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Resumo
O trabalho versa sobre dinâ micas das tecnologias de vigilâ ncia utilizadas pelos detentos e agentes prisionais no Brasil e seus impactos no sistema prisional. O trabalho de campo realizado foi qualitativo,
em presı́dios nas cidades de Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e Rio Grande, e contou com entrevistas
semiestruturadas com atores do sistema penitenciá rio. Destaca-se a organizaçã o e crescimento das
facçõ es criminosas – com atuaçã o intra e extraprisional –a partir da Lei de Drogas nº 11.343 e seus
efeitos na organizaçã o e governança criminal. Discute-se como o controle social, uma prerrogativa estatal, é compartilhado pelas facçõ es a partir do aumento do seu poder, via recrutamento dentro das
instituiçõ es. A proibiçã o do uso de celulares nos presı́dios é acompanhada de soluçõ es criativas para
seu rebolo (arremesso de fora) como a utilizaçã o de drones que enfrentam as armas de fogo dos agentes. Há um emprego de novas tecnologias com um impacto na dinâ mica dos presı́dios.

Abstract
The work deals with the dynamics of surveillance technologies used by detainees and prison of�icers
in Brazil and their impacts on the prison system. The �ieldwork carried out was qualitative, in prisons
in the cities of Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro and Rio Grande, and included semi-structured interviews actors in the penitentiary system. Noteworthy is the organization and growth of criminal factions - with intra and extra prison action - from Drug Law No. 11,343 and its effects on criminal gov-
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ernance. It is discussed how social control, a state prerogative, is shared by factions from the increase
of their power, via recruitment within institutions. The ban on the use of cell phones in prisons is accompanied by creative and technological solutions for their grinding (outside shooting) such as the
use of drones that face the agents’ �irearms. There is a use of new technologies with an impact on the
dynamics of prisons.

Introdução
Na minha entrada em um presı́dio, no Rio Grande do Sul, em 2019, meu interlocutor exibe um scanner
corporal1, mais preciso e caro que os anteriores da unidade, ainda que nã o tenha funcionado nenhuma
das cinco vezes em que tentamos. O aparelho para veri�icaçã o dos visitantes da penitenciá ria busca
aferir com segurança a existê ncia de substâ ncias ilı́citas em seus corpos. A tecnologia visa solucionar
a proibiçã o recente da revista ı́ntima corporal, prevista na Lei 13.271/162, de forma a prevenir situaçõ es constrangedoras e a apreensã o de entorpecentes. A ferramenta que identi�ica a eventual presença de drogas levadas para dentro dos presı́dios é també m um arranjo exemplar do uso das tecnologias
nas unidades prisionais na Amé rica Latina.
Estes arranjos – dos anacrô nicos aos mais tecnoló gicos - podem ser compreendidos como sistimas
socioté cnicos (Latour, 1992), realizados por negociaçõ es entre pessoas, instituiçõ es e organizaçõ es. A
tecnologia consiste em um arranjo entre humanos e nã o humanos, que determina o curso dos acontecimentos e interaçõ es em determinada situaçã o, decisõ es té cnicas estã o, portanto, imbricadas com as
polı́ticas. Para Latour (1996), há um programa e um contraprograma, que funcionariam a partir da
inserçã o de um objeto em um local em que anteriormente existia outro arranjo, mas cujo elemento o
modi�ica, determinando quantos atores estã o alistados neste, e que realizam o que o dispositivo prevê . O sistema de videovigilâ ncia exempli�icaria um agenciamento socioté cnico. Cardoso (2013) a�irma
que tanto a mã o de obra quanto a estrutura té cnica sã o tratados como elementos puros, embora a
videovigilâ ncia seja constituı́da por um agenciamento socioté cnico. O que implica em uma sé rie de
promessas, planejamentos e dispendiosas polı́ticas pú blicas, que nem sempre funcionam como originalmente planejados em contextos perifé ricos.
O texto discute o uso das tecnologias de vigilâ ncia em presı́dios brasileiros, em quatro regiõ es do paı́s:
Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, a partir de um trabalho com inspiraçã o etnográ �ica em unidades prisionais. O artigo envereda pela relaçã o entre teoria e empiria, de maneira que o trabalho de campo provoca e contesta algumas perspectivas consideradas no debate sobre assimetrias teó ricas e empı́ricas.
Ademais, demonstra a circulaçã o de teorias do norte global à luz de questõ es sobre os estudos do sistema prisional na Amé rica Latina. Sua discussã o també m tangencia como, diferentemente dos paı́ses
centrais no capitalismo, em que os Estados e as grandes corporações de internet são o núcleo de uma
“cultura de vigilâ ncia” (Lyon, 2018), os atores e situaçõ es sã o distintos nos paı́ses perifé ricos, e devem
levar em conta o está gio avançado da governança criminal na regiã o.
A re�lexã o sobre o estado da governança criminal nos presı́dios no Brasil é seguida de uma abordagem
da novidade da vigilâ ncia aplicada em contextos de encarceramento no Sul Global. Posteriormente, a
discussã o se centra nas facçõ es prisionais no paı́s e sua utilizaçã o de tecnologias, e, por �im, discute

1
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/rio-grande/v/novo-scannerentra-em-operacao-na-penitenciaria-de-rio-grande-rs/6208176/ Acesso em 5 de abril de 2020.
2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/L13271.htm Acesso em 5 de abril de
2020.

criminologicalencounters.org

O contraprograma dos drones

algumas assimetrias teó ricas e empı́ricas entre os paı́ses do Norte e do Sul globais.

Nota metodológica
O trabalho de campo foi qualitativo e contou com entrevistas semiestruturadas em unidades prisionais e secretarias de segurança pú blica nas cidades de Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e Rio Grande,
entre os anos de 2017 e 2019.3 Foram entrevistados dez homens e duas mulheres, atores do sistema
prisional, que ocupavam diferentes posiçõ es, a saber, agentes de disciplina, agentes penitenciá rios,
juı́zes federais, diretores das unidades prisionais e um detento. Ademais de visitas nas unidades, a
observaçã o sobre as dinâ micas das facçõ es se deu també m em visitas de campo a alguns bairros perifé ricos considerados importantes para a compreensã o da governança criminal. A entrada nos estabelecimentos se estabeleceu com o contato com pesquisadores da temá tica nas cidades abordadas, assim como o pedido feito diretamente à s Secretarias Estaduais de Administraçã o Penitenciá ria.
As unidades penitenciá rias visitadas foram: Complexo Penitenciá rio Anı́sio Jobim (COMPAJ) feminino
e masculino, em Manaus – AM, Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (CPPL 1), Casa de
Privaçã o Provisó ria de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL 2), Casa de Privaçã o Provisó ria de
Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL 3) e Casa de Privaçã o Provisó ria de Liberdade Agente Elias Alves
da Silva (CPPL 4), em Fortaleza- CE, Secretaria de Estado de Administraçã o Penitenciá ria – SEAP e a
Penitenciá ria Laé rcio da Costa Pellegrino (Bangu 1), Penitenciá ria Dr. Serrano Neves (Bangu 3A), no
Complexo Penitenciá rio de Gericinó , no Rio de Janeiro – RJ; e a Penitenciá ria Estadual de Rio Grande,
no RS.
As cidades escolhidas, em diferentes regiõ es do Brasil, possuem caracterı́sticas singulares. Fortaleza,
capital do Ceará , possui 2.686.612 habitantes e uma populaçã o prisional de 21.926 presos.4 Já Manaus, capital do Amazonas, tem 2.219.580 pessoas e 6.185 mil presos,5 Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, tem 6.747.815 pessoas e 39.321 presos e Rio Grande possui 211.965 habitantes6
e 848 presos.7 Em termos de populaçã o prisional, todas funcionam em regime de superlotaçã o atualmente, e apesar das divergê ncias em relaçã o ao tamanho de suas populaçõ es atrá s das grades, as semelhanças sã o muitas. Dentre estas, algumas sã o efeitos das particularidades do sistema de justiça
brasileiro, como exposto adiante.

Justiça e governança criminal nas prisões da América Latina
Sã o mais de dez milhõ es de pessoas presas no mundo, com 1,4 milhõ es somente na Amé rica Latina,
similares da forma de organizaçã o interna do crime à superlotaçã o nas unidades e alto nú mero de
prisõ es provisó rias. No Brasil, especi�icamente, o paı́s que encarcera em maior velocidade no subcon-

3
O trabalho de campo foi realizado no â mbito da pesquisa “Prison Gang Governance”, da Universidade
de Chicago, coordenada por Benjamin Lessing e contou com �inanciamento da Guggenheim Foundation. A partir
de 2018, as entradas no presı́dio se deram no, no Rio Grande do Sul, no escopo do projeto “Tensionamentos e
dinâ micas da violê ncia”, cadastrado na UFPel, com o auxı́lio de um agente penitenciá rio, funcioná rio da FURG e
aluno do PPGS-UFPel.
4
https://www.sap.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/17/2020/01/BOLETIM-DEZEMBRO-2019.pdf
5
http://www.seap.am.gov.br/unidades-prisionais/
6
Segundo dados da PNAD, do IBGE. Disponı́vel em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ Acesso
em 30 de março de 2021.
7
http://www.susepe.rs.gov.br/capa.php
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tinente (Roth, 2006), em que pese a Constituiçã o Federal de 1988, que instituiu o Superior Tribunal
de Justiça, Tribunais Regionais Federais, e constitucionalizou a Defensoria Pú bica, essencial no contexto prisional, a situaçã o é preocupante. Para Lima e Vasconcelos (2019) o sistema de justiça criado
é sobreutilizado, em uma combinaçã o de incerteza, lentidã o e afastamento de causas legı́timas.
Nos primeiros dezesseis anos deste sé culo, o crescimento da populaçã o penitenciá ria no Brasil foi de
157%, passando entre os anos 2000 e 2016 de 137,1 para 352,6 o nú mero de pessoas recolhidas para
cada 100 mil habitantes.8 Sã o, segundo o Banco Nacional de Monitoramento de Prisõ es do CNJ , em
2018, mais de 810 mil pessoas presas no paı́s, cerca de 40% sem condenaçã o.9
Esse grande continente de pessoas presas, uma constante na Amé rica Latina, pode ser entendido a
partir da ausê ncia ou limitaçã o de governança estatal, que resultou parcialmente em formas de gestã o
compartilhadas com os detentos (Skarbek, 2020). O autor lista quatro formas principais de governança nesse ambiente: o�icial, co-governança, auto governança e governança mı́nima. O Brasil seria um
regime de co-governança, no qual as pessoas presas trabalhariam conjuntamente com os funcioná rios
(Skarbek, 2020).
Tais formas de governança criminal podem se dar de distintas maneiras no que diz respeito à s comunidades, mercados ilı́citos e à s organizaçõ es criminosas (Barnes e Albarracı́n, 2020). Estes grupos organizados se relacionam com as populaçõ es dentro dos territó rios em que eles operam.
Nas penitenciá rias brasileiras, da mesma forma que no restante da Amé rica Latina, há avanço da ideologia conhecida como populismo penal. Para Sozzo (2018), essa estraté gia de controle do crime
propõ e o endurecimento contı́nuo das polı́ticas penitenciá rias como forma de superar o fracasso do
ideal de ressocializaçã o. A congruê ncia com a governança criminal estabelecida nos presı́dios se dá
pela negaçã o da atuaçã o e organizaçã o das facçõ es prisionais no sistema (Skarbek, 2020). No Brasil,
como explica Carlos, da administraçã o penitenciá ria, em Manaus : “o Estado acaba criando e consolidando as facçõ es, mas temos como prá tica nã o reconhecer nenhuma liderança dentro do sistema,
para que essas nã o ganhem força, mesmo em momentos de crise” .
Já a forma de governar do crime acarreta na imposiçã o de regras e restriçõ es em comportamentos por
uma organizaçã o criminosa (Lessing, 2017; Arias, 2006, Trejo e Ley, 2018; 2020). Esta governança
impacta no entendimento de como as organizaçõ es criminosas se integram na polı́tica local e suas
implicaçõ es para o sistema polı́tico. Na dé cada de 1980, esta forma equivalia à uma estrutura alternativa de governar as favelas e periferias, por exemplo, com uma provisã o de comida, soluçã o de problemas de infraestrutura urbana, e se dava pelo trá �ico e suas �iguras carismá ticas (Glenny, 2016). No
Brasil, esta realidade já nã o se veri�ica com tanta frequê ncia, mas persiste a con�iança na rede de criminosos coetâ neas à essa forma de dominaçã o, com normas e legitimidade para esses grupos.
A governança criminal dos carté is no Mé xico exempli�ica como há uma maior probabilidade de uso de
violê ncia letal contra o�iciais do governo e seus candidatos polı́ticos (Trejo e Ley, 2020). Ademais de
subjugar governos locais e a populaçã o, ganha-se um controle territorial nos municı́pios em que desenvolvem regimes de governança subnacionais, que resulta em recursos valiosos aos carté is, como o
controle da violê ncia e taxaçã o, comandando importantes atividades econô micas locais.

8
Segundo dados obtidos no DEPEN, Levantamento Nacional de Informaçõ es Penitenciá rias. Atualizaçã o
- Junho de 2016. Brası́lia - DF. 2017.
9
µµbanco Nacional de Monitoramento de Prisõ es – BNMP 2.0: Cadastro Nacional de Presos, Conselho
Nacional de Justiça, Brası́lia, agosto de 2018.
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Na Amé rica Latina, há uma escassez estatal observada, em que pese a presença de instituiçõ es prisionais e agê ncias estatais, em que sã o observadas formas de co-governança. Em comum, está sua origem, e moldadas em oposiçã o – ainda que em uma complementaçã o sutil – à governança estatal. Seu
enraizamento é parte de seu diferencial e a autoridade estatal pode oportunamente contestar a autoridade assumida no campo pelos atores do crime, mas frequentemente colabora, silencia ou nega sua
presença (Lessing, 2017).
Concomitamtente, nos contextos de “tolerâ ncia zero” latino-americanos, algumas inovaçõ es recentes
no capitalismo promoveram na recepçã o da vigilâ ncia eletrô nica, por exemplo, e nas mudanças nas
formas de governo e compartilhamento involuntá rio de dados junto à governança criminal (Botello,
2012).
A desigualdade epistê mica entre a Amé rica Latina e os paı́ses do centro do capitalismo é evidenciada
em uma parte substantiva das conceituaçã o sobre as prisõ es, com teorias e material empı́rico de outros contextos. Neste artigo, abordaremos os usos das tecnologias pensadas originalmente para uso
militar e estatal, pelas facçõ es prisionais no caso brasileiro. A organizaçã o nos presı́dios, no Brasil, não
se encerra no propósito da vigilância e controle estatais, com atualizaçõ es de sistemas originalmente
pensados para vigiar os sujeitos, mas cujos usos excedem os atores governamentais.
Anterior a essa lacuna, sublinhamos como o modelo de vigilâ ncia no sistema prisional foi amplamente
baseado no Panó ptico de Bentham, cunhado em 1787, e popularizado por Foucault (2014).10 Esse
consiste em uma arquitetura prisional que prevê um pré dio circular com uma torre de observaçã o no
meio, em uma formulaçã o totalitá ria de comando e controle centralizados, aná logo à s operaçõ es do
controle na sociedade moderna. Dessa forma, um ú nico ponto de observaçã o é privilegiado, implicando na vigilâ ncia constante dos comportamentos de quem estivesse dentro, uma metá fora bastante utilizada nos trabalhos do sistema prisional (Foucault, 2014, Adams, 2016, Parnell, 2013 & Britton,
2003).
Para Foucault, as coisas sã o tornadas visı́veis segundo um determinado discurso histó rico, do que
pode ser visto, e a seara do visı́vel é construída de forma a ressaltar um regime particular de
visibilidade. Há, idealmente, um número grande de vigilantes para sujeitos visı́veis – no caso, agentes
da segurança para detentos – conectado ao surgimento das sociedades disciplinares do sé culo XVI em
diante. A regulaçã o do poder, nesse esquema, é inerente à composiçã o arquitetô nica, cujo objetivo é
“em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operá rio ou um aluno” (Foucault,
2014: 223) permanentemente visı́vel. Seria necessá rio apenas um supervisor em uma torre central,
importante para criar a ilusã o de que algué m pode estar vendo, nunca tendo a certeza se estã o sendo
ou nã o vigiados. O Panó ptico induziria, entã o, no detento, um estado de consciê ncia e permanente
visibilidade, que assume como automá tico o funcionamento do poder.
Sociedades de controle (Deleuze, 2006) sã o subsequentes à sociedade disciplinar (Foucault, 2014), à
sociedade de vigilâ ncia (Murakami Wood et al, 2006), e à cultura de vigilâ ncia (Lyon, 2018). Desta
forma, no Sul Global é frequente o uso do arcabouço teó rico do Norte para a re�lexã o sobre seu sistema
prisional. Nesse sentido, as abordagens pós-Foucault – imprescindı́vel para a teorizaçã o do campo não problematizam mudanças posteriores à quelas em que este se debruçou (Cardoso, 2014). Ressaltamos algumas perspectivas que pensam para alé m do modelo panopcista, realizadas no Norte Global
(Norris and Armstrong, 2020; Lianos (003; Koskela, 2003, 2004), alé m de Mathiesen (1997), e seu
modelo sinó ptico, justaposto ao Panó ptico. Neste, muitos observariam poucos, uma ló gica que opera

10

Para mais informaçõ es sobre esse conceito utilizado pelo �iló sofo francê s, ver Elmer (2012).

criminologicalencounters.org

119

120

Simone da Silva Robeiro Gomes

concomitantemente à perspectiva de poucos observando muitos, em regime de retroalimentaçã o contı́nua. Haggerty e Ericson (2000), por sua vez, propõ em uma substituiçã o no conceito de Panó ptico
para um “agenciamento de vigilâ ncias”, na qual estes seria uma das dimensõ es. James Cascio (2005)
sugere um Panó ptico participativo, em que a democratizaçã o dos olhares seria completa, no que Lyon
(2010) chama de “sonho da transparê ncia bottom-up” (Lyon, 2010, p. 172).
Por sua vez, na periferia do capitalismo, Bruno (2010) propõ e uma vigilâ ncia distribuı́da, incorporada
em dispositivos e serviços cotidianos, de forma descentralizada, nã o hierá rquica e com diferentes propó sitos. Nestes contextos, aferramo-nos à s instituiçõ es totais para o disciplinamento da coletividade.
Nesta, as tecnologias de controle utilizadas convergem, nas prisõ es da Amé rica Latina com a presença
ostensiva de facçõ es criminosas.
A vigilâ ncia, no sé culo XX, pode ser conceituada como a “recuperaçã o e processamento de dados pessoais, identi�icá vel ou nã o, para os propó sitos de in�luenciar ou gerenciar aqueles cujos dados foram
recuperados” (Lyon 2001, p. 02). A novidade residiria em seu uso como tecnologia polı́tica de controle
da populaçã o (Ceyhan, 2012). Esta nã o se estabelece de forma homogê nea em todos os contextos, com
importantes modi�icaçõ es nos sistemas de identi�icaçã o que utilizam (Murakami Wood e Firmino,
2010). Browne (2015), por exemplo, menciona a vigilâ ncia estabelecida sobre populaçõ es negras, intelectuais e ativistas, como Frantz Fanon, mas també m trabalhadores, de forma a controlá -los.
David Lyon (2003, 2010; 2011, 2018), referê ncia nos estudos sobre vigilâ ncia, menciona as bases para
o seu “funcionamento” em situaçõ es cotidianas, bem como o papel do setor privado na justi�icativa e
implementaçã o de meios de identi�icaçã o. O processamento de dados pessoais implica na disciplina
produzida pelo Panó ptico, mas també m em uma categorizaçã o sutil de determinados grupos sociais
oprimidos, por exemplo.
As perspectivas produzidas no norte fazem mençã o constante à vigilância baseada na perspectiva
foucaultiana (Marx, 2016, Zuboff, 2019 & Bucher, 2018) – complementares, poré m distintas à s formas
observadas na Amé rica Latina. O Panó ptico acentua o monopó lio da informaçã o e comunicaçã o por
um pequeno nú mero de elites interconectadas e com baixa visibilidade (Marx, 2016). Contudo, atualmente observamos câ meras de vigilâ ncia outrora restritas à s prisõ es e á reas de alta vigilâ ncia de segurança em escritó rios, shoppings, no interior das casas, praias, bares e igrejas. Apesar de Foucault ter
identi�icado que estas extrapolariam as prisõ es e hospitais para outros espaços, como a fá brica e a
escola, para categorizar e organizar os sujeitos, o autor nã o poderia prever o aumento da quantidade
de informaçõ es sobre os sujeitos por empresas e grupos criminosos.
Há uma extensa produçã o na Sociologia e Criminologia latino-americanas a respeito das prá ticas de
encarceramento, mas algumas seguem baseando-se em pesquisas feitas no norte global. Nessas sociedades, a pobreza extrema, os altos nı́veis de violê ncia, a falta de autonomia estatal e as altas taxas de
encarceramento devem ser considerados. Os impactos da colonizaçã o, organizaçã o do crime e con�lito
armado, alé m da violê ncia contra a mulher e crianças e violê ncia estatal sã o parâ metros incontorná veis à s aná lises (Carrington, Scott, Sozzo, 2018; Cavalcanti, 2020).
Na Amé rica Latina o monopó lio da informaçã o, comunicaçã o e coerçã o pressuposto pelo modelo do
Panó ptico seria contestado por uma organizaçã o criminal que igualmente possui meios coercitivos,
informacionais e de vigilâ ncia como veremos a seguir. Neste contexto, há uma reordenaçã o dos regimes de visibilidade, reorientando os espaços e a utilizaçã o das tecnologias.

O encarceramento e a vigilância contemporâneas no Brasil
A instituiçã o prisional surgida no sé culo XVIII (Fassin, 2017; Ignatieff 1978, Melossi & Pavarini, 1981;
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Foucault 2014; Wacquant 2001), em seu modelo anacrô nico (Davis, 2011), racista (Borges 2019;
Wacquant, 2001), patriarcal (Boiteaux 2018; Howe 1994; Britton 2003) e encarcerador em massa
(Manso & Dias, 2018; Lourenço, 2017; Davis, 2011) encontra, no sé culo XXI, as novidades proporcionadas pela vigilâ ncia. Para Cardoso (2013, 2014) a videovigilâ ncia evidencia como os prismas do controle e da disciplina panopcista foram tratados quase extensivamente de forma a retomar Bentham
(2000) e Foucault (2014) no Brasil.
No paı́s em questã o, Koerner (2001), sublinha a centralidade da sociedade escravista na gê nese da
economia dos castigos e em sua distribuiçã o da violê ncia entre a autoridade pú blica e os particulares.
Assim, a Casa de Correçã o da Corte, no Rio de Janeiro, por exemplo, fundada no sé culo XIX, ú nica no
paı́s inspirada no modelo Panó ptico, já em 1874 funcionava como à s demais prisõ es do Impé rio. Ademais, era pouco segura, com instalaçõ es e condiçõ es de higiene e saú de precá rias. Koerner identi�ica,
portanto, nessa precariedade “relaçõ es existentes entre as prá ticas punitivas estatais e a estrutura da
sociedade escravista brasileira do sé culo XIX” (2011, p.2)
As mudanças arquitetô nicas desta instituiçã o já eram, à é poca, emblemá ticas. Não se podia ver tudo
da torre central e a vigilâ ncia era exercida direta e difusamente por uma parte da populaçã o sobre a
outra. Ademais, não havia um espaço homogeneizado do Panóptico, com divisões entre vigilantes e
vigiados e o controle estaria «pessoalizado» nas relações dos agentes. A violência era aplicada nos
apenados, tanto pelo poder privado senhorial, quanto pelo poder estatal, de forma a rea�irmar a ordem social hierarquizada e nã o o adestramento disciplinar dos corpos (Koerner, 2001).
Já no sé culo XXI, as facçõ es criminosas/prisionais sã o objeto de um nú mero substantivo de pesquisas
no Brasil, notadamente relativas ao Primeiro Comando da Capital (Dias, 2011, Biondi, 2009, Marques,
2009, Feltran, 2018). Estas sã o de�inidas segundo Paiva (2019), como agenciamentos coletivos e formas de “fazer o crime”. O conceito nã o está isento de fragilidade (Cipriani, 2017), mas pode ser utilizado para o entendimento dos agrupamentos em Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro e Rio Grande, em
suas convergê ncias com as má �ias, gangues e carté is. Para Manso e Dias (2018), as facçõ es coexistem
com as gangues, mas as primeiras seriam mais estruturadas e com maior nı́vel de lealdade e identi�icaçã o.
Aqui a organizaçã o providenciada pelas facçõ es no Brasil desde o �inal dos anos 1970 (Dias 2017, Paiva 2019) é essencial. Desde 2006, estas operam de forma siné rgica dentro e fora dos presı́dios do paı́s,
fortalecidas com a transferê ncia e movimentaçã o de seus lı́deres, resultado da Lei de Drogas (Lei
11.340/2006).11 Nã o obstante, meu interlocutor no Amazonas, Augusto,12 a�irma que as facçõ es não
devem ser nomeadas pelo Estado, que não negocia com grupos criminosos em pé de igualdade. Para
o juiz federal, o crime não é organizado e seus sujeitos seriam pé rapados. A situaçã o seria semelhante
ao passado, quando os detentos já se articulavam entre eles, em uma evoluçã o organizativa das gangues dos previamente conhecidos como galerosos na cidade (Lima, 2019). Nomeá -los como facçõ es
implicaria em outorgar-lhes poder. De forma semelhante, no Rio Grande do Sul, há um descompasso
no reconhecimento da organizaçã o da cena criminal da regiã o, notadamente entre a Susepe e a Polı́cia
Civil (Chies e Ribeiro, 2019).
Em uma perspectiva distinta, que assume que as pessoas presas organizadas possuem poder de bar-

11
A Lei de Drogas – Lei 11.340/2006, teve como um de seus efeitos colaterais o espraiamento dos lı́deres
das facçõ es criminosas em todo o paı́s, com a transferê ncia sistemá tica dos lı́deres desses grupos criminosos
para os sete presı́dios federais no Brasil. Para mais informaçõ es, ver Gomes (2020).
12
Entrevistado em Manaus, em agosto de 2017, no presı́dio COMPAJ.
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ganha, mesmo que nã o nomeados pela mı́dia e governos, Carlos,13 diretor de uma unidade prisional
no Ceará , a�irma que os detentos tê m que “escolher proteçã o, pra ter proteçã o que o Estado nã o dá ”.
E a �iliaçã o nos presı́dios seguiria uma regra entre os detentos que, uma vez �iliados, nã o podem mais
sair. Felipe,14 diretor de outra unidade, assevera que: “eles sã o muito organizados, funciona perfeitamente, a gente até brinca que se a rua tá muito bagunçada, o sistema nã o está funcionando”. O entrevistado prossegue “O Estado é muito moroso para tomar decisã o, o crime nã o”.
Esse fenô meno, segundo Roberto,15 em Manaus, advé m da expansã o e complexi�icaçã o do mercado
ilı́cito de drogas, que levou à subsequente organizaçã o dos grupos como facçõ es, impactando nas
grandes cidades brasileiras. Em Manaus, a chegada do PCC, por exemplo, rompeu o monopó lio de venda a varejo de drogas da facçã o Famı́lia do Norte (FDN). Desde 2012, a capital do Amazonas conta com
uma organizaçã o incipiente do PCC e os presı́dios federais teriam potencializado, a competê ncia dos
presos, a partir da mistura entre presos comuns e faccionários. No Rio de Janeiro, a situaçã o relatada
é similar, com o agravante de uma lei estadual que proı́be a divisã o dos presı́dios por facçõ es, ainda
que ela nã o funcione na prá tica.16
Conquanto exista uma interdiçã o da nomeaçã o relativa à s facçõ es, Oscar, detento entrevistado em
Bangu 4, no Complexo Penitenciá rio de Gericinó , traz uma perspectiva distinta à narrativa o�icial. O
jovem, que passou por sete unidades federais, a�irma que o problema atual do crime residiria justamente na organizaçã o proporcionada pelos presı́dios federais. Para ele:

Penitenciá ria federal é lucro pra facçã o, 99% dos presos nã o sabem nem falar
quando chegam lá , nem da favela saiam, primeira vez que andam de aviã o é
quando sã o transferidos. Na penitenciá ria federal, você enriquece as facçõ es
criminosas, é um câ ncer.

No Brasil, atraso e precariedades coexistem listados por Igor,17 agente prisional no Rio Grande do Sul,
exempli�icado por iniciativas de modernizaçã o da gestã o das unidades prisionais, notadamente suas
câ meras de monitoramento. Essas diminuem o nú mero – e a periculosidade - das rondas, mas també m permitem a fá cil visualizaçã o de movimentaçõ es suspeitas. Tais inovaçõ es, junto a um sistema de
vı́deo monitoramento, câ meras de alta resoluçã o e sensores noturnos com rotaçã o 360 graus sã o comuns na ú ltima dé cada. Ainda assim não sã o consensualmente recebidas pelos trabalhadores, dado
que muitos guardas antigos nã o se adaptam à s tecnologias.
Outras inovaçõ es nos presı́dios estariam aliadas à liberdade condicionada à provisã o da impressã o
digital, alé m do uso intensivo de scanners nas entradas do presı́dio.18 Igor comenta que a automaçã o
de portas e janelas, principalmente nos presı́dios do estado de Sã o Paulo, torna facultativa a presença

13
Entrevistado em Fortaleza – CE , em 2017.
14
Entrevistado em Fortaleza – CE , em 2017.
15
Segundo entrevista realizada com o presidente do COPEN-AM, em agosto de 2017.
16
Entrevistado no Rio de Janeiro, em setembro de 2017, na SEAP.
17
Assim como os demais nomes do artigo, tratamos aqui de um nome �ictı́cio. Entrevista realizada em Rio
Grande – RS, em dezembro de 2019.
18
Segundo o entrevistado, em quase todos os presı́dios do paı́s tais câ meras foram compradas antes dos
megaeventos esportivos, Copa do Mundo (2014) e Jogos Olı́mpicos (2016), e, posteriormente entregues aos
presı́dios.
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de agentes de segurança em determinados espaços. Outro arranjo das gestõ es nas unidades prisionais
é um robô que realiza uma varredura dos espaços, també m a partir de uma câ mera, alé m de drones,
que funcionariam de forma a visualizar o pá tio, outrora uma tarefa exclusiva das forças policiais.
As videoconferê ncias de detentos,19 o uso da Inteligê ncia Arti�icial (IA) para gerir as ligaçõ es
realizadas de dentro do presı́dio20 e os bloqueadores de sinal surgem mais na forma de promessas tecnológicas para o sistema penitenciá rio do que realidades concretas nas unidades. Os telefones celulares são objeto de controvérsia, tendo em vista que têm sua entrada principalmente por rebolo, arremessos do lado de fora que, nã o raro, incluem armas.21 Em uma visita à unidade COMPAJ, em Manaus,
o juiz Augusto indica os locais em que os presos receberam a polı́cia no dia 1 de janeiro de 2017,22 no
inı́cio de uma rebeliã o instaurada à noite, com tiros, em que també m lançaram pessoas da parte mais
alta do presı́dio. Quando questionado como os presos teriam acesso à s armas, meu interlocutor me
responde « as armas nessa rebeliã o entraram pelo rebolo ou pela má �iscalizaçã o das visitas e funcioná rios do COMPAJ ». Este grau de organizaçã o ilustra o está gio da governança criminal no Brasil.
No Rio Grande do Sul, Igor menciona “presos que a gente chama mais caı́dos é que vã o entrar com o
celular ou até uma pequena quantidade de drogas, eles usam os familiares, um amigo, um irmã o, no
má ximo um arremesso”. O ato de arremessar, segundo Nascimento (2018) subsume a negligê ncia da
vigilâ ncia estatal sobre o que entra nos presı́dios, em que pese que pendrives, celulares e bebidas alcoó licas sejam arremessados correntemente nas unidades no paı́s.
A utilizaçã o que os detentos fazem das tecnologias aqui apresentadas vale ser ressaltada. Há uma
busca constante por estratégias alternativas de entrada de substâncias ilícitas, como menciona Igor,
sobre o aumento da apreensã o de drogas por meio de arremessos quando os scanners corporais foram instalados na unidade em que ele trabalha.
Há incongruê ncias no uso das tecnologias nos sistemas prisionais no centro e na periferia. A tornozeleira eletrô nica,23 por exemplo, recomendada em decisõ es judiciais para presos do regime semiaberto
(RSA),24 é uma delas, com instruçõ es em inglê s e, como a�irma Igor, que nã o raro resulta em reclamaçõ es dos detentos sobre a incompreensã o do seu funcionamento. Há també m a di�iculdade de nã o
conseguirem emprego com as tornozeleiras, pois �icam presos a um raio determinado, sem poder deslocarem-se para o trabalho ou mesmo nã o possuı́rem moradia �ixa. Um agente da condicional, carreira
inexistente no Brasil, poderia minimizar solucionaria esse imbró glio. Campello (2017) aponta di�iculdades do uso das tornozeleiras notadamente em presos faccionados fora das unidades, tendo em vista
a identi�icaçã o e rixas proporcionada pelas mesmas.

19
Defendido pelo Ministro da Justiça, Sergio Moro, https://twitter.com/SF_Moro/status/
1114109909266726918?ref_src=twsrc%5Etfw Acesso em 5 de abril de 2020.
20
Tecnologia que começou recentemente a ser implementada nos presı́dios nos EUA. Para maiores informaçõ es, ver: https://abcnews.go.com/Technology/us-prisons-jails-ai-mass-monitor-millions-inmate/
story?id=66370244 Acesso em 4 de abril de 2020.
21
Entrevistado em Manaus, em agosto de 2017, no presı́dio COMPAJ que adiciona que as entradas de celulares nas unidades decorrem també m de uma má �iscalizaçã o das visitas e funcioná rios.
22
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/maior-massacre-do-sistema-prisional-do-amdiz-secretario-sobre-rebeliao.html Acesso em 4 de abril de 2020.
23
Seu uso está regulamentado pela Lei de Execuçã o Penal (LEP), de 1984, somente no regime semiaberto
e aberto. Para maiores informaçõ es, ver: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28001040/artigo-146b-da-lein-7210-de-11-de-julho-de-1984. Acesso em 10 de abril de 2020.
24
Essa variaçã o é distinta també m no que tange ao seu alcance, entre 150m a 300m, no Rio Grande do Sul,
por exemplo.
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Tais tecnologias coexistem com tá ticas consideradas anacrô nicas, utilizadas pelo Estado no Brasil. O
uso de animais nos arredores das unidades, como os cachorros e gansos25 em uma unidade em Rio
Grande, com a funçã o de fazer barulho em movimentaçõ es suspeitas é um exemplo destas. Adicionalmente, �iguram entre essas prá ticas rondas noturnas para veri�icar fugas e detentos informantes, que
trocam informaçõ es por regalias. Em presı́dios antigos, em todo o paı́s, há um bate grade quando os
detentos sã o colocados no pá tio, para veri�icaçã o das celas de forma a veri�icar se nestas nã o constam
substâ ncias ilı́citas.
No COMPAJ,26 por exemplo, sã o muitas as limitaçõ es estatais para a aplicaçã o de tecnologias. Neste, o
trabalho é realizado por agentes de disciplina, contratados por uma empresa, e nã o agentes penitenciá rios concursados.27 As funçõ es de observaçõ es e apoio sã o limitadas ao trabalho de agentes terceirizados, uma demonstraçã o do atraso e precarizaçã o do funcionamento dessas unidades em todo o
paı́s.
No Brasil, as facçõ es usam as tecnologias de formas distintas, inclusive internamente. Marcelo,28 por
exemplo, a�irma que o Comando Vermelho (CV) nã o usa tanto as redes sociais quanto o PCC, e nã o usa
a mı́dia social whatsapp. Tais grupos funcionam basicamente com um sistema de anotaçõ es, com um
nú mero de inscriçã o e matrı́cula, que, no caso do livro do PCC conta també m com os campos exclusã o,
puniçã o e matrı́cula. Jorge,29 agente prisional no Rio de Janeiro, a�irma que neste constariam “anotaçõ es que nã o sã o da facçã o, mas da unidade, e da boca dele”.

Drones no contraprograma das facções prisionais
Aqui listamos uma interferê ncia cada vez mais presente no sistema prisional na Amé rica Latina: o artefato aé reo nã o tripulado, popularmente conhecido como drone, mas cuja terminologia militar é veículo aéreo não tripulado ou veículo aéreo de combate não tripulado, munido ou nã o de armas.30 Conquanto se observe sua existê ncia desde o sé culo XIX, nã o foi até recentemente que estes entraram
de�initivamente no imaginá rio da modernidade. Ora controlados à distâ ncia, ora por humanos ou dispositivos robó ticos, comumente há uma combinaçã o das duas formas de controle.
Originalmente empregados em tarefas de informaçã o, vigilâ ncia e reconhecimento, estes já sã o documentados em suas novas tarefas, como a de caçador-matador (Chamayou, 2015). Com câ meras de
vı́deo voadoras e de alta resoluçã o, tê m sua força no limite em que projetam poder –aumentam a distâ ncia a partir da qual a violê ncia pode ser empregada, tanto em seu uso original, quanto contemporâ neo.
Essa tecnologia foi desenvolvida em um programa de assassinatos por alvo justi�icados pela “Guerra
ao Terror”,31 cujo uso foi intensi�icado nas guerras no Afeganistã o (2001) e Iraque (2003),32 com a in-

25
Em A Arte da Guerra, Sun Tzu menciona o barulho feito por gansos, e seu papel na histó ria, algo aproveitado por vá rias instituiçõ es prisionais brasileiras atualmente.
26
Administrado por uma parceria pú blico privada, com a empresa Umanizzare, responsá vel pela
administraçã o també m do COMPAJ feminino.
27
O ú ltimo concurso pú blico realizado para a carreira data da dé cada de 1980.
28
Entrevistado no Rio de Janeiro – RJ , em setembro de 2017, na SEAP.
29
Entrevistado no Rio de Janeiro – RJ , em setembro de 2017, no Complexo Gericinó Bangu 1.
30
Outros termos utilizados sã o veı́culo aé reo de combate nã o tripulado (unmanned combat air vehicle),
UCAV unmanned aircraft system (UAS) ou remotely piloted aircraf (RPA).
31
També m conhecida como Guerra ao Terrorismo, refere-se à campanha militar desencadeada pelos
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corporaçã o de câ meras, sensores para vigilâ ncia e armas (Peró n, 2015). A vantagem de nã o serem
tripulados auxilia sua utilizaçã o mais corrente, idealmente desenhados para açõ es consideradas perigosas. O “objeto violento nã o identi�icado” traz à luz algumas contradiçõ es dessa tecnologia humanitária pretensamente mais é tica como uma alegada precisã o no fazer da guerra. O discurso da necroética é fundamental para sua aceitabilidade social e polı́tica, em uma justi�icativa do direito ao
“assassinato seletivo”. Essa polı́tica daria conta de uma autoridade fora do solo em cada casa e cada
indivı́duo, para que possa ser monitorado, policiado ou destruı́do a partir do cé u (Weizman, 2012;
Chamayou, 2015).
No Brasil, drones de menor porte se tornaram recentemente acessı́veis ao grande pú blico, comprados
em lojas de eletrodomé sticos e regulamentados em 2014.33 A ANAC cadastra aviõ es experimentais no
paı́s, categoria que nã o se limita à s aeronaves remotamente pilotadas. O Syma X5C pode ser comprado
por cerca de 50 reais, com uma câ mera e controlado remotamente por até 100 metros, já o Phantom
3, custa em torno de mil reais, com um sistema de localizaçã o wireless, e �ilmagem automá tica de alvos
com uma câ mera de alta de�iniçã o. O modelo S1000 da DJL, pode carregar até 11kg.
É, portanto, como parte de contraprogramas que os drones figuram na utilização feita pelos detentos,
com um uso alternativo à forma como são previstos pelos agentes da segurança pública. Em uma teia
societária em que convivem humanos e não humanos, é importante pensar técnicas no bojo de
responsabilidades de relações não exclusivamente humanas, em que a tecnologia assume
centralidade em seus diferentes usos (Latour, 1992).
Para alé m da organizaçã o no sistema de anotaçõ es, ressaltamos o uso dos drones pilotados remotamente de fora das unidades que chegam com entorpecentes e celulares para dentro dos pá tios. As
circunstâ ncias que permitem que tecnologias militares de sobrevoo sejam utilizadas por facçõ es prisionais sã o emblemá ticas do seu poder e efetiva in�luê ncia dentro do sistema penitenciá rio, com controle sobre quase tudo que entra nos presı́dios, segundo Igor, em Rio Grande. No pá tio entre as alas de
um presı́dio, o agente comenta que é frequente que tais objetos sejam derrubados pelos guardas nas
á reas comuns, com celulares amarrados ao aparelho. Somente em 2019, no Rio Grande do Sul, foram
apreendidos 43 drones34 e junto com eles quatro quilos de entorpecentes e 68 telefones.35 Igor menciona como fora do presı́dio as facçõ es utilizam també m rá dios e aparelhos para captaçã o e tecnologias para “entrada de armamento, captam nossa frequê ncia de comunicaçã o e té cnicas pra bloqueio e
abertura de tornozeleira, sem gerar sinal no sistema”. Ele prossegue:

os caras sã o pro�issionais nas té cnicas, constroem muitas coisas, materiais que
bloqueiam o scanner corporal, colocam materiais na volta das drogas, e outras

Estados Unidos, em resposta aos ataques de 11 de setembro de 2011, pelo entã o Presidente dos Estados Unidos,
George W. Bush.
32
Chamayou (2015) chama atençã o para o aumento de 1.200% no nú mero de patrulhas de drones armados norte-americanos, entre 2005 e 2011, e para o fato de que nos EUA, atualmente, formam-se mais operadores
de drones do que pilotos de aviã o de combate e bombardeiro juntos.
33
Regulamento Brasileiro da Aviaçã o Civil Especial n. 94 (RBAC-E n.94) para veı́culos nã o tripulados e
aeromodelos Para maiores informaçõ es, ver: https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/rbha-e-rbac/rbac/rbac-e-94 Acesso em 4 de abril de 2020.
34
Para ele, tais dados sã o subnoti�icados, dado que as forças de segurança nã o controlavam os dados nos
anos anteriores, por nã o se apresentar como uma realidade tã o frequente.
35
Entrevistado em Rio Grande - RS, em março de 2020.
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té cnicas de entrada de material, sola de chinelo, té cnicas como a jiboia, cordas
que usam pra fuga, lanças que pegam coisas para ser arremessadas, que eles
fazem com o corpo humano, muito rá pido. Té cnicas para entrada de materiais
gigantescas, de tecnologia é o celular e tudo quanto é tipo de tecnologia para
aprender o sistema do presı́dio. Tornozeleira e controle de radiofrequê ncia
para pegar as frequê ncias da policia. Na rua eles usam muito mais coisas. Sola
do chinelo completamente forrada, nã o dá pra ver corte nenhum.

No programa estatal, há uma tela nos pá tios e bloqueadores de celular, que impedem o sinal de comunicaçã o dos drones. No contraprograma das facçõ es se observa um sobrevoo noturno dos drones com
o material em uma corda, arrancada pelos detentos quando perto das celas. Igor a�irma: “o material é
solto dentro do pá tio e nó s acabamos apreendendo drogas e drones, e pelos locais que caem sabemos
que vieram de drones, na nossa revista de manhã ”. Muitas vezes o aparelho, ele prossegue, �ica preso
aos �ios das unidades, em pacotes que chegam a pesar mais de dez quilos. O exemplo recente da Penitenciá ria Estadual do Jacuı́ (PEJ), no Rio Grande do Sul, da derrubada de um drone Matrice, com 6
baterias, 28 aparelhos celulares, e quilos de entorpecentes e acessó rios, como fones de celular e remé dios,36 sinaliza para uma ocorrê ncia cada vez mais frequente no paı́s.
Foi em 2012 que começou-se a observar essas prá ticas na passagem de entorpecentes na fronteira
entre EUA e Mé xico, por exemplo, em uma mé dia de 150 viagens por ano realizadas por VANTS.37
Choi-Fitzpatrick (2020) relata que, desde 2017, o ISIS já utilizava os artefatos com bombas coladas
com �ita silvertape,38 tal como já se documentava o sobrevoo de drogas para dentro dos presı́dios. O
uso de aeronaves nã o tripuladas para a entrega de entorpecentes em uma penitenciá ria foi observado
em 2014, com a apreensã o de um mini-helicó ptero controlado, que teria levado 250 gramas de cocaı́na para o Centro de Detençã o Provisó ria 1, em Sã o José dos Campos-SP. Sobre a prá tica, Carlos,39 no
Ceará , comenta: “ já vimos drones sobrevoando a unidade, nó s nã o temos dinheiro nem pra comprar
um cadeado e o crime tem drones”.
Esse uso diversi�icado dos drones é reportado desde o inı́cio do sé culo XXI. Assim, de instrumentos de
trabalho em departamentos de polı́cia, incluindo o monitoramento de presos em condicional à identi�icaçã o de crimes e o rastreamento de criminosos, estes sã o para Choi-Fitzpatrick uma “extensã o
aé rea do problema do crime no big data” (2020, p. 167). O Centro de Estudo dos Drones da Universidade de Bard, nos EUA, em um relató rio de 2018, identi�icou 910 agê ncias pú blicas que faziam uso da
tecnologia á rea, um aumento de 82% em relaçã o ao ano anterior.40

Considerações Finais: Assimetrias Norte Sul na teoria e empiria prisional

36
Importante dizer que este drone é orçado em mais de setenta mil reais shttps://www.brigadamilitar.
rs.gov.br/bm-de-triunfo-prende-dois-individuos-e-apreende-drone-utilizado-para-arremessar-drogas-para-o-interior-da-pej . Acesso em 11 de abril de 2021.
37
https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/narco-drones-a-new-way-to-transport-drugs Acesso em 5 de
abril de 2020.
38
https://www.aljazeera.com/features/2017/1/3/isil-ramps-up-�ight-with-weaponised-drones. Acesso
em 19 de abril de 2021.
39
Entrevistado em Fortaleza – CE , em 2017
40
Disponı́vel em: https://dronecenter.bard.edu/public-safety-drones-update/ Acesso em 19 de abril de
2021.
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O artigo discute como frequentemente as assimetrias empı́ricas das unidades prisionais na Amé rica
Latina acompanham assimetrias teó ricas. Sem engajarmo-nos na discussã o sobre a posiçã o de dependê ncia dos paı́ses perifé ricos (Cardoso & Faletto, 2000, Wallerstein 1999, Arrighi, 2003), observamos
como os presı́dios do Sul Global agregam ao debate da “cultura de vigilâ ncia”, o uso criativo de artefatos frequentemente enquadrados como de observaçã o, por meio da governança criminal.
Seguimos, portanto, a pista de Bruno et al (2019), em que junto à s transformaçõ es das prá ticas de
vigilâ ncia seguem-se modi�icaçõ es nos temas dessa agenda de pesquisa. Os novos arranjos socioté cnicos (Latour, 1992) e geopolı́ticos do capitalismo de vigilâ ncia referenciam a invençã o de um grupo
de seres humanos em um tempo e local especı́�icos, que nã o resultam necessariamente em avanços
das tecnologias digitais. As açõ es e estruturas devem ser re�letidas em seus aportes local – reduçã o,
foco, partiçã o – e global – instrumentalizaçã o, complicaçã o, ampli�icaçã o (Latour, 1996). Em termos
de pesquisa, a teorizaçã o sobre os efeitos do Big Data já alerta para a presença dos paı́ses perifé ricos
nas aná lises. Há iniciativas, como a conferê ncia realizada em 2017, na Colô mbia, Big Data from the
South (Silva, 2019, Milan & Treré , 2019),41 com a agenda de discussã o destes contextos.
Há uma ancoragem das principais capacidades instrumentistas nas grandes empresas de vigilâ ncia, e
o Estado se movimenta junto à estas para acessar parte do poder que essas prometem. Haggerty
(2012) já alertara sobre a existê ncia de uma “vigilâ ncia gradual e dissimulada”,42 em que os processos
high e low-tech, introduzidos para um propó sito de�inido podem ser transformadas, com a expansã o
para outros locais e populaçõ es. No caso latino-americano, em geral, e no Brasil, em particular, os usos
alternativos das tecnologias de vigilâ ncia incluem scanners, tornozeleiras eletrô nicas e drones funcionando como coletores de dados para controle dos sujeitos e mobilizados por atores da governança
criminal.
A tecnologia do drone encarada em uma chave neocolonial, em seus usos diferenciados nas relaçõ es
Norte-Sul globais envolve uma dimensã o subestimada na literatura. Esta versa sobre como o acesso
individual às ferramentas de vigilância e sua democratizaçã o nos permitem visualizar como o crime
organizado as utiliza, com membros de facçõ es especializados em driblar os equipamentos de segurança para burlar a vigilâ ncia estatal e servir a seus interesses. E� assim que a perspectiva da sousveillance (Mann, 2003) deve ser considerada, implicando em uma inversã o da vigilâ ncia tradicional, com
um regime de visibilidade que produz deslocamentos efetivos para o controle.
Essa utilizaçã o em mú ltiplas vias, portanto, requer uma gestã o compartilhada e discreta entre presos
e Estado (Godoi, 2017). Há uma divergê ncia, nesse sentido, na Amé rica Latina e sua conciliaçã o anacrô nico-tecnoló gica no sistema penitenciá rio dos casos no centro do capitalismo. A assimetria tecnoló gica e polı́tica da vigilâ ncia nos paı́ses pobres, em unidades com frequente superlotaçã o é distinta
das perspectivas prisionais do Norte (Adams 2016 & McGowen et alii, 2011). Ademais, Birkbeck
(2010, 2011), menciona uma distinçã o essencial no funcionamento penal do Norte, cujo foco reside
na reclusã o e na atividade e controle estatal exercido pelas autoridades. Na Amé rica Latina, é comum
uma gestã o que centre sua vigilâ ncia interna entre à s pessoas presas.
A agenda tecnopolı́tica deve seguir de perto o desenvolvimento de novas formas de vigilâ ncia, suas
resistê ncias e subversõ es. Esta é outra assimetria evidenciada pelos paı́ses latino-americanos, em
desvantagem em termos de recursos, idiomas e circulaçã o de sua produçã o acadê mica (Koerner,

41
Conferê ncia originada de um grupo de trabalho que busca “descolonizar a pesquisa de dados”. Para
mais informaçõ es, ver: https://data-activism.net/publications/big-data-from-the-south/
42
Traduçã o da autora, “surveillance creep”, em inglê s, no original.
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2001; Bruno et alii, 2019; Silva, 2019). A literatura produzida no Sul Global enfrenta diversas desigualdades, ainda que já existam trabalhos com uma perspectiva crı́tica à ideia de um Big Data universal. Neste contexto, as abordagens que fazem um uso exclusivo do Panó ptico como mecanismo de vigilâ ncia nos estudos prisionais, desconsideram as alternativas aos limites dessas teorias nesse
contexto (Mann et al 2003, Haggerty 2006, Murakami Wood, 2007). Assim, perspectivas que dependem de Estados fortes em seu encarceramento foram amplamente utilizadas em estados da periferia
capitalista, cujo poder repressivo confunde-se com uma gestã o compartilhada dentro do sistema.
O artigo discutiu o uso de tecnologias de vigilâ ncia em mú ltiplas vias duas no sistema prisional brasileiro, com aportes para os demais paı́ses da Amé rica Latina, focando em sua governança criminal. Seu
percurso se estabeleceu na relaçã o entre a teoria dos estudos prisionais, muitas vezes em perspectivas exó genas aos seus contextos, e na empiria, de forma a mostrar o uso alternativo que as facçõ es
prisionais realizam das ferramentas tecnoló gicas.
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Campello, R. (2017). Dispositivos de monitoramento e a má quina penal: separar a boa circulaçã o da
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no Brasil. Bruno, Firmino e Kanahiro (2010). Vigilância e visibilidade: espaço, tecnologia e
identi�icação, 248-271. Sulina.
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Norris, C., & Armstrong, G., (2020). The maximum surveillance society: The rise of CCTV. Routledge.
Paiva, L. F. S. (2019). “AQUI NA� O TEM GANGUE, TEM FACÇA� O”: as transformaçõ es sociais do crime em
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