção do dispositivo, etc.  
																																																								
104 El método no parte de creencias seguras de sí, aprendidas y encarnadas como demonios que se 
alimentan de nuestra sed de certezas y de la ambición de conocimientos absolutos e inalterables. El  
método es lo que enseña a aprender. Es un viaje que no se inicia con un método, se inicia con la 
búsqueda del método. El despliegue de un camino con el temple necesario para resistir las tentaciones 
racionalistas: La idealización, es decir creer que la realidad toda puede reducirse a una idea y por lo 
tanto, creer que solo lo inteligible es real. La racionalización, es la pretensión de querer encerrar, capturar 
lo que entendemos por realidad en el orden y la coherencia anestesiadora de un sistema. Para lo cual es 
preciso prohibir todo desbordamiento del sistema elegido. Y de no ser suficiente, elaborar certificados de 
racionalidad para justificar esta modalidad de pensar la existencia del mundo. La normalización, es decir, 
eliminar y combatir lo extraño, lo irreductible y el misterio.  (MORIN et al.,  2002, p. 25-26) 
	
105 “relacionar el conocimiento de las partes con el conocimiento del todo y viceversa” (MORIN et al., 
2002, p. 28). 
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Princípio hologramático. Assim como em um holograma, “cada parte contém 

praticamente a totalidade da informação do objeto representado, em toda organização 

complexa não só a parte está no todo, mas também o todo está na parte” (MORIN et 

al., 2002, p. 29, tradução minha)106. A informação que obteria por parte dos sujeitos 

colaboradores seria tão diversificada como os próprios indivíduos que colaboraram 

porque cada um deles está constituído por diferentes agentes socioculturais, segundo 

valores inculcados, experiências vividas, territórios, normas, crenças etc.  

Princípio de retroatividade. De acordo com MORIN et al. (2002), frente “ao inicio 

linear causa-efeito nos colocamos em outro nível: não só a causa atua sobre o efeito 

mas o efeito retroatua informacionalmente sobre a causa, permitindo a autonomia 

organizacional do sistema” (MORIN, 2002, p. 30, tradução minha)107. Concordando com 

este princípio a pesquisa não projeta uma linearidade, mas ambiciona perceber a 

realidade. O contexto será muito importante para reconhecer as desigualdades 

existentes entre as representações.  

Princípio de recursividade (ibid., p. 30, tradução minha). É “um princípio que vai 

além da retroatividade. Um processo recursivo é aquele cujos produtos são necessários 

para a própria produção do processo”108. Este princípio propõe que cada produto 

derivado da pesquisa é ao mesmo tempo a origem e a criação do processo. 

Retroalimenta-se a si mesmo, tudo é necessário, os fundamentos iniciais, o 

desenvolvimento, o resultado final, todos esses elementos geram mudanças.  

Princípio de autonomia/dependência (MORIN et al., 2002, p. 31, tradução 

minha). Este princípio “introduz a ideia de processo auto-eco-organizacional. Toda 

organização, para manter a sua autonomia, precisa de abertura para o ecossistema do 

qual se nutre e ao qual transforma”109. Aqui manifesta-se a ideia de que a pesquisa 

																																																								
106 “cada parte contiene prácticamente la totalidad de la información del objeto representado, en toda 
organización compleja no sólo la parte esta en el todo, sino también el todo esta en la parte” (MORIN et 
al., 2002, p. 29). 
107 “Al principio lineal causa-efecto nos situamos en otro nivel: no solo la causa actúa sobre el efecto sino 
que el efecto retroactúa informacionalmente sobre la causa permitiendo la autonomía organizacional del 
sistema” (MORIN, 2002, p. 30). 
108 “un principio que va más allá́ de la retroactividad. Un proceso recursivo es aquel cuyos productos son 
necesarios para la propia producción del proceso” (MORIN, 2002, p. 30). 
109  “Introduce la idea de proceso auto-eco-organizacional. Toda organización para mantener su 
autonomía necesita de la apertura al ecosistema del que se nutre y al que transforma” (MORIN et al., 
2002, p.31).  
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precisa dos participantes e do dispositivo visual, não é suficiente só a autonomia de 

pesquisar.  

Para Morin, Ciurana e Motta (2002), o Princípio dialógico “ajuda a pensar em um 

mesmo espaço mental lógicas que se complementam e se excluem” (p. 31, tradução 

minha)110. Os autores afirmam que não podemos pensar em uma sociedade só levando 

em conta os indivíduos, mas pensar em um entorno de desigualdade entre sociedade e 

o indivíduo.  

E finalmente, o Principio de reintrodução do sujeito cognoscente ao todo do 

conhecimento explicitando que é necessário “devolver o protagonismo a aquele que 

tinha sido excluído [o sujeito] por um objetivismo epistemológico cego” (MORIN et al., 

2002, p. 32, tradução minha) 111 . O método ganha importância, mas também é 

importante o sujeito que persevera no descobrir, porque lograr conhecimento não é 

obter todos os dados, mas, corresponde a compreender que a teoria está 

continuamente inacabada dando espaço de reflexão para novas perguntas e incertezas.  

Também devemos considerar que o método e o exemplo são uma aliança fixa. O 

método vai acompanhar este paradigma que será encaminhado por uma prática 

cognitiva. O conhecimento em sua formação será sempre incerto. Para entender a 

realidade será necessitará os conceitos empregados e não apenas do processo 

científico, mas também é importante a criatividade em relação ao seu entorno, a 

cooperação e as relações interpessoais com seus semelhantes. O pesquisador está 

imiscuído na sua própria realidade, essa realidade que tenta conhecer, discutir, não 

vivendo a observação categórica a partir de um único olhar ou ponto de vista. 

O passo seguinte foi a construção de um repertorio de questões, temas que se 

transformariam em roteiro para as entrevistas qualitativas propostas aos colaboradores 

logo depois que saíram do experimento. Considerei, também, conceitos de autores 

como Miguel S. Valles (2014), que em seu livro “Entrevistas cualitativas” da coleção 

“Cuadernos Metodológicos” afirma o seguinte:  “poderia dizer-se que as entrevistas 

																																																								
110 “Ayuda a pensar en un mismo espacio mental lógicas que se complementan y se excluyen” (MORIN et 
al., 2002, p.31) 
111  “Devolver el protagonismo a aquel que había sido excluido [o sujeito] por un objetivismo 
epistemológico ciego” (MORIN et al., 2002, p. 32) 
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qualitativas são um fenômeno empírico, definido (e redefinido) pela sua própria história” 

(p. 13, tradução minha)112 

 

3.4 Uma  sociedade que se confessa  
	

No Handbook of Interview Research (2002), os editores argumentam que a 

sociedade sofreu uma transição em relação a maneira de abordar as entrevistas. Valles 

(2014) parafraseia esta ideia comentando que, 

Seu olhar retrospectivo sintetiza-se na transmissão acontecida 
desde a entrevista individual à sociedade entrevista. A ideia mais 
simples que está por trás deste conceito chave é que “a entrevista 
é parte essencial da nossa sociedade e cultura”, e não só uma 
técnica de coleta de informação com fins de pesquisa. Trata-se de 
uma produção cultural e como tal é importante estudá-la (p.13-14, 
tradução minha)113 

Para Atkinson e Silverman (1997), autores aos quais é atribuída a ideia de 

sociedade entrevistada, são três as características para que tornam isso possível: 

primeiro, o surgimento e reconhecimento de uma subjetividade individual com 

competência narrativa, isto é, a conversação como tema de pesquisa que, de acordo 

com Valles (2014) é a “primeira tentativa de publicação da história das pessoas, dos 

seus próprios lábios” (p. 14, tradução minha)114. Um “retrato” das suas casas e suas 

famílias é revelado “através da observação dos lugares e a comunicação direta com os 

indivíduos”.  

A segunda característica é a existência de uma “tecnologia do confessional”. Isto 

remete à inquisição e seus métodos de confissão que pouco a pouco foram se 

expandindo, atualizando seus procedimentos e manténdo-se até nossos dias. 
 

																																																								
112 “Podría decirse que las entrevistas cualitativas son un fenómeno empírico, definido (y redefinido) por 
su propia historia” (VALLES, 2014, p. 13). 
113 “Su mirada retrospectiva se sintetiza en la transición habida desde la entrevista individual a la 
sociedad entrevista. La idea mas sencilla detrás de este concepto clave es que “la entrevista es parte 
esencial de nuestra sociedad y cultura”, y no solo una mera técnica de recogida de información con 
propósitos de investigación. Se trata de una producción cultural y como tal conviene abordarla” (VALLES, 
2014, p.13-14).  
114 “Primer intento de publicación de la historia de la gente, de sus propios labios” (VALLES, 2014, p.14).	
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[…] a confissão converteu-se, em Ocidente, em uma das técnicas mais 
valoradas para produzir o verdadeiro. Desde então temos chegado a ser 
uma sociedade singularmente confessional. A confissão difundiu até 
muito longe seus efeitos: na justiça, na medicina, na pedagogia, nas 
relaciones familiares, nos relacionamentos amorosos, na ordem do 
cotidiano, nos ritos mais solenes; se confessam os crimes, os pecados, 
os pensamentos e desejos, o passado e os sonhos, a infância; 
confessam-se as doenças e as misérias; a gente se esforça por dizer 
com maior exatidão o mais difícil de dizer, e se confessam em público e 
no âmbito privado, frente a padres, professores, médicos, pessoas 
amadas; e, no prazer e na pena, cada um se faz a si mesmo confissões 
impossíveis de fazer a outro e com elas escrevem livros. As pessoas 
confessam – ou são obrigadas a confessar. Quando a confissão não é 
espontânea nem imposta por algum imperativo interior, é tirada; é 
descoberta na alma ou tirada do corpo. (FOUCAULT, 1998, p.74-75, 
tradução minha)115 

Na confissão como forma de discurso, os sujeitos revelam tudo o que fazem em 

qualquer âmbito, as vezes pode ser um desabafo para compartilhar a experiência e, 

devido a isto, se considera a confissão uma entrevista em profundidade. Quem se 

confessa escuta as perguntas do seu interlocutor verbalizando toda a sua necessidade, 

manifestando em palavras os acontecimentos, expressando individualmente toda sua 

subjetividade. 

A terceira característica esta profundamente ligada a tecnologia confessional já 

que se trata da tecnologia da comunicação de massas. Este aspecto faz referência as 

novas mídias digitais como ferramentas de entrevista nas pesquisas dando um novo 

enfoque sem deixar de lado o legado de milhares de pesquisadores. As entrevistas por 

e-mail começam a ser protagonistas da contemporaneidade. Levando em conta todos 

esses elementos me propus a elaborar um roteiro de entrevista qualitativa. Meu objetivo 

principal era conseguir toda a informação possível que os sujeitos colaboradores 

pudessem oferecer sobre a experiência vivida por cada um deles.  

																																																								
115 […] la confesión se convirtió, en Occidente, en una de las técnicas más altamente valoradas para 
producir lo verdadero. Desde entonces hemos llegado a ser una sociedad singularmente confesante. La 
confesión difundió hasta muy lejos sus efectos: en la justicia, en la medicina, en la pedagogía, en las 
relaciones familiares, en las relaciones amorosas, en el orden de lo más cotidiano, en los ritos más 
solemnes; se confiesan los crímenes, los pecados, los pensamientos y deseos, el pasado y los sueños, la 
infancia; se confiesan las enfermedades y las miserias; la gente se esfuerza en decir con la mayor 
exactitud lo más difícil de decir, y se confiesa en público y en privado, a padres, educadores, médicos, 
seres amados; y, en el placer o la pena, uno se hace a sí mismo confesiones imposibles de hacer a otro, 
y con ellas escribe libros. La gente confiesa —o es forzada a confesar. Cuando la confesión no es 
espontánea ni impuesta por algún imperativo interior, se la arranca; se la descubre en el alma o se la 
arranca al cuerpo. (FOUCAULT, 1998, p.74-75) 
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Uma definição de entrevista compreensível é a desenvolvida por Denzin e 

Lincoln (2005) que consideram “uma conversa, [ou seja] a arte de realizar perguntas e 

escutar respostas” (p. 643, tradução minha)116. A esta definição devemos acrescentar 

que somente uma pessoa deve fazer as perguntas, ou seja, o pesquisador. Mediante a 

conversação o pesquisador pode obter uma perspectiva do sujeito colaborador. 

Outro exemplo de entrevista foi levantado pelos pesquisadores sociais Beatrice 

Webb e Sidney Webb na sua obra “Industrial Democracy” de 1965. Nela os autores 

assinalam uma ideia que considero relevante para a pesquisa: 
A entrevista no sentido cientifico é um interrogatório qualificado feito a 
um testemunho relevante sobre fatos de sua experiência pessoal. Posto 
que o entrevistado não está coagido, o entrevistador terá que escutar 
compreensivamente muitas coisas que não são ensaios, já sejam 
opiniões pessoais, tradições e rumores sobre os fatos, tudo o qual pode 
ser útil para sugerir novas fontes de investigação e revelar brechas. 
Porém, a principal utilidade da entrevista consiste em averiguar a visão 
sobre os fatos da pessoa entrevistada (VALLE, 2014, apud. WEBB & 
WBB, 1965, edição original 1898, tradução minha)117.  

	
A preparação do roteiro deve combinar dois aspectos fundamentais. O primeiro, 

que os colaboradores ofereçam informação precisa sobre sua experiência com o 

dispositivo, e o segundo, que seja de uma maneira aberta, natural, como uma 

conversação entre pessoas conhecidas. Para Valles (2014), a “arte da conversação, 

aprendida de modo natural durante a socialização, constitui o melhor fundamento 

conceitual e prático para a aprendizagem das diversas formas de entrevista qualitativa” 

(p. 37, tradução minha)118 

Nessa etapa, grande parte do sucesso depende do pesquisador, porque “...do 

entrevistador qualitativo se espera que improvise. Isto é, que saiba sair do protocolo e 

																																																								
116  “Una conversación, [o sea] es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas” (DENZIN; 
LINCOLN, 2005, p. 643). 
117	“La entrevista en sentido científico es el interrogatorio cualificado a un testigo relevante sobre hechos 
de su experiencia personal. Puesto que el informante no se halla coaccionado, el entrevistador tendrá 
que escuchar comprensivamente muchas cosas que no son pruebas, ya sean opiniones personales, 
tradiciones y rumores sobre hechos, todo lo cual puede ser útil para sugerir nuevas fuentes de 
investigación y revelar sesgos. Pero la principal utilidad de la entrevista consiste en averiguar la visión 
sobre los hechos de la persona entrevistada” (VALLE, 2014, apud. WEBB & WBB, 1965, edição original 
1898, tradução minha) 
118 “Arte de la conversación, aprendido de modo natural durante la socialización, constituye el mejor 
fundamento conceptual y práctico para el aprendizaje de las diversas formas de entrevista cualitativa” 
(VALLES, 2014, p. 37). 
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retornar a ele conseguindo com isso uma ótima entrevista de pesquisa” (VALLES, 2014, 

p. 96, tradução minha)119. No percurso da entrevista minha função não era a de uma 

entrevistadora, mas, tinha que estar disposta a escutar as motivações, os 

esclarecimentos  que determinaram seu comportamento. Também encontrar-me aberta 

para ouvir seus relatos, os modos como viveram essa experiência e principalmente 

consciente de que essas interpretações seriam diferentes, que cada um deles relataria 

a experiência vivida, só que o processo dessa vivência seria desigual devido ao simples 

fato de que cada um desses sujeitos foi formado em diversos contextos sociais.   

Como observou Stake (2007, p.63) “muitas pessoas gostam de ser escutadas”.  

Comprometida com esta ideia me coloquei no papel que ia interpretar como 

entrevistadora. Comecei por manter a atenção da pessoa entrevistada, respeitando os 

juízos, opiniões, condutas assim tentando evitar os preconceitos sobre essas pessoas 

que tinha a minha frente. Incorporando alguns passos a serem observados ao realizar 

entrevistas, elaborei uma série de questões e, a partir delas, defini temas para o roteiro  

das entrevistas.  
No inicio da entrevista propus, mantendo em perspectiva a minha posição, uma 

cumplicidade natural, uma conversa informal e breve, espontânea sobre a vida, criando 

uma comunicação empática para depois começar com o preâmbulo da entrevista. 

Continuando,  e de acordo com a capacidade de diálogo que os sujeitos manifestavam, 

fiz um relato das suas percepções sobre a vivência. Na terceira etapa, quando buscava 

entender e compreender as emoções, foi fundamental dar atenção às expressões 

empregadas pelos entrevistados, ou seja, os gestos, tons de voz, sem concordar ou 

discordar. Num quarto momento, após sentir que havia conseguido uma relação de 

empatia com o entrevistado, deixei os colaboradores a vontade para falar da sua 

história, sua trajetória, a partir do seu próprio lugar. Conforme explica Stake (2007) “se 

espera que cada entrevistado tenha tido experiências únicas, histórias especiais” (p. 63, 

tradução minha)120. Concordando com o autor, convidei os participantes a descrever, 

comentar sobre a experiência, pois, como mencionei anteriormente, cada entrevistado é 

																																																								
119 “…del entrevistador cualitativo se espera que improvise. Esto es, que sepa salirse del protocolo y 
volver a él logrando con ello una entrevista de investigación óptima” (VALLES, 2014, p. 96) 
120 “se espera que cada entrevistado haya tenido experiencias únicas, historias especiales” (STAKE, 
2007, p. 63). 
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uma realidade a ser revelada. Depois de ouvir os colaboradores, na última etapa da 

entrevista, agradeci pelo tempo que se dispuseram a colaborar ressaltando a 

importância das suas respostas, percepções e comentários visto que sem essa 

colaboração a pesquisa não seria realizada. 

 
3.5 Realizando o experimento  
	

Pela  manhã começamos a modificar a sala selecionada. A sala tinha uma janela 

que cobrimos para que o resultado final fosse um espaço totalmente vazio, sem objetos 

que pudessem desviar a atenção dos colaboradores. Ao entrar no lugar não havia 

nada, só o dispositivo visual. (Figura 27) 

 

 
Figura 27 – Desenho de captura da imagem/movimento 

 

Havia movimento estudantil no local e pessoas que saiam e entravam na sala 

chamavam a atenção dos indivíduos que passavam por ali. Tudo estava quase pronto e 

testamos, várias vezes, o funcionamento do dispositivo sem dar  lugar para que 

acontecesse algo fora do previsto. 
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Os colaboradores foram informados sobre como seria realizado o experimento e 

que teriam três minutos para permanecer na sala. Esses minutos começariam a contar 

a partir  do momento em que entrassem e terminariam sua participação no momento 

em que escutassem um sinal que soaria no interior da sala. Depois de explicar como 

seria o experimento, explicitamos, mais uma vez, que a participação era voluntária.  

Quando acabaram nossas movimentações e começamos a explicar a alguns 

interessados o que estava acontecendo na sala chegou Laura, a primeira colaboradora. 

Sua aproximação foi tímida, perguntou de onde éramos e o que estávamos fazendo 

naquele lugar. Depois de responder suas perguntas e de comentar sobre a experiência, 

a convidei a ingressar na sala para que descobrisse ela mesma a prática que ia ser 

desenvolvida. Posteriormente, após a saída da primeira colaboradora, passamos a 

outra sala para realizar a entrevista, tentando, desse modo, salvaguardar as pessoas 

que estavam aguardando para participar da pesquisa. Queria evitar que se sentissem 

contaminados por alguma informação que pudesse influenciar ou estimulá-los a 

construir uma imagem mental sobre o processo que iriam viver.  

Em seguida apresento as perguntas que propus aos sujeitos/colaboradores  

durante a entrevista. Nesse momento devia levar em conta tudo que foi descrito 

anteriormente e manter minha discrição como entrevistadora. Primeiramente manifestei 

meu agradecimento pela disposição por terem participado da experiência, ou seja, do 

trabalho de campo. Em seguida, solicitei algumas informações como nome, sexo, idade 

e local de residência. Após registrar essas informações passei a fazer as perguntas 

planejadas no roteiro de entrevista.  

Foram colocadas, basicamente, apenas três questões. Desse modo foi possível 

conceder aos sujeitos colaboradores o tempo necessário para expressar suas opiniões 

e descrever o que sentiram, experimentaram durante a participação nesse experimento.  

As questões foram a s seguintes: Como você descreve sua reação na sala? Em algum 

momento sentiu-se estranho ou incômodo em relação Considerou a experiência? Você 

fez alguma reflexão sobre a situação em que se viu, se sentiu observado/a? No capítulo 

seguinte farei a análise dos dados produzidos na pesquisa de campo. 

Ao final do dia pude constatar que 36 sujeitos haviam colaboraram com a experiência. 

Nesta primeira fase apresentarei somente os gráficos correspondentes às informações 
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sobre faixa etária e lugar de residência dos sujeitos colaboradores.  

Nem todos os sujeitos pertenciam à cidade de Paysandu, pois o centro de estudo 

– campus avançado - aí localizado recebe estudantes de outros estados do Uruguai. A 

seguir (Figura 28) apresento a relação dos estados de origem dos participantes. 

 

 
Figura 28 - Gráfico com discriminação por municípios.  

 

O próximo gráfico apresenta as diferentes faixas etárias dos colaboradores que 

participaram do trabalho de campo. (Figura 29) 
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Figura 29 - Gráfico de faixa etária.  
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Capitulo 4  

 
 

Diálogos entre Imagens, Sujeitos e Dispositivo  
 
 

 De acordo com Baudrillard, (1990), o “estádio vídeo tem substituído o estádio do 

espelho” (p. 31, tradução minha)121. Esta é uma afirmação contundente, uma maneira 

crua de retratar uma realidade contemporânea. O autor entende que no estádio do 

espelho, a sustância é uma marca de significação para o individuo, conforme vimos no 

capitulo três. Isso não evidencia simplesmente a realidade, mas transmite uma 

aparência alterada pela nossa subjetividade. Isso significa que estamos diante de uma 

representação, a introdução de um novo contexto, quiçá, um anelo que nos cativa.    

O espelho não altera, apenas reflete uma imagem visual coerente com a imagem 

física. Reproduz, duplica, explorando uma relação entre a razão da representação e 

aquilo que ela representa. Indubitavelmente podemos dizer que há uma similitude e, 

sendo assim, essa projeção existe e irrompe uma sedução.   
Narciso sacia sua sede: sua imagem já não é «outra», é sua própria 
superfície que o absorve, a qual o seduz, de tal modo que só pode 
aproximar-se sem passar nunca mais por lá, pois já não há algo além, 
assim como também não há distância reflexiva entre Narciso e sua 
imagem. O espelho de água não é uma superfície de reflexão, mas sim 
uma superfície de absorção (1981, p. 67, tradução minha)122  

A imagem refletida que cativa não é o próprio esplendor de seu rosto, há algo 

muito mais atraente, algo que seduz, algo ilusório e que não é real.  Ainda segundo 

Baudrillard (1990, p. 68), esse esplendor também encobre um pouco de falsidade, 

porque a “estratégia da sedução é a da ilusão”. Esta ilusão se origina exclusivamente 

do semblante que emana da superfície, mas não é necessariamente exterioridade.  

O que cativa não é a beleza dessa imagem que se manifesta, mas a construção 

																																																								
121 “estadio video ha reemplazado al estadio del espejo” (BAUDRILLARD, 1990, p.31) 
122 Narciso apaga su sed: su imagen ya no es «otra», es su propia superficie quien lo absorbe, quien lo 
seduce, de tal modo que sólo puede acercarse sin pasar nunca más allá, pues ya no hay más allá como 
tampoco hay distancia reflexiva entre Narciso y su imagen. El espejo del agua no es una superficie de 
reflexión, sino una superficie de absorción. (BAUDRILLARD, 1981, p. 67) 
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de uma fantasia que nos possibilita imaginar uma realidade diferente e revelar seu 

autêntico atrativo. A partir desta construção baseada em um sistema de ideias e 

sentimentos acerca de nós mesmos, que vai se configurando durante o transcurso da 

nossa vida, conseguimos que o espelho nos devolva o que consideramos nossa 

imagem e, através dela, nos reconhecemos. 

Para Baudrillard (1997), esse Narciso não deseja ser uma representação 

perfeita. Antigamente existia uma inquietação sobre essa noção de imagem ser 

semelhante ao resto dos indivíduos podendo confundir-se na aglomeração. Mas hoje, 

compreendemos que essa noção “consiste em parecer unicamente a si mesmo. 

Encontrar-se em todos os cantos, multiplicados, mas fieis à nossa própria fórmula” (p. 9, 

tradução minha)123. Isso nos leva a pensar que há uma obrigação dos indivíduos de 

serem únicos e desta maneira distinguir-se da massa, porém que a essência seja a 

mesma.  

Como já é do conhecimento de todos nós, vivemos em um contexto de 

embriaguez imagética, em alguns casos se enfatiza que uma imagem pode estimular 

muito mais que um texto escrito. Os meios de comunicação e a tecnologia têm muito a 

ver com este câmbio, visto que podem modelar segundo seus próprios interesses à 

forma como os receptores compreendem um evento. Creio que devemos buscar uma 

maneira de discernir essa correspondência entre realidade e tecnologia.   

Na nossa sociedade a tecnologia é o patrimônio de um público colaborador, foi 

deixado para trás o modelo ativo/passivo conseguindo colocar em evidência os 

modelos de cognição, expressando e comunicando. Vivemos em uma sociedade 

ordenada por “meios quentes e meios frios” (McLuhan, 1996), na qual seus habitantes 

compõem uma parte fundamental desses sucessos. As mídias tecnológicas são usadas 

para inúmeros propósitos os quais, em algumas ocasiões, terminam em um nível 

secundário porque o importante é o dispositivo tecnológico, aquilo que trará outras 

relações a partir desse conhecimento partindo da interação social ou da construção de 

novas relações.  

Na contemporaneidade nos encontramos ante uma realidade codificada por 

																																																								
123 “consiste en parecer unicamente a si mesmo. Encontrarse en todas partes, desmultiplicados, pero 
fieles a nuestra propia fórmula” (BAUDRILLARD,1997, p. 9)	
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numerosas resenhas globais em algumas ocasiões paradoxais, o que faz com que seus 

habitantes desenvolvam um olhar inocente, isto é, vivam sob a hipnose da sedução 

audiovisual.  

“Eu falava com ele...olá, lhe falei...por ser uma câmera”124 (entrevista realizada 

em 3 de julho de 2014, tradução minha). A partir destas palavras é possível pensar 

sobre a reflexão de McLuhan ao observar que “o homem logo se sente fascinado por 

qualquer extensão sua e de qualquer material diferente do seu” (p. 61, tradução 

minha)125. O autor chama extensão aquilo que o ser humano percebe como uma 

continuação dele. As diferentes mídias tecnológicas são percebidas como instrumentos 

que potencializam as capacidades humanas. Assim como acontece com o carro e a 

bicicleta, considerados como extensões dos pés, a extensão do sistema nervoso central 

seriam os circuitos eletrônicos.  

Na frase da colaboradora, logo após ter passado pela experiência, podemos 

perceber a importância dos aparelhos eletrônicos. Apenas o fato de encontrar-se em 

frente a uma câmera que dava a impressão de estar seguindo seus movimentos e 

gravando suas atitudes, ela decidiu dizer-lhe “olá”. Precisamente nesse ponto me faço a 

pergunta: tem que ser muito evidente um objeto para nos darmos conta da sua 

presença? Neste caso, uma câmera numa sala que, sob seu olhar atento, acompanha 

os movimentos dos sujeitos que com ela se confrontam. Por que se lhe oferece mais 

transcendência a algo evidente se quando estamos na rua existe uma infinidade de 

dispositivos que nos observam? 

 

4.1 Trânsitos e conflitos entre realidade e hiperrealidade… 

Baudrillard (1985), foi um dos grandes pensadores que através de suas reflexões 

elaborou o conceito de Hiperrealidad. Nesta ideia ele propõe que as  sociedades têm 

sido transformadas de comunidades reais a âmbitos hiperreais, pois, agora “começou a 

era da hiper-realidade” (p. 190, tradução minha)126. O autor dá continuidade ao seu 

																																																								
124 Natalia, depoimento retirado da entrevista, a participante aceitou que seu nome e imagem fossem 
usados.  
125 “el hombre en seguida se siente fascinado por cualquier extensión suya en cualquier material diferente 
de él.” (MCLUHAN, 1996, p. 61).	
126 “comienza la era de la hiperrealidad” (BAUDRILLARD, 1985, p. 190). 
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pensamento para reafirmar seu conceito:  

[...] aquilo que se projetava psicologicamente, e mentalmente, o que 
comumente era vivido na terra como metáfora, como cena mental ou 
metafórica, a partir de agora é projetado, à realidade, sem nenhuma 
metáfora, em um espaço absoluto que é também o da simulação 
(BAUDRILLARD, 1985, p.190, tradução minha)127 

Aqui se projeta a ideia de uma percepção desproporcional de uma realidade, 

concebida pelos sujeitos. Algo que é considerado como uma alegoria se converte em 

admissível, substituindo o original em um contexto definitivo do simulacro.  

Um dos autores que mais têm trabalhado com o conceito de simulacro é 

precisamente Baudrillard, fazendo alusão a este pensamento no seu primeiro livro “El 

sistema de los objetos” (1969), para depois aprofundá-lo nos seus seguintes textos. Na 

sua obra “Contraseñas”, ele faz a seguinte colocação: “um mundo real equivale a 

aquele que é produzido, e o real jamais tem sido outra coisa que uma forma de 

simulação” (2002, p. 47, tradução minha)128. Neste pensamento ele alerta que o mundo, 

da forma como o conhecemos, não seria real, mas algo fabricado, inexistente, 

elaborado para que se pareça com aquilo chamado de real, em outras palavras, é um 

modo de aparência validado.   

Esta irrealidade não se funda na derivação da emulação da autenticidade, 

porque dissimular “ é fingir não ter o que se tem. Simular é fingir ter o que não se tem. 

O primeiro remete a uma presença, o segundo a uma ausência” (BAUDRILLARD, 1978, 

p. 8, tradução minha). 129  O contexto apresentado, em uma leitura rápida poderia 

parecer ambíguo, mas quando repassamos o texto notamos a diferença. O autor o 

exemplifica com o caso de um sujeito que parodia uma doença: “pode simplesmente 

ficar na cama e fazer acreditar aos demais que está doente” (1978, p.8, tradução 

minha)130. Aqui nos deparamos com a ideia de fingir, representada como uma coisa que 

não é real, ou seja, aparenta-se algo inexistente. Continuando, o autor explica  que 

																																																								
127 “aquello que se proyectaba psicológicamente, y mentalmente, lo que solía vivirse en la tierra como 
metáfora, como escena mental o metafórica, a partir de ahora es proyectado, a la realidad, sin ninguna  
metáfora, en un espacio absoluto que es también el de la simulación”. (BAUDRILLARD, 1985, p.190) 
128 “un mundo real equivale a producirlo, y lo real jamás ha sido otra cosa que una forma de simulación.” 
(BAUDRILLARD, 2002, p.47) 
129 “es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se tiene. Lo uno remite a una 
presencia, lo otro a una ausencia.” (BAUDRILLARD, 1978, p.8) 
130 “puede sencillamente meterse en cama y hacer creer que está enfermo” (ibidem) 
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aquele “que simula uma doença aparenta ter alguns sintomas dela”131. Nessa ideia se 

vislumbra a diferença, pois o autor deixa claro no exemplo que simulação significa 

representar algum sintoma “verdadeiro” sobre essa doença.  

As duas ações se fundamentam na realidade, o simular oferece a possibilidade 

de debater o contraste (1978, p. 8) “do «verdadeiro» e do «falso», do «real» e do 

«imaginário»” 132 . Portanto, criar verdadeiros sintomas produz uma imitação, uma 

simulação real da doença, confirmando a falsidade que contem o fingir. O fingir cria, 

encobre uma situação ou contexto, fazendo deste um ato imaginário e ao mesmo 

tempo real.   

O autor no seu livro “El intercambio simbólico y la muerte” (1980) expõe três 

ideias sobre as ordens do simulacro e como elas sucederam uma a outra com o passar 

do tempo. Para conseguir isto, os signos e sua interpretação são fundamentais no 

entorno social, pois estes se modificam em cada ordem de simulação.  

A primeira ordem é a falsificação, perspectiva essencial desde o renascimento 

até a revolução industrial. Nessas sociedades existia uma limitada mobilidade social, 

mas surge a moda, o signo ganha independência e começa a expressar e representar 

(status, riqueza, etc.). Inicia-se, desse modo, um intercâmbio de significados entre as 

classes sociais, “pois é no Renascimento quando o falso nasce como natural” (1980, p. 

60, tradução minha)133. Nesta fase um objeto é fabricado para simular e parecer-se ao 

objeto original. Os objetos que são imitados apresentam uma grande relevância em si 

mesma, são dignos de ser falsificados. Na minha perspectiva, qualquer falsificação 

consegue uma notoriedade maior para o objeto que é falsificado do que para o objeto 

que simboliza essa imitação.  

Produção é a segunda ordem dos simulacros e corresponde à etapa industrial. 

Nessa ordem a falsificação é substituída pela produção em série. O objeto resultante 

dessa produção é tão importante quanto o objeto de referência. Os objetos criados em 

série não se vinculam a um “original” ou referente, os dois são importantes, ambos 

criam sentido, um em correspondência com o outro. Neste período “os objetos tornam-

																																																								
131 “que simula una enfermedad aparenta tener algunos síntomas de ella”. (BAUDRILLARD, 1978, p.8) 
132 “de lo «verdadero» y de lo «falso», de lo «real» y de lo «imaginario»”.(ibidem) 
133 “pues en el Renacimiento cuando lo falso nace con lo natural.” (BAUDRILLARD, 1980, p. 60) 
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se simulacros indefinidos uns dos outros” (1980, p. 65, tradução minha) 134 . O 

significado do original torna-se discutível, pois, ao serem produzidos desse modo, não 

se conhece a originalidade. Cada objeto seriado possui o mesmo valor, deixando de 

lado a necessidade de saber se é o primeiro ou o último exemplar dessa série.  

 A simulação corresponde à terceira etapa e, segundo Baudrillard (1978), é a 

contemporaneidade. Nesta fase o sentido encontra-se na inscrição ao modelo de 

referência, desse modo nada é conforme seu propósito, mas toma-se como referência o 

significado que é a probabilidade. O objeto abandona sua representatividade, consegue 

mais hierarquia a criação simbólica do que o próprio objeto. É assim que começa a 

ganhar destaque o modo de representação. Extingue-se a invenção do original, não 

existe lugar para o real, estamos a frente de algo que quer nos ocultar a realidade para 

dar espaço a algo mais real, nesse sentido o que conhecemos como real já não o é. 

Trata-se da representação de alguma coisa, originando a sensação de real, ou seja, 

não importa o objeto simbolizado, mas sim a percepção dele. Nas palavras do autor isto 

traz uma “alucinante semelhança do real consigo mesmo” (p. 85, tradução minha)135. 

O autor proporciona uma definição do real como “aquilo do qual é possível 

oferecer uma reprodução equivalente” (1978, p. 87, tradução minha)136 e propõe outra 

ideia, “o que já está sempre reproduzido. Hiper-real” (1978, p. 87, tradução minha)137. 

Confrontando estes dois conceitos é possível apontar que a fotografia e a publicidade, 

assim como tantas outras técnicas, são meios de reprodução de uma realidade que 

pouco a pouco tem entrado em um estado de expansão até fundir-se com o hiper-real, 

pois o hiper-real é a suplantação da imagem de um objeto que já reproduzia de modo 

artificial. Desta maneira os simulacros conseguem a vitória.  

Assim, posso afirmar que a experiência realizada em Paysandú foi uma situação 

na qual foi aplicada a simulação de um tipo de hiper-realidade. Simulação no sentido 

que foram usados dois elementos diferentes (sensor kinect e câmera). Ainda que 

diferentes, estes dois aparelhos realizam a mesma ação, a captação da imagem. A 

câmera capta as ondas de luz através de um sensor e as transforma em imagem, 

																																																								
134 “los objetos se vuelven simulacros indefinidos los unos de los otros” (BAUDRILLARD,1980, p. 65) 
135 “alucinante semejanza de lo real consigo mismo” (BAUDRILLARD, 1978, p.85).  
136 “aquello de lo cual es posible dar una reproducción equivalente” (BAUDRILLARD, 1978, p.87). 
137 “lo que ya está siempre reproducido. Hiper-real.” (ibidem) 
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enquanto o sensor kinect captura o movimento mediante um algoritmo que registra a 

distância dos objetos que se encontram na sua frente, sem importar a quantidade de luz 

do local, e a partir disso compõe a imagem.  

Estes dois elementos diferentes se uniram conformando outro mecanismo, um 

objeto que significou algo mais real que os próprios dispositivos de segurança, que se 

converteu em algo atrativo e sedutor, com a possibilidade de interagir com os 

colaboradores. A transformação da realidade reformada, “é gerada por meio de 

modelos de algo real sem origem nem realidade: o hiper-real” (1978, p. 5, tradução 

minha)138, ou seja, se criou algo real derivado de um protótipo que até o momento não 

tinha existência nem procedência, mas que desempenha a mesma função.  

4. 2 Sobre os colaboradores do trabalho de campo  

Nesta etapa da pesquisa participaram 36 colaboradores que ingressaram 

voluntariamente no projeto. Uma prática criada especificamente para este contexto, nas 

palavras de Stake (2011) foi criada uma situação, ofereceu-se atenção a esse cenário 

social.  

Das trinta e seis pessoas, vinte e duas eram mulheres e catorze eram homens. O 

convite foi feito pelo Centro Universitário de Paysandú, cidade do interior do Uruguai, 

campus avançado da Universidad de la República (UDELAR). Tínhamos a expectativa 

de que ao realizar o experimento nessa cidade a maioria dos participantes seriam 

oriundos desse município, como fica demonstrado na figura 26 (ver capítulo 3, p. 104). 

Também participaram sujeitos colaboradores provenientes de outros municípios da 

região: Rivera, Rio Negro, Tacuarembó, Durazno e Colonia. 

Em relação à faixa etária (figura 27, ver capítulo 3, p. 104), considerando que a 

experiência foi realizada em um centro estudantil, ou seja, em um campus universitário, 

não surpreendeu o fato de que dezoito dos colaboradores tivessem entre 16 e 25 anos, 

representando metade do grupo que colaborou com a pesquisa de campo. Podemos 

observar, também, que os outros 50 por cento dos colaboradores estavam em faixas 

																																																								
138 “es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal.” (BAUDRILLARD, 
1978, p. 5) 
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etárias diversificadas. Do total de trinta e seis colaboradores que se dispuseram a 

participar da pesquisa sete foram escolhidos.  

Ana María, 51 anos, empregada do departamento de limpeza do Centro 

Universitario de Paysandú, nascida e residente em Paysandú. Daniela, 39 anos, 

empregada do departamento de limpeza do Centro Universitario de Paysandú, nascida 

no estado de Rio Negro, atualmente mora em Paysandú. Javier, 22 anos, estudante do 

programa de Medicina Veterinária, nascido e residente em Paysandú. Laura, 43 anos, 

profissional em Tecnologias da Imagem Fotográfica e residente em Paysandú. Daniel, 

40 anos, fotógrafo, nascido e residente em Paysandú. Bosco, 45 anos, chefe do 

Departamento de Limpeza do Centro Universitario de Paysandú, nascido e morador em 

Paysandú. Natalia, 32 anos, empregada do Departamento de Limpeza do Centro 

Universitario de Paysandú, nascida e residente em Paysandú. 

De acordo com Stake (2007), esse número de colaboradores representa “a 

compreensão das complexas relaciones entre tudo o que existe” (p. 41, tradução 

minha)139, ou seja, reflexões, atitudes, conseguindo proporcionar um aporte empírico 

para esta pesquisa. Para compreender a totalidade desta experiência devemos 

entender cada parte que compõe esta investigação (MORIN et al., 2002). Cada um dos 

sujeitos é importante pelo seu tempo, por suas palavras e sobretudo por sua dedicação 

à pesquisa de campo. Os sete participantes escolhidos, quatro mulheres e três homens, 

interatuaram com o dispositivo de uma maneira clara e estão situados em diferentes 

faixas etárias. Seis eram de Paysandú e um de Rio Negro. As idades ficaram 

distribuídas da seguinte maneira. (Figura 30) 

																																																								
139 “la comprensión de las complejas relaciones entre todo lo que existe” (STAKE, 2007, p. 41), 
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Figura 30- Gráfico da faixa etária 2 

 

Como mostra o gráfico seguinte (Figura 31), mais da metade dos colaboradores 

interatuaram de diversas maneiras com o dispositivo.  

 
Figura 31- Gráfico de interação  

 

Em primeira instância desejo salientar que as atitudes dos sujeitos que 

participaram do experimento foram completamente diferentes, o que pode ser 

considerado natural. Essa situação ficou em evidência nos depoimentos de três das 

colaboradoras. Ana María, ao comentar a experiência, disse: “entrei tranquila” 140 

(Entrevista realizada no dia 3 de julho de 2014); já a manifestação de Daniela foi 

																																																								
140 Depoimento extraído da entrevista, a participante concordou com a divulgação do seu nome e sua 
imagem.  
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exatamente o oposto, “entras com nervosismo” 141  (Entrevista realizada no dia 3 de 

julho de 2014) e Laura, nas suas observações disse que “tinha medo e tinha muitas 

expectativas, mas me chamou a atenção o fato de que não estava escuro e isso é bom 

porque me produziu confiança, você pode ver do que se trata”142. (Entrevista realizada 

no dia 4 de julho de 2014) 

Estes três relatos apresentam as disposições das colaboradoras frente a algo 

novo. No caso de Daniela, esse estado de nervosismo se origina quando não temos 

informação sobre o assunto, pois não conseguimos ter o controle da situação, condição 

que gera uma incerteza que não alcançamos dominar. Na opinião de Laura, ao 

observar que o lugar estava iluminado, o nervosismo é um elemento motivador para 

realizar a experiência, sugere confiança ao enfrentar uma situação que não sabemos 

como controlaríamos. Existe um contraste entre aquilo que foi gerado pelas suas 

expectativas e o que seus olhos conseguem ver.  

De forma contrária às opiniões de Daniela e Ana María, refleti sobre duas das 

palavras citadas pelas colaboradoras, tranquilidade e nervosismo. Num primeiro 

momento podemos pensar as duas expressões como sendo opostas porque foram 

ditas por pessoas diferentes sobre a mesma situação. Nesse sentido e, em princípio, 

não há nada novo, mas ao analisarmos o comportamento de ambas as participantes 

frente à experiência, vemos que as condutas das duas colaboradoras foram muito 

semelhantes.   

 

4.3 Dissociando imagens, percepções e subjetividades 

Quando Schechner (2010) manifesta sua concepção de performance na vida 

cotidiana assinala que “todas as pessoas estão a todo momento atuando” (p. 29), por 

conseguinte, cada pessoa que passou pela experiência “atuou” diante da câmera, 

porém, deixando de lado, por um momento, a “atuação” que realiza, cada um age fora 

do contexto criado para a ocasião.  

																																																								
141 Depoimento extraído da entrevista, a participante concordou com a divulgação do seu nome e sua 
imagem. 
142 Depoimento extraído da entrevista, a participante concordou com a divulgação do seu nome e sua 
imagem.	
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É uma atuação que de algum modo conota nervosismo e não tranquilidade. Ana 

María (Figura 32), ao ingressar na sala para realizar a experiência, em nenhum 

momento deixou de se movimentar. Este comportamento não reflete a atitude de um 

sujeito que se sente tranquilo, que ewteja calmo. Aqui a colaboradora emascarou seu 

corpo para a ocasião (Schechner, 2002). Ela adotou uma “representação, ainda com 

seu verbo representar, evoca noções de mimese de quebra entre o “real” e sua 

“representação”” (TAYLOR; FUENTES, 2011, p.27, tradução minha)143. Tentava imitar 

um comportamento de tranquilidade, sendo que estava construindo uma percepção que 

fracassa em sua imitação de uma “tranquilidade” não autêntica mediante a imagem que 

projetava.  

 

Figura 32- Ana María. Fonte: acervo pessoal 

Sem dúvida, Daniela (Figura 33) deixou evidente desde o primeiro momento  que 

estava nervosa pela expectativa de não saber o que iria acontecer dentro daquela sala, 

deixando seu comportamento transparecer isso.  

 

																																																								
143 “Representación, aun con su verbo representar, evoca nociones de mimesis de quiebre entre lo “real” 
y su “representación” ”(TAYLOR; FUENTES, 2011, p.27) 
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Figura 33- Daniela. Fonte: acervo pessoal 

Nesses fotogramas extraídos do vídeo observamos que o comportamento da 

colaboradora é o de alguém com um alto grau de nervosismo, sua atitude corporal 

coincide com o seu depoimento. Todavia, quando Daniela encara o dispositivo, ainda 

que nervosa, começa a interagir com ele revelando aspectos da sua vida. “Bom, vou 

me apresentar, sou Daniela e tenho 39 anos, sou cristã, tenho 4 filhos”144.  

Nos anos sessenta (como já expliquei no primeiro capítulo), a tecnologia 

começou a mudar o panorama habitual, as mídias progrediram e se espalharam e, em 

consequência, a televisão e o vídeo caseiro foram transformando os espaços cotidianos 

em cenários confessionais, sem fazer qualquer distinção entre testemunhos  coletivos 

ou individuais. Surgem, assim, situações e ambientes nos quais os indivíduos param 

diante de uma câmera e começam a expressar uma realidade que em muitos casos é 

pessoal.  

A prática que demanda um relato nesse ritual de confissão produzido pela 

existência da câmera buscar uma legitimação dessa narrativa, ou seja, almeja uma 

crença nessa intervenção. Por meio da confissão, correntes revisionistas têm feito do 

declarante um protagonista para a formalização do passado reconstruindo a história 

																																																								
144 Depoimento extraído do vídeo.  
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que se deseja reinterpretar. Os contextos hoje repletos de declarações e revelações, 

foram criados como mecanismos de discursos acompanhando o crescimento da 

televisão e o avanço da internet, ambas mídias contribuindo para criar essa condição.  

Michel Foucault em seu livro “Tecnologías del yo y otros textos afines” apresenta 

uma ideia acerca de três concepções as quais ele mesmo chamou de “ontologia do 

presente” (2008, p. 23, tradução minha)145. A primeira está ligada as relações que o ser 

humano constrói com a verdade e como, a partir desse ponto se fundamenta como 

sujeito de conhecimento. A segunda, está associada a área do poder e o vínculo 

subjetivo que temos com ele. A terceira concepção refere-se à moral como componente 

de um sujeito ético e a relação que estabelecemos com ela.  

Nesse mesmo texto o autor enumera uma série de modos que os homens 

desenvolveram para conhecer a si mesmos. Ao longo do texto Foucault propõe quatro 

tecnologias que representam estes componentes.  

No caso do mecanismo construído para a pesquisa de campo podemos coloca-lo 

dentro das “tecnologias do eu” consideradas por Foucault como aquelas que 
Permitem aos indivíduos efetuar, por conta própria ou com ajuda de 
outros, certo número de operações sobre seu corpo e sua alma, 
pensamentos, conduta, ou qualquer forma de ser, obtendo desse modo 
transformações de si mesmos, isso com o fim de conseguir determinado 
estado de felicidade, pureza, sabedoria ou imortalidade (Foucault, 2008, 
p. 48, tradução minha)146 

 

A pessoa que enfrenta esta tecnologia estaria referindo-se a uma realidade 

própria, edificando uma identidade que necessita ser reconhecida, admitida. Nesse 

sentido, um bom questionamento seria, por que precisamos descrever acontecimentos 

da nossa vida privada? É possível que ao revelar aspectos íntimos da nossa vida 

sejamos invadidos por uma enorme sensação de catarse, que poderia ser um recurso 

para aproximarmos dos deuses, como diziam os pitagóricos na antiguidade clássica. 

																																																								
145 “ontología del presente” (FOUCAULT, 2008, p. 23) 
146 Permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de opera-
ciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así ́una 
transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o 
inmortalidad. (FOUCAULT, 2008, p.48) 
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No contexto desta investigação o aparato experimental transformou os 

colaboradores em testemunhas da sua própria existência. O sujeito passa a declarar 

em tempo presente sua vida passada. Um dispositivo que, de algum modo, faz ele 

sentir-se próximo, poderíamos até mesmo dizer familiar, através do qual vão sendo 

construídas narrativas, não exclusivamente orais, mas narrativas que são reafirmadas 

pelo corpo a medida que a experiência acontece, embora não fique claro se ela se 

conserva, se mantém no corpo. Esses movimentos, essa atuação – performance – que 

permanece no corpo físico, são os elementos que transformam o testemunho, o relato 

em uma peça chave na contemporaneidade. Toda a conjuntura que envolve o sujeito 

que se manifesta não se ampara somente na sua história e na sua capacidade de 

narrar, mas, também, na sua propria corporeidade.  

O corpo, sua presença, sua atitude, são protagonistas frente ao dispositivo que 

registra a experiência. Nas imagens seguintes é possível observar isso. 

 
Figura 34- Natalia. Fonte: acervo pessoal 
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Aqui, Natalia (Figura 34), na sala onde foi realizado o experimento, começa a 

acondicionar sua vestimenta para posicionar-se frente a câmara, vai se arranjando até 

que, ao final, pousa mostrando o seu uniforme. O corpo é usado como um instrumento 

para verificar sua experiência e a atitude corporal reforça suas palavras: “hoje estamos 

estreando, temos uniforme novo” 147  

Judith Butler (2002) no seu livro “Cuerpos que importan”, em um dos capítulos 

coloca como provocação o seguinte subtítulo: "Los cuerpos, ¿son puramente 

discursivos?" (p.109). A autora traça uma conjetura sobre a materialidade do corpo ao 

aludir por meio da gramática algo que a palavra não consegue alcançar, mas que 

procura significar. Esta é uma exigência da linguagem que, por sua vez, é parte da 

própria linguagem. Tal aparência, presente na linguagem, manterá essa demanda como 

requisito para a sua constituição. 		

Tampouco podemos admitir que a anatomia humana seja unicamente uma 

concepção linguística, nem que o corpo esteja alheio à palavra, mas que um se 

encontra relacionado com o outro. Butler afirma que a "	 linguagem e a materialidade 

nunca são completamente idênticas nem completamente diferentes” (p.111, tradução 

minha)148. Esta concepção reafirma a anterior, ou seja, um não existe sem o outro. Não 

podem existir separados, é uma necessidade básica fazendo essa união perfeita.  

Retomando a experiência de Laura (Figura 35), ela demonstra com sua atitude a 

confiança que possuía frente ao dispositivo na sala, mas, ao sair, quando nos 

encontramos para realizar a entrevista, seu comportamento foi refletido nas suas 

palavras. “Brinquei um tempão com a câmera e esse tipo de coisas...tem gente que 

sente medo, talvez. Eu achei muito amigável, até tinha carinha”.149 (Entrevista realizada 

em 4 de julho de 2014). 

Nestas palavras a colaboradora personificou o aparato construindo uma relação 

amigável com seu sorriso amistoso, seu olhar cúmplice, demonstrando cumplicidade e 

interesse. O dispositivo ganhou vida, isso fez com que sua companheira se sentisse 

segura dançando frente a ele.  

																																																								
147 Depoimento extraído do vídeo. 
148 "el lenguaje y materialidad nunca son completamente idénticos ni completamente diferentes” 
(BUTLER, 2002, p.111).	
149 Depoimento extraído da entrevista, consentimento para divulgação do nome e imagem. 
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Figura 35- Laura. Fonte: acervo pessoal 

 

 Figura 36-. Daniel. Fonte: acervo pessoal 

Outra interação que o dispositivo registrou foi a de Daniel (Figura 36) que, ao 

ingressar na sala para participar da experiência, depois de percorrer e de certa forma 

revisar o espaço, optou por tirar seu celular do bolso e começou a tirar fotos do 



	 123	

dispositivo que tinha a sua frente. Desse modo o colaborador criou outro tipo de relação 

com o artefato, ou seja, inicia uma relação de comunicação com o aparato.  

 A Atitude de Daniel me reporta a ideia de Agamben (2009) ao propor que na 

vida dos seres humanos sempre estiveram presentes os dispositivos. Para o autor, 

“qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, 

determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 

opiniões e os discursos dos seres viventes” (p. 40), pode ser chamada dispositivo, 

porque eles modificam em alguma medida o comportamento incrementando o 

desenvolvimento dos procedimentos de subjetivação. 

 O autor continua explicitando seus argumentos ao enfatizar que “a caneta, a 

escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os 

computadores, os telefones celulares” (p. 41) podem ser considerados dispositivos. 

Agamben deixa claro que é importante destacar o resultado dessa interação entre 

dispositivo e ser humano e não propor uma separação entre eles. Essa conjunção logra 

que o ser humano estabeleça uma subjetivação, gerando uma identidade e também 

uma união, tendo como consequência uma  relação subjugada, como é o caso desse 

relato: “sou fotógrafo, usei a câmera do celular que tinha”150(Entrevista realizada em 4 

de julho de 2014, tradução minha). Neste relato do colaborador vemos refletidas as 

declarações anteriores. Ele deixa clara a impressão de que, por ser fotógrafo, deveria 

estar fotografando todo tempo. Naquele momento não estava com a sua câmara 

habitual e, por isso, utilizou a câmara do celular. 

Isto também me faz pensar que antigamente os fotógrafos exerciam sua 

profissão em um contexto e marco para tal ocasião, mas, com o passar do tempo, as 

novas tecnologias abriram um sem fim de possibilidades possibilitando que as pessoas 

dedicadas à essa profissão se sintam na obrigação de exercê-la em qualquer momento, 

lugar e usando qualquer tipo de aparelho, quase que admitindo uma dominação por 

parte dos dispositivos. As novas tecnologias propiciaram a introdução de normas e 

condutas nos seres humanos, adestrando-os a práticas diferentes em um contexto 

estabelecido por uma diversidade de oportunidades.  

O roteiro de entrevista tinha apenas três tópicos e no momento de realiza-las 

																																																								
150 Depoimento extraído da entrevista. 
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recordei as palavras de Morin (2002). O procedimento escolhido para a formalização 

desta etapa não trazia certezas, ao contrário, se nutria de ideias, concepções e 

percepções dos colaboradores, da insegurança como prática que retroalimenta a si 

mesma a cada momento. Desse modo, o procedimento deixou para trás idealizações, 

dando lugar a novas ideias, novas existências e diferentes modos de ver uma realidade.  

Seguindo o Princípio sistémico ou organizacional exposto por Morin et al. (2002, 

p. 28), devemos levar em conta que os argumentos exteriorizados configuram o todo da 

investigação, mas sem deixar de lado cada  particularidade do contexto em que 

aconteceu a situação, a construção do aparato, cada participante, cada relato. 

Construindo, assim, uma relação de reciprocidade, enriquecendo a pesquisa.  

Em relação à primeira pergunta, sobre a reação dos colaboradores na sala, cinco 

dos sete participantes responderam que sua reação foi “normal”. Somente um 

colaborador se sentiu nervoso e, por fim, sua resposta foi que não sabia como se sentia 

em relação ao experimento. Apresento, em seguida, um gráfico (Figura 37) 

representando essas porcentagens.  

 

Figura 37- Gráfico das reações 

Uma das respostas que esperava com ansiedade era, sem dúvida, aquela sobre 

o questionamento em relação as observações ou reflexões que os colaboradores fariam 

sobre essa mirada implícita e constante vindo do aparato, do dispositivo. Como eles 

reagiriam depois de passar pela experiência de ficar três minutos sendo observados e 
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acompanhados por tal aparato. Tinha essa expectativa porque parto do princípio de que 

as respostas, de algum modo ou em alguma medida, refletem o raciocínio, o sentimento 

ou uma reação subjetiva dos indivíduos em relação aos dispositivos de segurança. A 

figura 36 mostra um gráfico com as porcentagens revelando quantos colaboradores se 

sentiram observados, monitorados em termos práticos.  

 

Figura 38- Gráfico da Observação 

Este gráfico representa as informações recebidas dos participantes. Fazendo 

uma rápida leitura podemos deduzir que há uma equidade entre as respostas 

afirmativas e aquelas que negam a situação. Um grupo de pouco mais de quarenta e 

dois por cento dos colaboradores afirmou que se sentiram incomodados, 

desconfortáveis. Um segundo grupo, também com mais de quarenta e dois por cento, 

afirmou o contrário, não se sentiram observados, o dispositivo não os incomodou. Um 

restante de catorze por cento dos participantes não expressou opinião, não se 

manifestou a respeito. 

Entre os quase quarenta e três por cento dos colaboradores que declararam 

sentir-se observados, está Natalia que afirmou: “sim, eu me movimentava e ele me 

seguia”151  (Entrevista realizada em 3 de julho de 2014). Ela foi uma das colaboradoras 

que interagiu com o dispositivo. Mas, em contraposição, temos o relato de Ana Maria 

que não se sentiu observada. Ela disse “Não, para nada”152, não se sentiu observada 

																																																								
151 Depoimento extraído da entrevista.	
152 Depoimento extraído da entrevista.	
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em nenhum momento. No entanto, é importante ressaltar que ela foi uma das 

colaboradoras que não parou de movimentar-se durante todo o experimento.   

Alcántara (2008, p. 204, tradução minha) afirma que “se o individuo sabe que 

está sendo observado, modificará sua conduta”153. O argumento de Alcántara pode ser 

aplicado a dois relatos de participantes porque, embora as duas participantes tenham 

manifestado opiniões contrarias, elas praticamente tiveram o mesmo tipo de 

comportamento. O autor aprofunda seu argumento ao afirmar que “o fundamento que 

reside e confere sua força ao ideal panóptico de Jeremy Bentham, [é o mesmo que 

também] preside não só as políticas de controle, segurança e defesa atuais, mas a 

ética social e laboral de nosso tempo”. Fica evidente que estes argumentos refletem 

uma condição intrínseca do ser humano e que essa era a intenção do panóptico, ou 

seja, modificar condutas, da mesma maneira que pode acontecer nos dias de hoje com 

um dispositivo de vigilância. Esses dispositivos podem gerar problemas, algum tipo de 

instabilidade emocional em que os indivíduos se sentem pressionados a ponto de 

alterar sua atuação, manifestando desconforto e incômodo, mas, sobretudo, sendo 

levados a pensar que, por estarem sendo observados/monitorados, há algo inadequado 

em seus comportamentos.  

Bosco (Figura 39), o colaborador que manifestou não saber se se sentiu 

observado (é parte dos 14 por cento, figura 36), na sua resposta explica o seguinte: “me 

levantei, me movimentei, ele me seguiu”154. (Entrevista realizada no dia 3 de julho de 

2014). Neste caso, o participante projeta uma contradição dando a impressão de que 

não tem uma ideia formada sobre se o dispositivo o observava ou se ele, de algum 

modo, teve que detectar essa observação. Se fosse o contrário, como ele afirma, não 

teria atuado da forma que o fez. Não teria se deslocado, não teria percorrido o espaço 

e, principalmente, não teria  deixado evidente a percepção corporal e a clara sensação 

de que o aparato o seguia em seus movimentos pelo espaço.  

																																																								
153 “si el individuo sabe que está siendo observado, modificará su conducta”. (ALCÁNTARA, 2008, p. 204) 
154 Depoimento extraído da entrevista, consentimiento do colaborador para divulgar seu nome e  imagem. 
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Figura 39. Bosco. Fonte: acervo pessoal 

Algo similar ocorreu com Javier e isso fica claro na sua entrevista: “não, em 

realidade comecei a brincar um pouco ai, para ver até onde tinha mobilidade, mas você 

se movimentava e ele seguia a gente”155 (Entrevista realizada em 4 de julho de 2014, 

tradução minha). Javier explica que, em princípio, não percebeu que estava sendo 

observado, mas, assim como Bosco, deixou a impressão de estar sendo perseguido por 

um olhar, quiçá, acossador. Segundo suas próprias palavras,  resolveu testar os 

movimentos do dispositivo. 

Daniel, o colaborador que interagiu com o dispositivo através do seu celular, ao 

ser entrevistado disse o seguinte: “sim, seguia meus movimentos” 156   (Entrevista 

realizada no dia 3 de julho de 2014, tradução minha). Neste caso, podemos dizer que o 

artefato tecnológico, ou seja, o dispositivo, era o observador. Fazendo um paralelo, com 

as devidas ressalvas, podemos fazer uma analogia entre o aparato tecnológico, o 

dispositivo, e o vigilante de Bentham. Ambos levam vantagem sobre o participante que 

está sendo observado. No momento em que Daniel pega seu telefone celular e começa 

a registrar as imagens do aparato observador, do dispositivo, essa vantagem diminui e 

																																																								
155 Depoimento extraído da entrevista, consentimiento para divulgação de nome e imagen. 
156 Depoimento extraído da entrevista.	
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de certa forma se dilui, a partir desse momento as possibilidades de observação se 

equiparam. O observador passa a ser observado e vice versa.  

Talvez possamos fazer uma relação entre este ato reflexo de Daniel  e os 

personagens de Orwell (1949), quando Julia y Winston buscavam resistir aquela mirada 

inquisidora, tentando encontrar uma debilidade por parte do Grande Irmão (Big 

Brother). Esse Grande Irmão que com todo o seu potencial também oferece resistência 

aos seus detratores, usando estratégias aparentemente cativantes como, “estamos 

monitorando as 24 hs para sua segurança”, apostando na desconfiança, colocando 

convicção frente a una incerteza”. Por quanto tempo se poderá aguentar com firmeza 

esse olhar sedutor.., ou, dizendo de outra maneira, acossador?  Não por muito tempo 

porque, como expressa Orwell (1949, p. 225), no se extermina seus pensamentos, mas 

se lhes transforma,  “captamos sua mente, os reformamos”. Essa ideia exposta no texto 

vai calando fundo nas consciências das pessoas, pois “o trazemos para nosso lado, 

não em aparência, mas verdadeiramente, em corpo e alma”. Creio que isso está 

refletido na análise dos dados desta experiência, porque para quase a metade dos 

colaboradores que participaram da pesquisa a observação/monitoramento do 

dispositivo não os incomoda.  

Se a esses resultados acrescentamos o fato de que quase quinze por cento dos 

participantes não têm opinião formada a respeito, é bem pequena a margem daqueles 

que, de alguma maneira, se sentem sob o olhar atento e controlador dos dispositivos 

eletrônicos. Talvez esse fenômeno seja explicado, mesmo que parcialmente, pela 

manifestação dos participantes da casa mais famosa da televisão, o “reality show” Big 

Brother. Pouco a pouco essa contemplação ou observação vai desaparecendo, 

incorporando aos monitores do Grande Irmão (Big Brother) todas as visualidades 

possíveis de seus súditos, conformando um universo de imagens desde os mais 

diferentes pontos de vista estrategicamente selecionados para que não escape nenhum 

detalhe da nossa vida.  
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Considerações Finais 
 
 

No decorrer desta pesquisa me propus a fazer uma reflexão sobre os 

dispositivos de vigilância na sociedade contemporânea desenvolvendo análise de 

alguns modelos utilizados nos dias de hoje como ferramentas para controle da 

sociedade. A investigação examinou o objeto de estudo apoiando-se na  proliferação de 

artefatos de segurança que invadiram e já fazem parte da paisagem cotidiana nas 

cidades, demonstrando, assim, a importância de tais artefatos bem como a pouca 

atenção que, com frequência, se dá a eles.  

Em um primeiro momento analisei a ideia expandida de Panóptico iniciada por 

Michel Foucault, discutindo a ideia de poder que exerce disciplina sobre o corpo 

fazendo que este regule a sua conduta. Vários autores explicitam preocupação em 

relação a distinção entre “o público” e “o privado”, tema que tem gerado crescente 

perda de intimidade. Juntando essas duas questões exponho alguns exemplos sobre 

esta situação em algumas cidades do mundo. Um deles é o caso da Inglaterra, país 

onde existem quase seis milhões de dispositivos de segurança espalhados pelo seu 

território e, segundo as próprias autoridades responsáveis pela vigilância, muitos deles 

desnecessários, corroborando com o que foi apontado acima.  

Por outro lado, temos incorporado a nossa vida diária uma grande variedade de 

produtos eletrônicos ou entramos em sites que armazenam nossos dados pessoais. Por 

não existir uma regulação clara sobre a maneira e, principalmente, sobre os limites 

dessa coleta de informação, esses dados são transferidos para e, por vezes, 

negociados com empresas que usam a informação em benefício próprio e em 

detrimento da liberdade dos indivíduos.  

Esta investigação teve sua ênfase na pesquisa de campo, ou seja, no trabalho 

empírico realizado com sete colaboradores no campus avançado de Paysandú – 

Universidad de la República - cidade do interior do Uruguai. Foi feita uma experiência 

de observação utilizando um dispositivo eletrônico que funcionou de forma autônoma 

registrando informações a partir da gravação de vídeos. Numa segunda etapa foram 

feitas entrevistas individuais com os sujeitos que participaram da experiência. Os dados 
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produzidos foram fundamentais no sentido de possibilitar resultados significativos 

conforme a análise desenvolvida no quarto capítulo.  

Os resultados da experiência, feita em um ambiente de acesso público, 

ofereceram uma primeira questão para ser analisada. Comparando os dados empíricos, 

registros em vídeo e as entrevistas, em várias situações esses dados geraram 

contradições. Pouco mais de setenta por cento dos colaboradores manifestaram, na 

entrevista, não sentir nervosismo ou desconforto ao participar do experimento, muito 

embora o registro das imagens demonstre o oposto. Isso pode ser considerado como 

um comportamento habitual, muitas pessoas ao transmitir conscientemente uma ação 

de algo sucedido racionalizam seus atos, evitando assim o conflito. No entanto, esta 

racionalização pode ser interpretada como um mecanismo de defesa frente a uma 

situação que gera incerteza, nervosismo e tensão.  

Isso trouxe, como consequência, a necessidade de falar da interação que os 

participantes tiveram com o dispositivo, visto que pouco mais de cinquenta e sete por 

cento deles interagiu de alguma maneira com o aparato. Essa interação incluiu tirar 

fotos do dispositivo, dançar diante ddel, contar aspectos ou passagens da sua vida e 

assim por diante. Uma das colaboradoras personificou o mecanismo autônomo dando-

lhe vida. Talvez esta última reação de humanização tenha sido uma estratégia para 

sentir-se mais próxima do dispositivo, atribuindo-lhe particularidades humanas e, ainda, 

minimizando alguns estranhamentos.  

Por outra parte, os colaboradores que falaram com o dispositivo também 

humanizaram, de algum modo, o objeto, tomando-o como referência para realizar um 

discurso. Aprofundando um pouco este assunto, é possível fazer uma comparação 

entre essa atitude e as novas ferramentas tecnológicas que começaram a aparecer a 

partir da década de sessenta do século passado. Esses exercícios tornaram-se 

habituais a ponto de se configurar em instrumento de ação confessional por parte de 

sujeitos que tem necessidade de se ver ou se sentir diante de uma câmara. Narrando 

uma historia ou buscando aprovação para o seu discurso, fica evidente que nos dias de 

hoje os novos e crescentes dispositivos tecnológicos estimulam e contribuem para 

essas práticas que se tornam cada vez mais usuais.   
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Essas “confissões”, no contexto do mundo contemporâneo, não tem porque ser 

necessariamente faladas visto que existem outras ferramentas e outras modalidades de 

narrativas como fotos, vídeos, clips, mesclando imagem e texto, como é o caso do 

Facebook e vários outros aparatos utilizados nas redes sociais. Desta maneira, a 

‘confissão’ se transforma numa técnica que passa a ser muito utilizada na vida 

contemporânea, forjando identidades ao mesmo tempo em que promove uma espécie 

de catarse da consciência dos indivíduos como afirma Foucault (2008). Por meio dessa 

catarse ou desse suposto processo de autopurificação, os indivíduos se sentem mais 

livres, talvez liberados de uma possível sensação de culpa, mas sem se dar conta de 

que cada palavra, cada imagem, cada comentário postados nas redes sociais os 

distanciam da sua própria concepção/noção de subjetividade, expondo aspectos, 

mesmo que parciais, da sua intimidade. Esses gestos e práticas, simbólicos e 

aparentemente inofensivos, são uma maneira de outorgar dados da sua vida privada 

em troca de um sentido de pertencimento, da necessidade de estar conectado a um 

mundo que de maneira sub-reptícia se apossa de suas ideias, sentimentos e o controla 

cada vez mais.  

 Outra questão que mereceu atenção foi o fato de que cada participante que 

passou pela experiência ter mascarado seu corpo para a ocasião (SCHECHNER, 

2002), diante da oportunidade ou da apreensão de enfrentar algo desconhecido. 

Schechner (2010) aponta a influência dos atos performativos e performáticos na nossa 

vida cotidiana. Esse conceito ganhou relevância a partir dos dados empíricos da 

pesquisa visto que cada colaborador que passou pela experiência transformou sua 

postura corporal para o exercício, construiu uma linha de comportamento de forma 

análoga ao modo como operam os docentes em sala de aula.  

Pereira (2010) também enfatiza este argumento esclarecendo que a pedagogia 

também se expressa através do corpo. Os dois autores concordam que o uso do corpo 

na prática pedagógica é de suma importância. A estas duas concepções se soma a 

posição de Vidiella (2015) ao propor que temos que tirar vantagem dos processos 

somáticos, sensoriais e cinéticos que nos brinda o corpo, para alcançar uma pedagogia 

melhor, mais eficiente. 
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 Nas duas disciplinas da Licenciatura em Artes Visuais nas quais fiz Estágio 

Docência, tentei romper com o modelo de pedagogia tradicional repudiando o modelo 

de professor que pretende saber tudo, renunciando a  ideia ingênua de controle e/ou 

onipresença, esquecendo o olhar vigilante que nos processos acadêmicos reproduz o 

Panóptico. Nesse contexto o docente pode ser tentado a assemelhar-se ao vigilante 

colocado na torre central do Panóptico de Bentham (1787) onde com apenas um olhar 

podia-se dominar o corpo dos prisioneiros (Foucault, 2003). As vezes, ainda de acordo 

com essa concepção pedagógica, a mirada, o olhar são dispensáveis porque a 

presença já exerce a influência necessária a disciplina dos alunos.  

Um dos aspectos mais atraentes desta pesquisa foi, sem dúvida, a expectativa 

de analisar e discutir que tipo de influência, insegurança ou intimidação o dispositivo 

tinha exercido nos participantes ao se sentirem observados. Os resultados mostraram 

igualdade de opiniões no que se refere a essa questão. Quase quarenta e três por 

cento dos colaboradores afirmaram sentirem-se observados ao mesmo tempo em que a 

mesma porcentagem deles expressou o contrário. Contudo, grande parte dos 

participantes que manifestaram não se sentirem observados, assim como aqueles que 

não souberam responder à questão, seus movimentos registrados diante do dispositivo 

expressam o contrário. Alcántara (2008) argumenta que esse tipo de resposta dos 

sujeitos colaboradores é a confirmação de uma condição própria dos aparatos de 

vigilância. Diante da presença de algum objeto ou aparato o ser humano modifica em 

alguma medida o seu comportamento, mas esse tipo de conduta pode, também, 

configurar a sinalização de algum desequilíbrio emocional, algum ato concreto, algum 

evento corporal enunciando sua emergência.   

Os sujeitos que se expressaram negando suas reações ao se sentirem 

observados pelo dispositivo entraram em contradição consigo mesmos visto que os 

registros em vídeo desmentem essa afirmação. As consequências dessas atuações ou 

performances, refletem, em maior ou menor grau, não apenas os impactos da 

observação, mas, especialmente, reações e expressões corporais como forma de 

estranhamento.   

Quiçá a porcentagem de colaboradores que não se sentiu observada já está 

“vivendo” um mundo configurado como simulacro das ideias de Orwell (1949) no qual o 
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corpo e a alma são seduzidos de tal modo que os sentidos são reformados ou 

anestesiados. Essa tem sido uma prática habitual na sociedade contemporânea na qual 

as pessoas coexistem no seu dia a dia com milhares de dispositivos (MARTINS; 

TOURINHO, 2009) que capturam um sem fim de imagens utilizadas como produtos dos 

novos mecanismos tecnológicos de fácil acesso. Este tipo de prática imuniza a 

percepção e o sentido crítico dos sujeitos levando-os a subestimar as tecnologias. No 

entanto, vale salientar que nas tecnologias estão imersos mecanismos de vigilância 

acionados por câmeras aparentemente inofensivas espalhadas por todos os cenários 

da vida, capturando os movimentos das pessoas em sua cotidianidade, aumentando o 

fluxo de imagens e contribuindo para a ampliação de um universo visual e de controle 

sem precedentes.  
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