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Introdução

A sociedade vigilante

A ideia para esta colectânea de ensaios surgiu há cerca de três anos, 
numa altura em que estava a trabalhar na minha tese de doutoramento, 
que tinha como ênfase o papel do anonimato e a importância da priva-
cidade num contexto de estigmatização, como os grupos de 12 passos 
«anónimos». Nessa obra vim a desenvolver o conceito de «sociedade 
anónima» e a ideia da existência de uma «vigilância moral» (Frois 2009). 
De facto, compreendi que, naquele contexto específico, «anonimato» e 
«identificação» não eram elementos opostos. Percebi ainda que quem 
procurar agir anonimamente tem como finalidade última escapar a um 
controlo físico, moral e social. 

No que é uma continuidade óbvia com essa linha de interesses, o 
livro que agora se apresenta discute processos de identificação, vigilância e 
privacidade dos cidadãos na sociedade contemporânea, seja para fins bu-
rocráticos, judiciais ou de consumo, levando a discussão para um nível 
mais abrangente. Em meu entender, os três vectores aqui delimitados 
estão fortemente imbricados nas perspectivas dos autores: identificar a 
pessoa, no sentido de a traduzir em dados, passível de ser contabili-
zada, em muito contribui para que possa ser vigiada e controlada, po-
dendo prever-se tendências, comportamentos, ou estabelecer-se perfis 
individuais que podem ser agregados e inseridos numa determinada 
categoria. Por seu turno, quando juntamos «identificar» e «vigiar», ou-
tro aspecto rapidamente se torna premente considerar: a privacidade e as 
suas implicações éticas e morais.
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Este é um tema «quente» na sociedade contemporânea. A conjun-
tura internacional, sobretudo na última década, tem mostrado uma 
cada vez maior preocupação com a implementação de instrumentos 
que possibilitem antecipar e detectar comportamentos considerados 
«perigosos», com vista a permitir uma acção mais rápida e eficaz no seu 
combate e eliminação. Os argumentos políticos e governamentais que 
vigoram para que estes mesmos instrumentos sejam promovidos são, 
por exemplo, o «combate ao terrorismo», a «guerra ao terror» ou a «se-
gurança» em nome de um «bem colectivo». O que este livro se propõe 
discutir são precisamente estes argumentos, procurando ilustrar através 
de abordagens teóricas e empíricas diversas áreas em que tal sucede: 
os novos cartões de identificação com dados biométricos; a recolha de 
dados genéticos; a angariação de dados pessoais para fins comerciais; 
ou as câmaras de videovigilância.

Um ponto deve ser esclarecido desde já: ao falar em «identificação», 
os autores referem-se sobretudo a processos de fixação da identidade 
pessoal do ponto de vista puramente funcional. O que se espera con-
seguir ao considerar a identificação nestes termos é mostrar que, para 
efeitos de designação, contabilização e monitorização de pessoas, mais 
importante do que conhecer a história pessoal e social de cada um 
(história esta que é subjectiva), é saber em que medida é que pode ser 
utilizada para prever tendências ou estabelecer perfis, seja em termos 
de conduta desviante ou para finalidades económicas. Explico melhor: 
a individualidade de cada um, quando considerada para propósitos de 
identificação e vigilância, é útil para fins burocráticos, de segurança ou 
comerciais apenas na medida em que é passível de ser aglomerada em 
bases de dados informatizadas e depois daí escalpelizada para diferen-
tes finalidades.

O título que escolhi para esta colecção de ensaios, A Sociedade Vigi-
lante, enfatiza dois aspectos: por um lado, o facto de tratarmos de «so-
ciedade» numa articulação entre indivíduo e colectivo; por outro lado, 
que a sociedade deve estar «vigilante», alerta para o que nela se está a 
passar no que respeita a estas matérias. 

Na produção científica norte-americana, canadiana e britânica, a li-
teratura científica produzida nestes domínios tem vindo a ganhar um 
lugar de destaque (v., entre outros, sobre vigilância e tecnologia, Torin 
Monahan 2006, sobre vigilância e panóptico, David Lyon 2007, 2006, 
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sobre vigilância numa perspectiva sócio-cultural, Gary T. Marx 1995, 
sobre vigilância e consumo, Susan Lace 2005, sobre vigilância por cir-
cuito fechado de televisão, Norris e Armstrong 1999, ou ainda sobre 
vigilância global e segurança, Zureik e Salter 2005. Considere-se ainda 
a revista Surveillance & Society, líder na matéria, ou os grupos de trabalho 
internacionais como o Surveillance Studies Network (Reino Unido), o Sur-
veillance Project (Canadá) ou o projecto On the Identity Trail (Canadá). 

Em Portugal, estas questões têm vindo a ser pouco exploradas pe-
las ciências sociais, e daí o meu interesse em compilar esta colectânea, 
que é, até à data, a primeira a ser publicada em português e é também 
a primeira, a nível internacional, em que são incluídos textos de cien-
tistas sociais portugueses. Ao contrário do que é frequente em livros 
editados, este não é um trabalho resultante de um workshop ou de 
uma conferência em que foram apresentados (e depois retrabalha-
dos) os artigos que agora aqui se incluem. Na verdade, a proposta 
foi precisamente a inversa: cada autor foi convidado a elaborar um 
texto da sua área de estudo, incluído neste volume, e só depois viria 
a discuti-los publicamente no nosso país. O que os autores desta co-
lecção propõem, analisando vários contextos e tendências, é lançar 
um repto não só à academia, neste caso a portuguesa, mas também à 
sociedade civil e política, para que o debate saia da arena restrita de 
decisores políticos, uma vez que é importante para todos os que por 
ela são visados: os cidadãos. Não é um livro político e nem pretende 
ser um manifesto, é, como todas as obras científicas, uma análise de 
uma determinada realidade que visa explicar, demonstrar e debater as 
suas especificidades. 

Há ainda outros factores importantes que foram tidos em conta na 
organização desta obra: em primeiro lugar, e uma vez que o tema da 
vigilância tem vindo a ser estudado sobretudo por sociólogos, como 
explica David Lyon (2007) e podemos constatar na bibliografia pro-
duzida internacionalmente, procurei trazer a discussão para o domí-
nio da antropologia, aqui presente nos contributos de Manuela Ivone 
Cunha, no artigo que escrevi na minha qualidade de autora, no artigo 
de Susana Durão e na proposta de Chiara Fonio. Na realidade, na vasta 
bibliografia existente sobre o tema, a antropologia tem marcado pouca 
ou nenhuma presença, quando o seu background teórico e a metodo-
logia assente numa abordagem qualitativa muito podem acrescentar à 
discussão em que este livro se insere. 
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Em segundo lugar, para além da descentralização disciplinar, pro-
curei reunir um conjunto de estudiosos em várias fases da carreira de 
investigação: lado a lado estão académicos conceituados mundialmen-
te, estudiosos com provas reconhecidas de expertise nas suas áreas de 
pesquisa e investigadores a dar os primeiros passos de consolidação da 
sua carreira. 

Por fim, impunha-se que os estudos da vigilância saíssem, de vez, 
do contexto anglo-saxónico e da predominância de cientistas sociais 
norte-americanos, ingleses ou canadianos. Aqui esses países estão tam-
bém presentes, mas juntam-se ainda, como disse acima, colegas por-
tugueses e a presença italiana, embora este esforço pudesse ter sido 
alargado à Grécia, com trabalhos de estudiosos como Minas Samatas 
(2004), que tem vindo a trabalhar há já vários anos sobre a implementa-
ção de novos sistemas de vigilância nesse país, a contribuição de Heidi 
Mork Lommel (2004), académica de referência da implementação dos 
sistemas de videovigilância na Noruega, ou ainda, por último, a cola-
boração do excelente cientista político francês Ayse Ceyhan (2006), 
que tem também vindo a debruçar-se sobre a área da vigilância e da 
identificação. 

Havendo muito mais a ser feito, espera-se que esta obra constitua 
um estímulo para trabalhos futuros, nomeadamente no contexto por-
tuguês.

Conteúdos do livro

Este volume encontra-se organizado em três partes, que, estando 
estreitamente relacionadas e seguindo um fio de pensamento comum, 
correspondem a problemáticas distintas: numa parte i, intitulada «Iden-
tificação», José Luís Garcia e Manuela Ivone Cunha seguem uma pers-
pectiva histórica e teórica quer dos dispositivos de identificação para 
fins criminais, quer da vertente disciplinar que lhe estava implicada em 
termos penais. 

Assim, no capítulo 1, José Luís Garcia mostra-nos como se proces-
sou a evolução das técnicas antropométricas e do uso do corpo como 
meio de possibilitar a identificação da pessoa com o objectivo de tornar 
realizável uma contabilidade burocrática, governamental e de sobera-
nia (Frois 2006; Caplan e Torpey 2001), técnicas estas que, aliadas à 
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tecnologia e ao conhecimento científico, são de facto os primórdios 
dos sofisticados instrumentos de vigilância que conhecemos hoje. No 
período temporal explorado neste capítulo 1 (século xix) vemos como 
a descoberta das impressões digitais, bem como a medição de partes do 
corpo, começaram a ser usadas para o reconhecimento de criminosos 
e pessoas com padrões considerados desviantes. 

Estas técnicas, das quais as impressões digitais continuam a ser ins-
trumentos importantes, mantêm a sua continuidade: de facto, a biome-
tria, enquanto dispositivo que faz a leitura de determinadas partes do 
corpo, como a íris dos olhos ou a palma das mãos, é um bom exemplo 
disso, sendo cada vez mais utilizada no reconhecimento e identificação 
dos cidadãos. Para além do mais, se em tempos a genética foi usada na 
procura da eliminação de determinadas pessoas e no aperfeiçoamento 
de outras, de braço dado com a eugenia, actualmente a leitura do ADN 
também apresenta potenciais inimagináveis, seja ao serviço da medici-
na (Pálsson 2007), da farmacêutica ou, noutro espectro, da identifica-
ção de indesejáveis. 

No capítulo 2 é seguindo, como diz, «o rasto contemporâneo» de 
Michel Foucault que Manuela Ivone Cunha procura discutir as formas 
de tratamento destes mesmos indesejáveis, considerando, no seu texto, 
a dimensão penológica de uma sociedade disciplinar, como propunha 
Foucault, de uma sociedade de controlo, argumentada por Gilles De-
leuze (1990), ou de uma sociedade preventiva, que, mais do que procu-
rar reabilitar ou controlar os presos através do encarceramento, preten-
de hoje em dia apostar na segurança, na prevenção e na identificação 
prévia do delinquente. Para os estudiosos da vigilância é predominante 
a influência da obra de Michel Foucault Surveiller et Punir (1975), so-
bretudo o capítulo sobre o panóptico,1 e a ficção de George Orwell 
(1949) Nineteen Eighty-Four e o conceito do big brother. O que Manuela 
Cunha nos oferece no seu ensaio é uma reflexão sobre a finalidade da 
vigilância, que, como mostram os restantes ensaios desta colectânea, 
assenta sobretudo na ideia da segurança, seja do indivíduo, do colec-
tivo ou do Estado soberano. Voltarei a este ponto mais adiante.

A parte ii deste livro aborda especificamente o tema da vigilância.  
Compõe-se de ensaios que debatem a sua presença em diversos contex-
tos, isto é, procuram argumentar a transversalidade destas questões em 

1 V., por exemplo, o vol. 1 (3) da revista Surveillance & Society (2003), inteiramente dedi-
cado a Foucault e ao panóptico, ou ainda o artigo de Simon (2005).

31

Introdução



várias áreas da actividade humana. No capítulo 3, Gary Marx discute 
aquilo a que chamou a «voluntariedade obrigatória», isto é, a colabora-
ção «voluntária» dos cidadãos com actividades mais ou menos rotineiras 
e (consideradas) mais ou menos invasivas para o cidadão. O que o autor 
explica, entre outros aspectos, é que, actualmente, a pessoa é obrigada a 
ceder «voluntariamente» a sua informação pessoal. Para ilustrar esta sua 
constatação, Gary Marx dá-nos vários exemplos, dos quais menciono 
apenas um: o dos sinais afixados no aeroporto que avisam o utente de 
que está em operação a gravação de imagens e em alguns casos tam-
bém o som. A pessoa pode ou não concordar com que a sua imagem e 
as suas actividades (dentro deste espaço) sejam registadas para propósi-
tos de segurança. Porém, caso não queira «colaborar», tem apenas uma 
escolha: abandonar o local e prescindir dos serviços prestados!

Aparentemente, como também explica Chiara Fonio no capítulo 7, 
a videovigilância é uma das actividades consideradas menos invasivas 
para o indivíduo. Tal não significa, contudo, que as fronteiras da sua 
integridade física não sejam extravasadas, como o seria uma revista a 
partes do corpo ou uma análise ao sangue. Marx mostra, assim, como 
é levada a cabo uma manipulação da vontade da pessoa em cooperar 
com as autoridades ou mesmo com determinadas empresas − em nome 
de um «bem colectivo» ou em troca de uma recompensa −, cedendo 
informação pessoal que virá a ser posteriormente utilizada para os mais 
variados fins, que não os que foram inicialmente previstos. 

Procurando debater os usos da informação pessoal dos cidadãos e 
da sua inclusão em bases de dados com o intuito de vigiar, o texto que 
escrevi, apresentado no capítulo 4, discute a identificação civil, a identifica-
ção genética e a identificação por videovigilância, temas que serão retomados 
separadamente nos três capítulos seguintes, respectivamente o de Da-
vid Lyon, o de Helena Machado e Susana Silva e ainda o de Chiara Fo-
nio. O que apresento no meu ensaio, especificamente sobre o contexto 
português, é o modo como a proliferação de bases de dados para fins 
de identificação pessoal –  seja através da criação do cartão de cidadão, 
da base de dados de ADN (com propósitos de identificação civil e cri-
minal) e das câmaras de videovigilância no espaço público – faz parte 
de uma estratégia governamental que visa tanto a modernização dos 
sistemas burocráticos e administrativos do país como uma estratégia 
de combate ao atraso, que, por sua vez, tem como objectivo atingir a 
modernidade, discutida aqui no sentido de «ser moderno». 
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O capítulo 5, da autoria de David Lyon, visa especificamente os 
mecanismos de identificação dos cidadãos através da introdução em 
vários países de cartões de identificação nacionais com dados biomé-
tricos. Embora no contexto português esta não pareça ser uma pro-
blemática relevante, uma vez que o bilhete de identidade existe já desde os 
inícios do século xx, tal não sucede em países como o Canadá, o Reino 
Unido ou os Estados Unidos da América (ou noutros países, como ex-
plica o sociólogo): este ensaio oferece-nos uma perspectiva compara-
tiva que vai ao encontro dos objectivos deste livro. O que David Lyon 
demonstra é que a informação constante dos cartões de identificação 
nacionais – que têm também como finalidade possibilitar um reconhe-
cimento internacional – apresenta diversos perigos relativamente ao 
modo como poderá ser usada para categorização social, estigmatização 
e discriminação. O autor discute os argumentos que têm vindo a ser 
usados por diversos Estados para a introdução de um documento com 
estas características e que assentam numa aposta na segurança e no 
controlo contra ameaças terroristas, num clima de medo e suspeição, 
mas não excluindo a questão da imigração ilegal. 

Os dispositivos de vigilância na sociedade contemporânea estão 
intimamente ligados ao uso de informação genética tanto para fins 
forenses como para propósitos médicos. É sobre a biotecnologia e a 
constituição de uma base de dados de ADN em Portugal que Helena 
Machado e Susana Silva se debruçam no capítulo 6. Neste artigo, as 
autoras debatem o que alguns autores, como Nelkin e Lindee (2004), 
chamam a «mística do ADN», questionando a sua alegada fiabilida-
de como arma de prevenção do crime, de combate à insegurança e 
à violência, e o modo como no contexto português a legislação tem 
acompanhado tendências internacionais e europeias. Articulam, assim, 
conceitos como biocidadania, Estado e voluntariedade, demonstran-
do os riscos implícitos no que respeita ao controlo de populações, fo-
cando a possibilidade de erro dos resultados, que, sendo muitas vezes 
ignorada ou desvalorizada, é crucial na aplicação destas medidas para 
fins forenses.

Chiara Fonio, no capítulo 7, com base no seu trabalho empírico 
sobre videovigilância na cidade de Milão, Itália, debate ainda uma outra 
dimensão das tecnologias de vigilância, num exemplo que ilustra bem 
as preocupações que lhe estão associadas em termos de discriminação 
e do que poderíamos chamar «selecção tecnológica» (em vez de «natu-
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ral») do ser humano. Numa primeira parte do seu ensaio considera o 
uso de dispositivos tecnológicos implantados no corpo humano: chips 
usados tanto para propósitos médicos (por exemplo, avaliação do risco 
de problemas cardíacos) como na detecção de determinados sintomas 
de comportamento desviante (por exemplo, na avaliação dos níveis de 
stress). A autora considera uma questão pertinente que está presente ao 
longo de todo o livro: de que forma é o corpo usado como um instru-
mento de identificação? 

Numa segunda parte, ao considerar os «corpos transparentes» e os 
«corpos opacos», Fonio mostra-nos como o olhar da câmara, guiada 
por um operador, é selectivo, discriminatório e até voyeurista, desper-
sonalizando e desvinculando aquele que vê, de quem vê e o que vê. 
Como outros autores também já mostraram a propósito da videovigi-
lância (Norris e Armstrong 1999; Fiske 1998), ser jovem, negro, árabe 
ou mulher é reunir características que tornam a pessoa um potencial 
alvo de escrutínio dos operadores das câmaras de videovigilância, que 
formulam a priori determinados juízos de valor dessa pessoa. 

Aqui se apresenta um bom exemplo para formularmos várias inter-
rogações que se colocam a propósito da vigilância e da monitorização 
de pessoas: quem é visto? O que é registado? Quem o faz e como o faz? 
É uma relação em que ambas as partes estão em pé de igualdade? Em 
que medida é que é possível poder ser cidadão e participar em/na so-
ciedade sem estar voluntária ou involuntariamente a ser monitorizado 
e gravado? Quais os prós e contras da vigilância em termos de invasão 
ou, pelo contrário, de respeito pela privacidade pessoal? 

No capítulo 8 voltamos ao contexto português e à forma como 
mesmo a entidade comummente conotada como aquela que tem auto-
ridade para vigiar – a polícia – tem sofrido nas suas dinâmicas internas 
e externas a influência da modernização e tecnologização dos seus ser-
viços. É destes temas que trata o ensaio da antropóloga Susana Durão, 
onde explica, através de uma etnografia que efectuou em esquadras 
de polícia na cidade de Lisboa, a maneira como nos últimos anos se 
tem vindo a apostar numa estratégia que visa mais a publicitação de 
resultados mediante estatísticas mediáticas do que na capacitação dos 
agentes da autoridade para levarem a cabo de forma mais aprofundada 
e eficaz o seu papel junto dos cidadãos. Se, como digo no meu ensaio, 
a burocracia é substituída pela tecnologia, no caso de estudo de Susana 
Durão, tal representa uma transformação do ser polícia, da actividade 

34

Catarina Frois



policial e das estratégias de «proximidade» e de «pró-actividade» que lhe 
são inerentes. 

Na parte iii (e última) deste livro, o tema em discussão prende-se 
sobretudo com os aspectos éticos da vigilância e a vertente, tão impor-
tante e não poucas vezes esquecida, do valor da privacidade. 

O título do texto de Ian Kerr e Valerie Steeves, no capítulo 9,  
«Quem está a tomar conta dos miúdos?», desdobra-se em questões que 
nos remetem tanto para a vigilância de comportamentos como para a 
invasão da privacidade pessoal com objectivos puramente comerciais. 
Considerando o contexto virtual dos websites de jogos interactivos para 
crianças com idades entre os 9 e os 14 anos, os autores explicam-nos 
que, neste contexto, a vigilância é levada a cabo através da recolha e 
processamento de dados pessoais, da criação de perfis de identidade, 
incentivando as crianças a comprar determinados produtos com base 
na própria informação que concedem. Este desdobramento de que falo 
remete para questões como: quem está a tomar conta das actividades e 
dos tempos livres dos «miúdos»? Quem está a ver como passam o tem-
po, como se relacionam, que informação divulgam? Serão os pais, os 
educadores, a restante família? Este «tomar conta» tem também outra 
dimensão: quem está a interagir com eles e quais os seus propósitos? 

A Internet é de facto um instrumento poderoso de vigilância glo-
bal: chega a todo o lado, a todas as faixas etárias, grupos sociais. Nes-
te sentido, as preocupações relativamente à regulação da protecção da 
privacidade no espaço virtual, encontram aqui um terreno difícil de 
intervenção (Nicoll, Prins e van Dellen 2003). 

Assim, Charles Raab, no capítulo 10, põe uma questão crucial que 
se relaciona com todos os temas e contextos focados ao longo desta 
obra: se as tecnologias de vigilância estão a aumentar a nível global, 
será que a regulação da privacidade está a ter capacidade de resposta 
ao mesmo nível? A vigilância, em certa medida, começa a ser (ou já 
o é) um fenómeno que extravasa, dilui ou faz desaparecer fronteiras 
nacionais, internacionais e mesmo, literalmente, as fronteiras do corpo. 
As políticas de regulação da privacidade e do uso e disseminação da 
vigilância, pelo contrário, apesar de muitas vezes seguirem directivas 
internacionais comuns, obedecem a leis nacionais com especificidades 
e particularidades muito próprias. Ainda que haja leis que restrinjam a 
invasão da privacidade, não existindo consonância ou conformidade, 
colocam-se sérios desafios nesta matéria. 
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Raab levanta questões de suma importância, analisando as políti-
cas actuais de regulação da privacidade, seus benefícios e limitações, e 
propondo novas linhas de actuação nacionais e internacionais. O que o 
autor nos transmite creio que resume bem os propósitos desta colectâ-
nea: é necessário estar vigilante aos caminhos da vigilância, incentivan-
do nos vários actores sociais – Estado, empresas, cidadão comum ou 
grupos de pressão – uma consciência dos seus direitos, opções, bem 
como dos prós e contras da divulgação de informação pessoal.
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