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Face recognition: 
vigiar e ser vigiado
Gustavo Azevedo da Silva Santos1

Resumo

“A visibilidade é uma armadilha” (Foucault, 

1975). Estar visível é condição essencial para a do-

minação. Apontamentos acerca dos processos de 

vigilância e contra vigilância, ocupação da cidade 

e corpos em trânsito. Este artigo critica o controle 

exercido pelo Estado e analisa como as estruturas 

burocráticas estão tratando os dados sob suas 

custódias. Dados biométricos adquiridos via Lei de 

Acesso à Informação foram arrebatados em inter-

venção urbana que questiona o direito à cidade e à 

imagem dos usuários de ônibus. 
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Abstract

“Visibility is a trap” (Foucault, 1975). Being visi-

ble is an essential condition for domination. Notes on 

the processes of surveillance and countersurveillance, 

city occupation and bodies in transit. This article criti-

cizes the control exercised by the State and analyzes 

how the bureaucratic structures are treating the data 

under their custody. Biometric data acquired through 

the brazilian Access to Information Law were snatched 

in urban intervention that questions the right to the city 

and the image of bus users.
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Introdução

Acostumados com a paisagem regida pelas fron-

teiras impostas por interesses privados, transitamos 

constantemente entre o coletivo e o particular, entre 

as ruas e os condomínios. Muitas são as pessoas 

que somente têm seus corpos como propriedade, 

consideradas de menor valor quando comparadas 

aos bens classificados pelo mercado. Como colo-

cado por Locke, todos somos proprietários, mesmo 

aquele que não possua bens é proprietário de sua 

vida, de seu corpo (ARANHA; MARTINS, 2009, p. 

305). Essas propriedades, entretanto, seriam viola-

das em diferentes níveis, a depender de condições 

físicas e sociais.

É um privilégio de poucos viver em uma cidade 

e usufrir das experiências por ela concedidas, como 

acessar com facilidade o espaço público. Porém, de-

ve-se ressaltar que grandes centros urbanos adotam 

uma lógica de reciprocidade para com a força de 

trabalho, mas restringem o lazer para os indivíduos 

que a compõem. Para Harvey, o direito à cidade está 

sob posse das “mãos de uma pequena elite política 

e econômica com condições de moldar a cidade 

cada vez mais segundo suas necessidades particula-

res e seus mais profundos desejos” (HARVEY, 2014, 

p. 63).
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Por mais que na cidade pessoas de todos os 

tipos e de todas classes se misturem, “ainda que 

relutante e conflituosamente, para produzir uma vida 

em comum, embora perpetuamente mutável e transi-

tória” (HARVEY, 2014, p.134), os direitos de ir e vir e 

de ocupar a paisagem urbana são manipulados pelo 

Estado para manutenção de privilégios e narrativas 

hegemônicas. Dessa maneira, o grau de repressão 

às apropriações de terra varia de acordo com a po-

sição de cada invasor na pirâmide social. 

A acessibilidade – que pode ser provida pelo 

transporte público – é o valor de uso mais importan-

te para a terra urbana, ao conferir acesso a todo o 

conjunto da cidade (SILVEIRA; COCCO, 2010). Esse 

acesso, entretanto, é precisamente delimitado por 

hora, preço e região. A disputa pelo espaço gera o 

conflito físico, acarretando a negociação desse es-

paço pautada pelo poder real ou imaginário de cada 

ator social envolvido (VASCONCELOS, 1985).

As famílias de baixa renda têm uma mobilidade 

limitada e consomem menos espaço. Por outro lado, 

famílias de renda mais alta se transportam de manei-

ra mais rápida, ao serem detentoras de um veículo, 

podendo realizar mais viagens e consumir mais es-

paço (VASCONCELOS, 2001). O próprio consumo 

da arte, cultura e lazer é delimitado pelas formas de 

acesso aos centro culturais, festas, teatros, etc. Para 

os dependentes de transporte coletivo, a circulação 

pela cidade passa a estar fadada aos períodos de 

funcionamento estabelecidos fundamentados apenas 

na garantia da mão de obra nos postos de trabalho 

dentro de horários comerciais. 

Para além de ter ou não ter, o “ser ou não” 

dado por William Shakespeare pode ser assimilado 

as reflexões dos indivíduos que intervêm no espaço 

urbano questionando suas próprias existências, di-

ficuldades e protocolos institucionais a impostos. A 

apropriação cultural se dá pela imposição de uma 

visão que conduz a um processo material de apro-

priação espacial (ZUKIN, 1991, p. 81). 

Ser ou não ser um interventor. Ser ou não ser 

um marginal impositor. Compor ou não compor a 

paisagem. Fica implícita a presunção de que o local 

de transformações políticas é também o local de 

transformações artísticas (PEIXOTO, 1999). A rua e 

os muros da cidade substituem a limitada tela e a 

cerimônia dos museus no suporte necessário às ex-

pressões individuais e coletivas transpassadas pelas 

subjetividades contemporâneas.

A questão do tipo de cidade que queremos não 

pode ser separada da questão do tipo de pessoas 

que queremos ser (HARVEY, 2014), das expressões 

artísticas que carregam consigo as mais profundas 

inquietações e posicionamentos. A arte vive por tan-

to tempo quanto expressa um pensamento que não 

está claro para ela mesma de maneira que resiste a 

ela. Vive na medida em que é algo mais que arte, na 

medida em que é uma crença e uma forma de vida 

(RANCIÈRE, 2002).

Na sociedade moderna, todos os indivíduos e 

suas expressões coletivas, mesmo sem o saberem e 

se darem conta, fazem parte da esfera pública. Essa 

esfera para qual os indivíduos olham e se sentem 

instados a produzir opiniões, agir, trabalhar, criar, 

comportar-se, sempre par rapport a outrem (SALES, 

2004). Opiniões encobertas de criações e criações 

com opiniões implícitas e promotoras de debates.

A arquitetura das grandes cidades, assim como 

a vigilância exacerbada, colocam o ser humano em 

uma escala opressora que, alinhada ao sentimento 

de não pertencimento e não representação política, 

aflora sentimentos de revolta e justiça social. As ca-

racterísticas atuais de cada lugar são importantes, 

e a reengenharia física e social e a organização ter-

ritorial desses lugares são armas nas lutas políticas 

(HARVEY, 2014).



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

141

Quem não é visto, não é alvejado

Pixar um muro, além de sublinhar a cenografia 

urbana de um suporte accessível e de risco, com 

dificuldades de acesso, vigilância, agregando traços 

de um jogo de risco-limite ao próprio ato da escrita 

(RUSSI, 2009), é considerado ato ilegal pela Lei Fe-

deral de Crimes Ambientais n° 9.605/98, que admite 

detenção de três meses a um ano e multa para quem 

infringir os preceitos da estética higienista. Escritas 

essas com valor de apropriação simbólica dos terri-

tórios (RUSSI, 2009). 

Os autores marginais, por muitas vezes, prezam 

pela não relação entre suas identidades e obras de 

forma a evitar desdobramentos punitivos. As manifes-

tações de grupos invisibilizados acabam por seguir 

uma lógica de anonimato. 

Foi-se o tempo em que a visibilidade era asso-

ciada somente às grandes celebridades com pre-

sença permanentes nos meios de comunicação em 

massa. Onde a fama individual, para ser alcançada, 

exige um esforço incessante e vigilância sem tré-

gua que não promete descanso e pressagia uma 

vida cheia de ansiedade, autocrítica e possivelmente 

auto-reprovação (BAUMAN, 2008, p. 52). Na comu-

nicação em rede, o excesso de centralidade egóica 

torna -se exponencial e pode contribuir facilmente 

para distúrbios de interpretação ou literalização, 

tendendo frequentemente para o surgimento da pa-

ranóia (HILLMAN, 1994).

A ascensão da internet possibilita que qualquer 

pessoa empenhada seja vista por milhares de espec-

tadores em potencial. Se faz necessário que quem 

busca tenha que se expor física ou psicologicamente 

aos mais diversos atores e atrizes da esfera pública, 

onde diferentes grupos adotam para si padrões que 

julgam serem os ideais a serem seguidos por toda 

a sociedade. 

As mídias sociais, assim como a moda, as artes 

cênicas e plásticas, são utilizadas “para criação de 

si, que acabam dando a luz modalidades subjetivas e 

corporais especialmente afinadas com diversos mo-

dos históricos de perceber, vivenciar e compreender 

o mundo” (SIBILIA, 2008). 

Modalidades subjetivas e corporais são criadas 

e desenvolvidas a todo instante, sendo impossível 

conhecê-las por completo. Sherry Turkle (1995) ob-

servou o desenvolvimento de identidades múltiplas 

nas situações de interação mediadas por compu-

tadores e a relação delas com a “pessoa como um 

todo”. Tendo ciência dos diversos dispositivos de 

vigilância integrados às nossas vidas, estaríamos 

nós sempre performando algo? 

Para Foucault (1996), o corpo está diretamen-

te mergulhado num campo político; as relações de 

poder têm alcance imediato sobre ele; elas o inves-

tem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no 

a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe 

sinais. Sinais constantemente analisados pela vigi-

lância multifacetada, com registros de legitimação 

superpostos e com uma significação social e sub-

jetiva plural, que reúne segurança, cuidado, temor, 

suspeição, prazer, entretenimento, pertencimento, 

conforto, performatividade, entre outros (BRUNO, 

2013, p. 21).

Embora a Internet possibilite realizar um desejo 

de auto exposição, não só permitindo a vigilância, 

mas tornando- a uma experiência que instaura um 

outro modo de subjetivação (PARRA, 2009), nem 

todas as pessoas querem ser vistas, lembradas, 

sentem-se confortáveis ou colhem os frutos de uma 

vida na visibilidade propiciada na contemporaneida-

de. Principalmente aquelas que estão questionando 

as normatividades por meios de atos revolucionários, 

como é o caso da intervenção urbana. O Estado, 

no entanto, está constantemente fortalecendo o seu 

poder disciplinar, que impõe aos que submete um 

princípio de visibilidade obrigatória. Na disciplina, 
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são os súditos que tem que ser vistos (FOUCAULT, 

1975, p. 167).

Todo e qualquer tipo e exemplo de vigilância 

serve ao mesmo propósito: identificar os alvos, lo-

calizá-los e/ou concentrar-se neles (BAUMAN et al, 

2013, p. 72). Bauman declara que ao aceitarmos 

uma ação, somos da mesma forma compelidos a 

aceitar os riscos a que ela está inevitavelmente as-

sociada. E quando essas ações são impostas e não 

aceitas, mas carregam consigo riscos direcionados 

a liberdade individual e a privacidade? O que é pe-

rigoso?

A vigilância distribuída (BRUNO, 2013, p. 17) 

introspecta a ideia de uma observação constante. Fi-

camos sempre na retaguarda. O indivíduo não cessa 

de passar de um espaço fechado a outro (DELEUZE, 

1992). Na família, escola, prisão e, até mesmo no 

transporte coletivo, nos policiamos, em um processo 

de autovigilância acentuado pelos diversos outros 

mecanismos de vigilância, para manter a normali-

dade. Assim, acabamos por também vigiar aqueles 

com os quais compartilhamos espaços propiciando 

a propagação do poder e da ordem estabelecida.

A nudez física, social e psicológica está na or-

dem do dia, pois os que prezam sua invisibilidade 

tendem a ser rejeitados, postos de lado ou transfor-

mados em suspeitos de um crime (ENRIQUEZ, 2004, 

p. 49, apud BAUMAN et al, 2013, p.27). Somos to-

dos igualmente vítimas e suspeitos potenciais, assim 

como a consciência da vigilância representa simul-

taneamente segurança e ameaça (BRUNO, 2008). 

A vigilância carrega consigo uma potência de 

autoritarismo, especialmente contra minorias e popu-

lações vulneráveis (LYON, 2013). Algoritmos e siste-

mas que utilizam-se de inteligência artificial ilustram 

como os softwares alimentados por informações 

humanas e preconceituosas podem tomar decisões 

discriminatórias. Tendo em vista que a automação 

está para tornar-se um acontecimento diário, esta-

ríamos à beira de um segregacionismo maquínico? 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais2 

brasileira (Lei nº 13.709), publicada oficialmente em 

14 de agosto de 2018 e em vigor a partir de fevereiro 

de 2020, foi debatida pelo Congresso Nacional por 

oito anos. Segundo o artigo 1º da normativa, a Lei 

tem “objetivo de proteger os direitos fundamentais 

de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvi-

mento da personalidade da pessoa natural”.

No texto da Lei, considera-se dado pessoal toda 

informação relacionada a pessoa natural identificada 

ou identificável. Há uma subcategoria intitulada dado 

pessoal sensível, que refere-se aos dados pessoais 

sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, 

opinião política, filiação a sindicato ou a organiza-

ção de caráter religioso, filosófico ou político, dado 

referente à saúde ou à vida sexual, dado genético 

ou biométrico. 

É interessante analisar que a Lei não se aplica 

para fins exclusivamente particulares e não econô-

micos, jornalístico, artísticos e acadêmicos. Além de 

isentar sua aplicação para abarcar o tratamento de 

dados pessoais relacionada a defesa nacional, segu-

rança pública, segurança do Estado e para ativida-

des de investigação e repressão de infrações penais. 

Investidas

O medo da violência gerada pela incompetência 

do Estado em manter seus povos com o mínimo de 

dignidade faz com que o discurso de segurança ba-

seado na opressão policial e vigilância seja cada vez 

mais difundido e aceito. Uma manipulação delibe-

radamente terrorista da necessidade de segurança 

(VIRILIO, 1996). A rejeição da vigilância tal como 

ela está imposta provoca processos de “vigilância 

inversa”, que seria uma estratégia de apropriação 
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das ferramentas de controle social para fins de ob-

servação daqueles que observam. 

Bezerra, Pimenta e Ormay (2014) afirmam que 

reposicionar as tecnologias tendo os indivíduos 

como sujeitos de seus usos é uma forma de desafiar 

e problematizar a vigilância através do “reflexionis-

mo”, ou seja, de se apontar um espelho para quem 

vigia e, assim, confrontar a ação de organizações 

burocráticas. Prática que, em menor ou maior esca-

la, também é realizada pelo ativismo e jornalismo. O 

artivismo seria um foco de análise dirigido às sobre-

posições e intersecções entre experiência política e 

experiência estética (GIOVANNI, p. 15). 

Essa vigilância inversa, ou contra-vigilância 

(MARX, 2004) relacionada a neutralização e resis-

tência aos sistemas de vigilância, serve de base para 

produções artísticas que trazem verdades e abalam 

as estruturas governamentais muitas vezes intoca-

das. Resistir a vigilância também é um processo de 

contra-inteligência. Defesa contra a espionagem vin-

da das instituições. 

Na busca por explorar como somos representa-

dos pelos sistema de vigilância, o artista mexicano 

Rafael Lozano-Hemmer, em colaboração com o po-

lonês Krzysztof Wodiczko, criou a instalação “Zoom 

Pavilion”3. O experimento utiliza-se de algoritmos 

de reconhecimento facial e câmeras de zoom para 

detectar a presença dos participantes e projetar se-

quências de imagens ampliadas de todas os corpos 

no espaço interativo.

Tirania e biometria facial no transporte 
coletivo

Considerando-se que as câmeras de vigilância 

já permeiam os meios de transporte coletivo, andar 

de ônibus, transitar pela cidade, pode ser um evento 

impossibilitado a gosto do Estado. A obrigatorieda-

de de cessão de dados acaba por tornar-se cada 

vez mais rotineira e internalizada. É perdida a liber-

dade de auto-apresentação em público abrangida 

pela privacidade, mantendo a ocultação de outros 

aspectos de si mesmo (BUCHMANN et al, 2013, p. 

20). A vigilância é inimiga da liberdade e todos os 

dispositivos que nos olham a integram, inclusive os 

outros corpos com os quais interagimos. 

Na função de deslocamento inerente ao trânsito, 

o objetivo é chegar ao destino são e salvo (ROZES-

TRATEN, 1988). Como afere Bruno (2013), o víncu-

lo entre segurança e vigilância é naturalizado a tal 

ponto que costuma-se identificar territórios seguros 

como territórios vigiados. As próprias câmeras de 

vigilância são comumente intituladas “câmeras de 

segurança”. Sistemas biométricos estão sendo aco-

plados nas diversas estruturas dos centros urbanos 

para manutenção na confiança do poder interven-

cionista do Estado.

Os sistemas de biometria podem assumir dife-

rentes capacidades de leitura, sendo as mais co-

muns biometria de impressão digital, geometria da 

mão e dedos, facial, de íris e de voz (JAIN; ROSS; 

NANDAKUMAR, 2011). Características como a for-

ma de andar e digitar, assinatura, caligrafia, odor, 

tamanho da orelha e outras que sejam específicas 

da fisiologia e comportamento de cada indivíduo não 

escapam de deciframento. 

A biometria facial no transporte coletivo, por 

exemplo, já é uma exigência em diversas cidades 

brasileiras, a exemplo de Curitiba-PR, Santos-SP, 

Pernambuco-PE, João Pessoa-PA, Rio de Janeiro-RJ 

e Brasília-DF, a qual darei mais ênfase por vivenciar 

e acompanhar de perto. 

Os algoritmos, ao analisarem parâmetros como 

distância entre os olhos, tamanho do nariz e queixo, 

aceitam ou rejeitam o acesso do passageiro. Rejei-

tam a possibilidade de alcance do que há depois da 

catraca, a possibilidade de se solicitar uma parada. 

Para a autarquia responsável pelo transporte cole-
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tivo no DF, o Transporte Urbano do Distrito Federal 

(DFTrans), bastou que uma pessoa assumisse os 

cachos e adotasse um novo corte de cabelo para 

que a autenticação não fosse realizada4. Cartão blo-

queado e acesso negado. 

Face recognition: o rosto da insatisfa-
ção 

No Distrito Federal, desde abril de 2018, tornou-

-se obrigatória a implementação de câmeras ligadas 

a um sistema de biometria facial acima dos validado-

res responsáveis por liberar ou não a passagem de 

usuários do transporte coletivo diante das catracas. 

A primeira linha de ônibus a receber a tecnologia foi 

a 110 da empresa Piracicabana, que faz o trajeto 

Rodoviária do Plano Piloto-UnB e vice versa. Em três 

meses, mais de treze mil passes livres haviam sido 

suspensos por conta de leituras faciais incompatí-

veis com as do banco de dados5.

Intrigado com a imposição do sistema e sur-

preso com a sua existência, iniciei, também em abril 

de 2018, a solicitação das imagens capturadas. 

Respaldando-me na Lei 4.990/20126, que regula no 

DF o direito constitucional de acesso à informação, 

fui a primeira pessoa a solicitar tais imagens para 

fins não policiais. Solicitação semelhante já havia 

sido realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal na 

tentativa de encontrar um suspeito de roubo dentro 

de ônibus. 

As problemáticas no processo de solicitação 

das imagens iniciaram-se com o próprio Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão 

(e-SIC)7 e suas diversas falhas de navegabilidade e 

arquitetura dos arranjos. O primeiro pedido de infor-

mação foi registrado para a Secretaria de Estado de 

Mobilidade do Distrito Federal, que reencaminhou 

para o órgão Transporte Urbano do Distrito Federal 

(DFTRANS). Lá, o prazo de resposta que não deve 

ultrapassar vinte dias, foi prorrogado mais de duas 

vezes alegando-se complexidade na elaboração de 

resposta.

No pedido, foram solicitadas todas as imagens 

capturadas em 2018 até o momento e que estavam 

sob posse das empresas concessionárias Marechal, 

São José e Piracicabana, por serem as que geral-

mente estão associadas aos meus trajetos. Em 1º de 

junho de 2016 obtive a primeira resposta com um 

extrato do sistema e relação de imagens capturadas 

pela Piracicabana, arquivos estes que me permitiram 

melhor entender o funcionamento da tecnologia em 

utilização no transporte público do DF. 

Ao todo, são mantidas no sistema uma relação 

de cinco imagens capturadas pelas câmeras imple-

mentadas. Embora a tecnologia tenha sido instalada 

para coibir fraudes no uso de gratuidades, é possível 

conferir que qualquer usuário de ônibus tem a sua 

imagem recolhida. 

Figura 1. Extrato do sistema de biometria facial da Pira-
cicabana

As empresas de ônibus, por decisão do Governo 

do Distrito Federal, tiveram a liberdade de negociar e 

adquirir diretamente das fornecedoras de sistemas 

de biometria facial a tecnologia necessária para exe-

cução do procedimento. Empresas como Transdata 
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Smart e Prodata Mobility Brasil foram algumas das 

contratadas. As transações sem o intermédio do go-

verno fizeram com que diferentes engenharias de 

reconhecimento fossem adotadas. 

Utilizar o transporte coletivo revertido por um 

sistema de biometria facial diariamente, além da re-

lação comportamental própria a multidão, cria um 

compilado de informações descritivas de uma rotina 

e de um estado emocional aparente pelas expres-

sões da face. O retrato de quem transita pela cidade, 

como transita, por onde transita e o que leva consigo 

é relacionado a um comportamento e representação 

visual. O Estado, o Poder, objetiva reunir e estabilizar 

as imagens do sujeito sobre um único corpo (PAR-

RA, 2009). 

Perfis de comportamentos “potenciais” come-

çam a se tornar “realidade” antes mesmo de existir 

qualquer ação desviante realizada (PARRA, 2009, p. 

138). O número associado a mim, ao meu passe 

livre estudantil, passa a determinar por onde posso 

transitar, o que posso e o que não posso fazer. Na 

sociedade do controle, o sujeito é uma entidade de-

finida a cada instante, segundo sua nova posição e 

deslocamento (COSTA, 2004). 

Embora a Lei de Acesso à Informação deter-

mine que devam ser asseguradas a autenticidade 

e integridade das informações, a Marechal me en-

caminhou, tardiamente, uma captura de tela do sis-

tema que, ao que parece, foi impressa em preto e 

branco e escaneada. Até mesmo a barra do menu 

inicial com os programas utilizados, horário e data 

foi agregada. Prestação de contas não solicitada, 

mas que diz muito sobre o cuidado tomado nessas 

transações. 

As imagens devem ter ao menos 36% de con-

formidade com as imagens de cadastro. Quando in-

ferior, as empresas encaminham para que um base 

de funcionários do DFTRANS deem o veredito final 

de (in)compatibilidade. O “score” varia para cada 

imagem capturada e, ao final, é elencada uma média 

de confluência com a imagem cadastral. No caso da 

Marechal, há dispositivos que indicam que o armaze-

namento pode ultrapassar as cinco imagens iniciais. 

“Motivo da captura: foto capturada independen-

te do motivo”, admite o sistema da Marechal. As ima-

gens são capturadas a partir do momento em que 

o usuário é identificado, mas há preferência para as 

cincos que antecedem a passagem pela catraca. É 

importante ressaltar que todas as imagens também 

foram solicitadas diretamente nas ouvidorias das em-

presas de ônibus. Algumas passaram a não atender 

meus telefonemas. Contatos por vias eletrônicas, 

quando respondidos, eram sempre finalizadas com 

uma resposta automática de “recebemos sua solici-

tação”, mas sem resposta satisfatória. 

Figura 2. Registro da intervenção Face Recognition (2018), 
realizada na Rodoviária do Plano Piloto-DF

Visando dar continuidade ao processo de vi-

gilância inversa iniciado, apropriei-me ainda mais 

de minhas imagens recebidas da Marechal e Pi-

racicabana e orquestrei a expansão das mesmas. 

Utilizando um projetor de 20 mil lúmens, as imagens 

dos sistema de biometria foram projetadas em 8m² 

na Rodoviária do Plano Piloto, uma das plataformas 

logísticas mais importante do Distrito Federal por 



ISSN: 2238-0272#17.ART • 17º Encontro Internacional de Arte e Tecnologia • 2018 

146

interligar-se com as diversas regiões administrativas 

e cidades da Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno (RIDE/DF).

Na intervenção intitulada Face Recognition 

(2018), que teve duração de 4h30min na noite de 

17 de julho de 2018, as imagens, além de sofrerem 

a ampliação, em alguns momentos, foram sobrepos-

tas com camadas que repetiam as palavras “vigia”, 

“vigiado” e a frase “exija suas fotos em www.e-sic.

df.gov.br”. Imagens em tempo real do fluxo de pesso-

as e ônibus, além de performance e sobreposição na 

projeção da transmissão da mesma, potencializaram 

ainda mais a intervenção ali posta.

Figura 3. Plataforma C da Rodoviária do Plano Piloto du-
rante ação 

A experiência, que surgiu a partir das inquie-

tações sobre privacidade, transparência, controle, 

direito à imagem e à cidade, serviu para analisar a 

forma como as estruturas burocráticas estão tratan-

do os dados que estão sob suas custódias. O des-

conhecimento e uma comunicação ineficaz acerca 

das possibilidades respaldadas por Lei das possi-

bilidades de aquisição de informações e prestação 

de contas é do interesse dos governo, pois mantém 

relaxados no serviço público e retarda processos 

autônomos de vigilância inversa. 

Diariamente, cerca de 700 mil pessoas circulam 

pela Rodoviária do Plano Piloto. Muitos dos questio-

namentos e pensamentos das pessoas que transita-

ram pela intervenção chegaram a mim no momento 

em que a ação de desdobrava. Algumas querendo 

uma explicação do que se tratava, outras surpresas 

por não terem conhecimento acerca do sistema de 

biometria facial. Elogios, críticas e olhares curiosos. 

As imagens solicitadas a empresa São José só 

chegaram em minhas mãos um dia após a interven-

ção, mais de cinquenta dias depois de terem sido 

solicitadas. Pela empresa, inicialmente, me foram 

encaminhadas somente oito sequências de cinco 

imagens. Ao todo, recebi 44 relações de sequências 

de cinco imagens capturadas, cada uma correspon-

dente a uma viagem de ônibus. Número incompatível 

com a frequência que utilizei os ônibus até abril de 

2018, período delimitado no pedido. Quando ini-

ciei meu processo, houve ocasiões em que realizei 

performances destinadas às câmeras. No entanto, 

esses foram alguns dos registros que não foram en-

caminhados. 

O sistema de biometria facial quando em fun-

cionamento, assim como suas câmera, permanece 

em atividade constante. O resultado das imagens, 

embora mantenham diversas características seme-

lhantes, sofrem influências das questões técnicas 

das câmeras utilizadas e do ponto onde são instala-

http://www.e-sic.df.gov.br
http://www.e-sic.df.gov.br
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das próximas a catraca, geralmente mais ou menos 

acima dos validadores de cartão, que podem estar 

a frente ou atrás das catracas. Os meus pedidos 

para saber o valor investido na implementação das 

tecnologias foi negado com a justificativa de sigilo 

comercial. 

Em ofício de resposta a solicitação do DFTrans, 

a São José afirma que todas as imagens estão dis-

poníveis para acesso direto do DFTrans no relatório 

“Comparação de Fotos de Acesso”, da plataforma 

TDMax. “Qualquer análise pode ser feita diretamente 

pelo DFTrans, sem a necessidade de requerimento a 

Expresso São José”, afirma. E complementa que “as 

fotos da Biometria Facial estão armazenadas na SU-

TIC, servidor do GDF (mesmo servidor do TDMAX), 

ou seja, os dados estão abertos e disponíveis aos 

órgãos de fiscalização, controle ou administração 

pública para qualquer auditoria que queira ser feita 

diretamente no banco de dados”. Seria então a de-

mora para fornecimento das imagens uma falha do 

fluxo de atendimento do DFTrans? 

Considerações finais

Ceder um dado biométrico, seja para as organi-

zações que estão por detrás de nossos celulares ou 

para o Estado, é um fato que passa a definir nossa 

experiência na contemporaneidade. A intimidade 

nunca foi tão valiosa nesta realidade onde o mundo 

privado e público entrelaçam-se constantemente. Os 

sistemas de transporte inteligente, assim como os 

sistemas de biometria que os compõem, passam a 

ter sob posse informações descritivas das pessoas 

e de seus trânsitos pela cidade.

O transporte coletivo deveria ser de fato público 

e livre para todos e todas. A acoplação de mais uma 

barreira representada pelas câmeras dos sistemas 

de biometria infla o controle exercido pelo Estado e 

vai de encontro aos interesses privados das empre-

sas responsáveis pela movimentação de milhares de 

pessoas. 

Ser artista também é lidar com a visibilidade. As 

imagens que construímos e que traduzem um pouco 

de nossos universos são valiosas. Embora exista o 

prazer leonino de degustar uma boa imagem, luto 

para que o domínio dela, assim como seus fins, per-

tençam somente a mim. Vigio. 
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