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Prefácio

Identificação, vigilância, privacidade – é difícil pensar num naipe de 
conceitos mais característico dos dilemas que nos confrontam nesta 
nossa sociedade do século xxi. Este livro explora as questões candentes 
que nos lança uma sociedade que se vê a si mesma como «vigilante». 
Mas vigilante de quê? E, sobretudo, vigilante de quem e para quem? 

Não sejamos ingénuos: todas as nossas reacções a uma situação de 
ameaça serão sempre factores de complexificação dessa mesma situação. 
Por isso, não há respostas fáceis para esse género de perguntas. Na ba-
lança da justiça, o prato da segurança vai sendo carregado pelos riscos 
que advêm do «terrorismo», da «migração», da «competição desleal», 
do «roubo de propriedade intelectual»; mas no prato dos direitos da 
pessoa humana vão pesando os abusos à mão-de-obra barata, a prepo-
tência e corrupção policial, a ineficiência do aparelho judicial, que se 
presume que vigia as pessoas para as proteger, a violência que constitui 
a falta de trabalho remunerado.1 Vivemos num mundo em que os ricos 
são cada vez mais ricos e escapam cada vez mais aos limites impostos 
pelo Estado nacional aos seus cidadãos, enquanto os pobres são cada 
vez menos capazes de encontrar meios de ganhar a sua vida honesta-
mente. Quem saberá responder com certeza quão mais pesado é um 
destes pratos que o outro? Por outro lado, quem poderá julgar que é 
indiferente ao dilema, escapando à co-responsabilidade ética que cons-
titui a nossa humanidade comum? 

O termo «sociedade» no título deste livro foi pensado pela organi-
zadora como um paradoxo criativo. De facto, vivemos em sociedades 
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1 V. os perturbantes dados que saíram à luz recentemente sobre a actuação descon-

trolada da Polícia Judiciária portuguesa nesta matéria, por exemplo, Diário de Notícias de 
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que exercem sobre cada um de nós mais e mais vigilância. Os nossos 
corpos e as nossas mentes estão crescentemente penetrados pelos ins-
trumentos do social. Mas, ao mesmo tempo, torna-se também cada 
vez mais difícil dizer a que sociedade em particular pertence cada um 
de nós – para além, está claro, dessa pertença última que não é a per-
tença a uma sociedade global (porque até a Terra tem hoje as portas 
abertas), mas sim a uma condição humana comum. Por oposição aos 
nossos predecessores do século passado, portanto, os autores deste li-
vro não têm já tanta segurança sobre a existência de «sociedades» en-
quanto categorias reais identificáveis como tal. Também essa certeza 
nós perdemos quando constatámos como eram perigosas as utopias 
da modernidade.

Franz Baermann Steiner foi um dos grandes inspiradores da antro-
pologia na Inglaterra do pós-guerra. Devido à sua morte precoce, po-
rém, só recentemente tivemos acesso ao seu espólio intelectual. Num 
dos aforismos que congeminava, o autor sustenta: «O princípio socio-
lógico central é, provavelmente, o seguinte: nenhum indivíduo pode 
ocupar uma posição sem se identificar com algo e não há identificação 
sem transformação. A necessidade de identificação é primária.»2 Stei-
ner fala-nos aqui de um tipo de auto-identificação que, à primeira vista, 
pode parecer muito diferente dessa hetero-identificação que a polícia 
e o aparelho burocrático realizam sobre cada um de nós através de 
passaportes, cartões digitais, impressões digitais, códigos numéricos, 
vídeos, etc. Na verdade, porém, as duas coisas estão associadas: por um 
lado, o acto burocrático de reconhecer uma assinatura, de filmar uma 
pessoa que sai de uma loja ou de deixar uma impressão digital à entrada 
de uma biblioteca; por outro, os constantes actos de identificação que 
cada um de nós realiza na sua constituição de si mesmo no decorrer 
de toda e qualquer ocasião social. Ora, se para o segundo tipo toda a 
identificação é uma transformação, temos que procurar compreender 
como é que para o primeiro também assim é. Em suma, como é que a 
identificação nos transforma.

Note-se ainda que, se, por um lado, toda a identificação é uma trans-
formação, por outro, nenhuma identidade é fixa ou sequer algo que 
ocorra exclusivamente dentro de mim mesmo. Toda a identificação é a 
associação com algo, quer dizer, é um posicionamento no mundo. Mas 

2 Franz Baermann Steiner, Selected Writings, vol. ii, orgs. J. Adler e Richard Fardon (Ox-Ox-
ford: Berghahn), 240.
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o mundo não é estável e está sempre em movimento; por isso, toda 
a identificação é uma transformação. Ora a identidade é um produto 
da identificação. A identidade, portanto, não é uma espécie de ima-
gem que transporto dentro de mim. Pelo contrário, a identidade é uma 
objectificação – quer dizer, a inscrição no mundo de toda uma com-
plexa história (pessoal e social) de encadeamentos de identificações. 
É muito importante superarmos esse pernicioso lugar-comum das 
ciências sociais que presume que toda a identidade é uma representa-
ção que cada um tem dentro de si mesmo: um acto cognitivo interior 
fixo e, portanto, reprodutível. Essa teoria imagética da representação 
tem de ser abandonada3 se quisermos compreender como é que a tal 
hetero-identificação exercida pelo aparelho burocrático que nos rodeia 
se associa a essa outra auto-identificação que é o processo pelo qual 
nos vamos ligando ao mundo e, dessa forma, nos vamos constituindo 
como agentes no mundo.

Steiner continua: «O ‘eu’ da associação humana está no ápice de um 
triângulo, cujos outros pontos são chamados ‘comunicação’ e ‘identi-
ficação’. Os lados adjacentes ao […] ponto do ‘eu’ chamam-se ‘lingua-
gem’ e ‘transformação’ [respectivamente].» Quer dizer, o self humano 
constitui-se através da comunicação, o que presume o uso da lingua-
gem, e através da identificação, que presume a transformação. Ora po-
deríamos continuar na lógica de Steiner: o lado do triângulo que está 
entre comunicação e identificação chama-se «objectificação» – quer 
dizer, a inscrição no mundo dos actos de identificação que permite a 
posterior comunicação destes. 

Assim, a hetero-identificação realizada pelo aparelho burocráti-
co liga-se com a auto-identificação realizada por cada um de nós no 
nosso engajamento no mundo através deste lastro histórico que são 
os processos identitários. É esse lastro (a objectificação) que permite 
que a hetero-identificação se transforme num gesto de poder sobre 
a pessoa. Mais ainda, no momento em que assino o meu nome num 
documento ou que declaro quem sou («daqui fala Pina Cabral», para 
usar o estilo comum de identificação telefónica) conjugo auto- com 
hetero-identificação. Na verdade, em última instância, esta diferença 
entre os dois estilos de identificação tem de ser superada, já que to-
dos os actos de hetero-identificação envolvem uma transformação 

3 João de Pina Cabral, «Sem palavras: etnografia, hegemonia e quantificação», Mana 14 
(1), Rio de Janeiro (2008): 65-66. 
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identitária com efeitos sobre a auto-identificação. Não é essa, afinal, a 
mensagem do fascinante filme alemão A Vida dos Outros?4

Se identidade é objectificação (no sentido de inscrição no mundo) 
e se identificação implica transformação, então surge uma contradição 
entre ambos os processos, já que um tende para a fixidez e o outro ten-
de para o movimento. Não se trata propriamente de um paradoxo, mas 
de uma genuína tensão entre processos ligados mas diferenciados. Essa 
tensão é a dinâmica da identidade: o facto de que toda a identidade tende 
a ser superada, pelo que todas as hetero-identificações entram em con-
flito com as auto-identificações. Essa impossibilidade última de «iden-
tificar» de forma fixa é o que torna a vigilância algo de especialmente 
perigoso e de potencialmente desumano. O humano é transformação, 
enquanto a vigilância só é possível através da fixidez na objectificação 
identitária.

Por outro lado, como pensar uma sociedade em que não há vigi-
lância e identificação? E, sobretudo, como pensar a nossa vida social 
pós-moderna sem isso? Nem sequer como um exercício de contra-
factualidade é bom pensar a coisa. Pelo que sou levado a convergir 
com as palavras da organizadora deste livro interessante: urge vigiar a 
vigilância. 

Em particular, há que nunca incorrer no erro da utopia modernista, 
isto é, pensar que podemos controlar os efeitos dos nossos actos. Como 
já nos dizia Hanna Arendt, a acção humana é tão irreversível quão imprevisí-
vel: «Enquanto o vigor do processo de produção é inteiramente absorvi-
do e exaurido pelo produto final, o vigor do processo da acção [humana] 
nunca é esgotado num simples acto, mas, pelo contrário, pode crescer ao 
mesmo tempo que as suas consequências se multiplicam; o que perdura 
no reino dos assuntos humanos são esses processos e a sua durabilidade 
é tão ilimitada, tão independente da perecibilidade da matéria e da mor-
talidade dos homens, quanto a sobrevivência da própria humanidade. 
A razão pela qual nunca podemos prever com segurança o resultado e 
o fim de qualquer acção é pura e simplesmente que a acção não tem 
fim. O processo de um único feito pode literalmente perdurar através do 
tempo até que a própria humanidade tenha chegado ao seu fim.»5 

Em conclusão, nem por um único momento sejamos levados a 
acreditar que vamos poder controlar os efeitos dos actos que iniciamos. 

4 Realizador: Florian Henckel von Donnersmarck.
5 Hannah Arendt, The Human Condition (Chigaco: University of  Chicago Press, 1958), 
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Quem iniciar um acto interventivo de vigilância e de controlo deverá 
sempre presumir que, para além dos efeitos imediatos que previu, mui-
tos outros haverá que não presume. Um dos aspectos mais perigosos 
das utopias modernistas, que tão mal fizeram à humanidade no século 
que lá vai, é que os interventores acreditavam que, mudando só um as-
pecto, todos os outros aspectos ficariam constantes. Este princípio, po-
rém, é falso. Existem efeitos estruturais, sim, mas não existem efeitos 
estruturais situados. Um dos perigos maiores da vigilância contempo-
rânea é o facto de que nunca deverei ser tentado a pensar que irei con-
seguir controlar a utilização das informações que agora recolho (das 
objectificações que realizo). Nunca poderemos presumir que, à falta de 
evidência em contrário, não ocorrerá corrupção, ineficiência, fraque-
za humana, ganância ou descaramento. Assim sendo, a errar, erremos 
pelo respeito pela nossa humanidade comum e no sentido de presumir 
que os termos que têm vindo a caracterizar a condição humana até hoje 
poderão vir a mudar, mas só muito lentamente.
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