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“Nossa sociedade não é de espetáculos, mas de vigilância” 

(Michel FOUCAULT, 1977) 

 



 

RESUMO 

A vigilância tornou-se um fenômeno amplamente explorado na década de 2010 no campo da 

administração da informação. Os principais temas abordados referem-se à influência que a 

vigilância possui no âmbito governamental, nos espaços urbanos, na vida das pessoas e como 

as tecnologias têm modificado as formas de vigiar. Há uma lacuna de conhecimento no 

entendimento de como o indivíduo percebe a vigilância em suas ações cotidianas.   Assim, 

desenhou-se como objetivo compreender a percepção dos cidadãos sobre a vigilância de 

informações associadas ao oferecimento de serviços públicos de acesso à internet. A questão é 

relevante porque entender o dia-a-dia de uma sociedade sob vigilância sob a ótica dos 

indivíduos, entendendo a aceitação e a resistência à vigilância e o que significa viver em uma 

sociedade sob vigilância, pode ajudar a influenciar a governança e práticas futuras associadas à 

vigilância em uma cidade inteligente. No desenvolvimento da pesquisa empírica foram 

realizadas sessões de grupo de foco para  levantamento das informações e os dados foram 

analisados sob a lente da Teoria das Representações Sociais. O grupo social investigado pela 

pesquisa é composto por jovens estudantes universitários de faculdades de tecnologia. Como 

resultado, obteve-se um mapa das representações sociais do grupo e conclui-se que a vigilância 

das informações é percebida pelo grupo social, entendida  e aceita, incluindo a exposição das 

informações pessoais. 

Palavras-chave: 

Vigilância; Vigilância das Informações; Smart Cities; Teoria das Representações Sociais; 

Grupo de Foco. 

  



 

ABSTRACT 

Surveillance become a widely exploited phenomenon in the 2010's decade for the field of 

information management. The main themes related to the surveillance´s influence on 

government, urban spaces, people's lives and how technologies has changed the ways of 

watching. There is a knowledge gap in the understanding of how the individual perceives 

vigilance in their everyday actions. Thus, the objective was to understand the perception of 

citizens about the surveillance of information associated with the provision of public Internet 

access services. The issue is relevant because understanding the day-to-day lives of a society 

under surveillance from the standpoint of individuals, understanding acceptance and resistance 

to surveillance and what it means to live in a society under surveillance can help to influence 

governance and practices future associated with surveillance in an intelligent city. In the 

development of empirical research, focus group sessions were carried out to collect the 

information and the data were analyzed under the lens of the Theory of Social Representations. 

The social group investigated by the research was composed of young college students from 

technical colleges. As a result, a map of the social representations of the group was obtained 

and it was concluded that the information surveillance is perceived by the social group, 

understood and accepted, including the exposure of personal information. 

Key words: 

Surveillance; Information Surveillance; Smart Cities; Social Representations Theory; Focus 

Group.  
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INTRODUÇÃO  

 

A vigilância faz parte do cotidiano das pessoas que vivem em sociedade. Diariamente são 

gerados milhares de vídeos e imagens sobre o que se passa ao redor do mundo e um volume 

ainda maior de dados e informações são captadas e disponibilizadas para serem acessadas de 

alguma forma. Essa quantidade de informações, associada a tecnologias, fornecem para agentes 

governamentais ou privados insumos para vigiar as dinâmicas dos indivíduos dentro e fora dos 

espaços urbanos.  

O uso da vigilância a partir de aplicações tecnológicas provocou nos indivíduos uma 

mentalidade de onipresença nos acontecimentos globais, mudando as atividades cotidianas dos 

indivíduos, quase sempre com o discurso de melhorar sua qualidade de vida (DAUTOV et al., 

2018). Os espaços urbanos também foram afetados, impulsionando a adaptação das sociedades 

em estruturas que necessitam monitorar e registrar quaisquer acontecimentos diários (WOOD; 

WEBSTER, 2009). 

Nesse contexto, as discussões sobre a vigilância das informações nos espaços urbanos 

tornaram-se importantes para os indivíduos, a sociedade, os governos e as empresas, se 

tornando um fenômeno relevante e que ao longo dos anos vem se intensificando (PALLITTO, 

2018). Essa intensificação decorre da normalização da vigilância, um processo que se iniciou 

com a domesticação da segurança e a globalização, tornando-se parte da experiência da vida 

cotidiana, se espalhando em formas governamentais baseadas em ordenação e controle, 

mentalidade difícil de ser desafiada em uma sociedade de vigilância (AGAMBEN, 2005). 

Ao pensar em vigilância, é comum associar-se o termo ao monitoramento de câmeras e ao 

controle do Estado (PALLITTO, 2018). Entretanto, o uso de sistemas de informação pelas 

cidades tornou-se uma ferramenta para implementar, monitorar e avaliar políticas públicas no 

Brasil (RIBEIRO et al., 2018) e no mundo. Essa adoção de tecnologias colabora para que os 

governos locais coletem dados para a vigilância ocorrer de outras formas, não apenas com 

câmeras, mas também pelo compartilhamento de informações entre atores estatais e privados, 

preservando e aperfeiçoando as técnicas de vigilância (PALLITTO, 2018).  

Nas cidades do Sul Global, há deficiências de infraestrutura que limitam o acesso à Internet. 

Provedores públicos e privados oferecem serviços de acesso à Internet e, por vezes, oferecem 

os serviços de acesso em troca de informações do cidadão. Os cidadãos, por outro lado, 

passaram a responder a demandas de uso de tecnologia e a fornecer seus dados, quase sempre 
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sem refletir nas consequências e sem entender como a vigilância ocorre (PALLITTO, 2018). 

Poucos estudos em vigilância focam em compreender como a vigilância é entendida, vivida e 

como a ela os indivíduos resistem (WOOD; WEBSTER, 2009).  

Para abordar a lacuna sobre aspectos de vigilância das informações em smart cities, um grupo 

de cidadãos em cidades com iniciativas de smart cities será investigado para entender melhor 

as consequências da vigilância, suas limitações e extensões de seu controle. A pergunta 

formulada para a pesquisa foi: Qual a percepção dos usuários de serviços públicos de acesso à 

internet sobre a vigilância de informações?  

O foco da revisão de literatura foi direcionado à temática de vigilância, principalmente no que 

diz respeito à percepção dos indivíduos e às formas como o conceito de vigilância evoluiu e foi 

absorvido pela sociedade, determinando as chamadas surveillance societies (WOOD; 

WEBSTER, 2009). 

A pesquisa procurou compreender a percepção dos cidadãos a partir do seu contexto social, 

incorporando suas condições culturais, históricas e macrossociais. Por isso, a  lente teórica 

utilizada foi a Teoria das Representações Sociais, para identificar como a vigilância das 

informações está representada na prática do grupo social, fazendo emergir conceitos do núcleo 

central, com as práticas comuns ao grupo, e os conceitos do núcleo periférico, contendo as 

práticas individuais.  

O estudo foi estruturado a partir do uso de metodologia qualitativa, contando com duas etapas 

metodológicas: (i) revisão de literatura, (ii) aplicação de grupos focais. O grupo social 

investigado na pesquisa foi composto por jovens universitários de faculdades de tecnologia da 

cidade de São Paulo. O modelo de análise de dados utilizado para estabelecer as representações 

sociais seguiu a recomendações de trabalhos correlatos (JUNG et al., 2009; PAWLOWSKI; 

JUNG, 2015), com técnicas de análise específicas. 

Este estudo fornece alguns insights que podem influenciar a governança e práticas futuras 

associadas à vigilância em uma cidade inteligente e no entendimento de como os usuários de 

serviços de acesso púbico à internet no contexto brasileiro, um país do Sul Global, entendem o 

dia-a-dia de uma sociedade sob vigilância. 
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Desenho da Pesquisa 

 

Em torno dos objetivos da pesquisa, desenhou-se a estrutura da dissertação, a seguir descritos. 

  

Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa foi entender a percepção dos usuários de serviços públicos de 

acesso à internet sobre a vigilância de seus dados. Para tanto, o estudo atendeu os seguintes 

objetivos específicos: 

 Identificar a representação social sobre a vigilância de informações; 

 Interpretar como a vigilância é entendida pelos usuários a partir de suas representações 

sociais; 

 Entender quais são os riscos associados pelos usuários a esta vigilância das informações 

e quais são os fatores que os levam a barganhar ou não seus dados em troca de um 

serviço público de acesso; 

 Estabelecer quais são as dimensões (Percepções contrastantes, Profundidade e 

Exposição) que essas tecnologias assumem na vivência cotidiana dos cidadãos. 

 

Estrutura da Dissertação  

 

A dissertação está dividida em 6 capítulos, iniciando com um capítulo de revisão de literatura 

do domínio contextual. O levantamento levou em consideração o conceito de Surveillance 

Societies, a globalização e normalização da vigilância, as tecnologias e dimensões da vigilância 

e as implicações da vigilância em termos sociais, políticos, de privacidade e de barganha, e a 

vigilância nas Smart Cities.  

O capítulo 2 revisa o domínio teórico da pesquisa, apresentando a Teoria das Representações 

Sociais, que será utilizada como lente orientadora do exame do campo e da análise dos dados 

obtidos. O capitulo 3 apresenta as escolhas metodológicas, a abordagem geral e específica, os 

procedimentos de coleta e análise de dados, as estratégias e as ferramentas utilizadas para 

realizar o estudo e os resultados. No capítulo 4 está estruturada a análise dos dados, em torno 
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dos tópicos do núcleo central e periférico, a investigação do valor simbólico para o núcleo 

central e as dimensões da vigilância e implicações para as cidades inteligentes. O capitulo 5 

apresenta as discussões produzidas a partir dos dados e da literatura. Por fim, o capitulo 6 

contém algumas considerações em torno das possíveis contribuições teóricas e práticas da 

pesquisa, assim como suas limitações.      
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1. Domínio Contextual 

O domínio contextual deste estudo está fundamentado em trabalhos nacionais e internacionais 

sobre Surveillance Society e Smart City, nas áreas de administração, ciências sociais, psicologia 

e tecnologia. O conceito de Surveillance Socities é o tópico central do estudo, por considerar o 

debate sobre as implicações que a vigilância causa nos grupos sociais e como eles podem 

interagir de diferentes formas diante dessa exposição à vigilância.  

Este é um tópico já abordado pela literatura, desde os anos 90. Textos descrevem os conceitos 

associados às Surveillance Socities. Os primeiros, discutiram globalização e normalização da 

vigilância, importantes para o entendimento de como as sociedades atuais foram aceitando 

diversas formas de vigilância. Um outro grupo de autores focou-se nas tecnologias e dimensões 

da vigilância e destacou como foi impulsionada pelo surgimento de novas tecnologias e pelo 

direcionamento de outras já existentes. Um terceiro grupo de textos abordou as implicações da 

vigilância e endereçou  questões sócio-políticas, de privacidade e da barganha pelo uso de 

serviços em troca de dados. A revisão de literatura revelou ainda a discussão sobre a vigilância 

no contexto das Smart Cities está mais recente. O Quadro 1 apresenta um resumo das temáticas 

e dos conceitos trabalhados no domínio contextual.  

Temática Conceito Autores 

Surveillance 

Societies 

Globalização, normalização da 

vigilância 

Lyon, 1994, 2001, 2007; Murakami Wood 

and Webster, 2009; Bruno et al., 2012 

Tecnologias e dimensões da 

vigilância 

WOOD; WEBSTER, 2009; Wright et al., 

2010; Tian et al., 2018 

Implicações da vigilância Wright et al., 2010; Dautov et al., 2018; 

Pallitto, 2018 

Vigilância nas smart cities Giroux, 2015; Pallitto, 2018; Silva et al., 

2018 

Quadro 1: Resumo do Domínio Contextual. 

Fonte: Autor, 2019 

 

A vigilância, da tradução do termo surveillance, refere-se ao monitoramento ativo mantido 

sobre alguém ou algo. Nas ciências sociais e políticas contemporâneas, a vigilância possui 

definição específica, consistindo no “processo de assistir, monitorar, gravar e processar o 
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comportamento de pessoas, objetos e eventos, a fim de governar a atividade” (Jenness et al., 

2007).  

O termo  Sociedades de Vigilância, tradução de Surveillance Societies é utilizado para descrever 

estados de nação capitalista, que na contemporaneidade se organizam em torno da vigilância, 

não só como um princípio de organização do Estado, mas como uma chave que influencia a 

produção de políticas econômicas e sociais (LYON, 1994, 2001, 2007), imergindo o cidadão 

em uma experiência particular de vivência nessa Sociedade de Vigilância (WOOD; WEBSTER, 

2009).  

Dessa forma, a vigilância passou a ser vista como um conceito mais amplo, não isolado apenas 

em ações, mas incluiu-se concepções sociais e passou a ser discutido como um comportamento 

da sociedade (MARX, 1988).  O intermediário dessa evolução foi o meio criado pelas das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s), difundindo uma vasta gama de formas para 

manipular o comportamento social dos indivíduos e impactar em seus valores pessoais e sociais, 

incluindo a privacidade (WRIGHT et al., 2010).  

Na América Latina, as sociedades de vigilância são fortemente influenciadas pela relação entre 

insegurança e vigilância implementada pelo Estado, sociedade civil e grupos interessados 

(BRUNO et al., 2012), tornando a vigilância uma forma de gestão populacional. Diferentes 

atores estabelecem formas particulares de monitoramento, coleta, categorização, triagem e uso 

de informações para gerenciar o comportamento da população, gerando sanções e exclusões 

(SAMATAS, 2005).  

A defesa pela necessidade de vigilância ostensiva da população feita por estes atores apoia-se 

na ideia de se reduzir a violência e insegurança na América Latina, discutindo a organização 

social do Estado, considerando as falhas no desenho institucional de suas democracias e nos 

sistemas judiciários (BOBEA, 2010; LANDMAN, 2010; GAY, 2010; BOTELLO, 2015). Essa 

centralização do Estado na vigilância já está presente na literatura,   

 

1.1 Globalização e normalização da Vigilância 

 

A vigilância como modelo de ordenação do Estado no capitalismo (LYON, 2007) foi 

impulsionada pelas telecomunicações e computação a serviço de uma agenda de ascensão do 

pensamento de risco (BECK 1992). Visando coletar e ordenar dados sobre pessoas, coisas e 
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eventos, visando produzir lucratividade, previsão e antecipação de riscos e lucros futuros 

(GRAHAM; WOOD, 2003), não só foi globalizada, mas também domesticada para tipificar 

uma sociedade de risco antecipado e gerenciado, segurança, controle, segurança e dissemina-la 

como uma ideologia para a sociedade (WOOD; WEBSTER, 2009).  

A necessidade de vigilância sobre o comportamento dos indivíduos e das populações vem de 

um cenário mais anterior, sendo considerado por Foucault (1975) como uma questão 

epistemológica, como manifestações a partir da Idade Moderna, com início no final do século 

XVIII. Foucault (1975) refere-se ao panóptico, uma forma de estrutura arquitetônica criada para 

aprisionar as pessoas, mas que  interpretado socialmente pelo autor, possui como efeito que 

embora o indivíduo permaneça em observação constante, atribui a ele o poder de atuar de forma 

também constante e espontânea, independentemente da efetiva vigilância, sem que nunca saiba 

se está realmente ou não sendo vigiado.  

O período após a Guerra Fria levou empresas que antes se dedicavam a cumprir demandas 

militares, a oferecerem produtos para mercados civis. Adaptaram sua produção de segurança 

militar a um conceito de segurança cível e criaram uma onda de necessidades para os cidadãos 

(COAFFEE et al. 2009). Grandes empresas americanas e europeias mantêm um vasto portfólio 

produtos para vigilância, incluindo sistemas de prateleira de vigilância de dados capazes de 

lidar com tudo, desde a captura de telecomunicações até imagens de vídeo (WOOD; WEBSTER, 

2009). Essa nova economia da vigilância globalizada lucrou com a criação de novos mercados 

civis para equipamentos de vigilância militar.  

A linguagem do combate também se tornou parte do léxico da política: guerras contra as drogas, 

contra o crime, contra fraudes digitais, contra o terrorismo (ERICSON, 2006), conseguindo 

assim alcançar mercados também na América Latina que possui um contexto de práticas, 

políticas e economia diferentes do contexto europeu (BOTELLO, 2015). A vigilância se 

especificou a ponto de atender essas necessidades que, por exemplo no Brasil, são os objetos 

de vigilância associados a um perigo para sua soberania ou para uma falsa estabilidade política 

(LISSOVSKY; BASTOS, 2012). 

A criação de novos modos de organização da vigilância, acoplada à expansão das tecnologias 

militares em mercados civis, gerou uma redefinição do conceito de segurança, uma 

domesticação da racionalidade na segurança militar. A área de segurança e combate da 

violência urbana perdeu a exclusividade do papel de vigiar os cidadãos, e as práticas de governo 
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as absorveu, principalmente com a expansão do governo eletrônico que oferece serviços 

públicos, que se por um lado são mais efetivos, por outro, passaram a registrar e criar uma 

memória do cidadão-usuário (AGAMBEN, 2005).  

O uso de TICs levou ao surgimento de grandes bases de dados estaduais, utilizadas para o 

processamento de informações de serviços públicos e ao surgimento de novos serviços públicos 

eletrônicos transacionais, usando uma variedade de mecanismos de prestação de serviços 

eletrônicos (BELLAMY; TAYLOR, 1998). Com isso, a domesticação de segurança e a 

globalização da vigilância se expandiram justamente ao se tornarem partes da prática da 

experiência de vida cotidiana, reorganizando a forma como as pessoas veem o que antes poderia 

ser inaceitável. (AGAMBEN, 2005; WOOD; WEBSTER, 2009).  

O exemplo com maior difusão na literatura como domesticação da vigilância é o CCTV 

(Closed-Circuit Television), que passou a ser amplamente aceito pela população em geral, 

aliado a uma narrativa visual de prevenção da criminalidade. A presença de vídeo-vigilância 

passa a impressão de que um crime será impedido ou que as imagens serão determinantes para 

que a polícia gere conclusões que solucionem o crime, asserções que nem sempre são 

verdadeiras (NORRIS; ARMSTRONG, 1999). Uma ilustração do impacto da CCTV na vida 

das pessoas consiste no acesso e difusão dessas imagens, fazendo com que as elas assistam 

cenas de violência/criminalidade como um filme ou uma novela, com a imposição de uma 

história completa sobre os personagens e o enredo do acontecimento (SMITH, 2008), sendo 

muito comum em programas policiais com a função de dar legitimidade a um comportamento 

invasivo e opressivo por parte da polícia no cidadão.  

Wood e Webster (2009) argumentam que o comportamento social de supervalorizar a vigilância 

tecnológica, nada tem a ver com as tecnologias das câmeras, o funcionamento real dos sistemas 

de vigilância, da capacidade e da infraestrutura. Para longe disso, a vigilância funciona no nível 

da emoção, da cultura e do simbolismo e a normalização da vigilância serve como que para 

colonizar esses domínios e multiplicar os artefatos e tecnologias de vigilância, refletindo sobre 

os comportamentos dos indivíduos na sociedade moderna.  

Existem outras formas de se normalizar a vigilância. Particularmente, a prestação de serviços 

públicos informatizados, o oferecimento de acesso à internet em locais de conveniência, o 

compartilhamento de informações e dados governamentais e da população também são 

incluídos como uma forma de normalização da vigilância (VARNEY, 2006). Esses serviços 
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centrados no cidadão utilizam tecnologias para ‘sutilmente’ se especificar para os agora clientes 

cidadãos, que passam a fornecer informações discretas e mais acuradas a serem processadas 

para cada vez mais aumentar o nível de personalização, formando um extenso banco de dados 

em rede, altamente disponível (VARNEY, 2006).Tão logo se apliquem tecnologias específicas, 

a vigilância de dados dos cidadãos entra em pleno funcionamento, com a gestão e a 

categorização de dados derivados da vigilância, para fornecer aquilo que o cidadão deseja, que 

em tese seria a prestação eficiente e conveniente de serviços públicos e reforçando a 

normalidade do conjunto armazenamento, armazenamento e triagem de grandes quantidades de 

dados pessoais (WOOD; WEBSTER, 2009).  

Sendo assim, os serviços públicos eletrônicos são fundamentais no desenvolvimento de uma 

infraestrutura de vigilância, expondo os usuários a interações sutis e cotidianas estruturadas em 

torno das relações sem negociação. A pessoa não só não sabe quais informações pode escolher 

dar, como muitas vezes não sabe o que lhe será tomado (LIANOS, 2001), tem como pressuposto 

que o acesso será protegido e a propriedade daquela informação está segura pelo Estado, 

negligencia os parceiros privados na prestação do serviço. E a norma de uso é particular de cada 

país, cada um tem seu próprio modelo (BENNETT; RAAB, 2006). 

 

1.2 Tecnologias e Dimensões da Vigilância nas Surveillance Societies 

 

Para garantirem seu funcionamento, as Sociedades de Vigilância tornaram-se dependentes da 

disseminação de normas, de tecnologias, principalmente as que garantem interoperabilidade, e 

de governança (WOOD; WEBSTER, 2009).  

O cidadão inserido em uma sociedade de vigilância não está apenas sendo monitorado por 

câmeras de CCTV, mas todos os seus movimentos são passíveis de serem registrados, criando 

um registro digital (WRIGHT et al., 2010), também chamado de ‘pegada digital’.  Existe uma 

grande variedade de tecnologias sendo aplicadas na vigilância, algumas nomeadas como “smart 

surveillance technologies”, e que, com uma certa estruturação da rede e do protagonismo da 

internet, conseguiram fazer a vigilância convergir para um paradigma de ubiquidade.  

O conceito de vigilância ubíqua, sob o viés tecnológico, refere-se a um mundo em que as 

tecnologias estejam tão espalhadas e disseminadas que se torna impossível não ser alcançado 

por elas, É, em outras palavras, a garantia da onipresença da vigilância (ANDREJEVIC, 2012), 
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garantindo interesses de corporações e governos, baseados em dispositivos de controle 

(SCHNEIER, 2012). A Figura 1 apresenta as principais tecnologias no contexto de vigilância. 

 

Figura 1: Tecnologias aplicadas na vigilância. 

Fonte: Autor, 2019 

 

Entre todas as tecnologias que servem à vigilância, o CCTV pode ser considerada a mais 

utilizada e mais difundida nos espaços urbanos. Parte normal da vida dos cidadãos, os sistemas 

de CCTV são defendidos voluntariamente pelos sujeitos, trocando parte de sua privacidade por 

uma sensação de segurança e proteção, fazendo com os altos níveis de monitoramento visual 

provisionados pelo CCTV moldem o comportamento, a liberdade e o movimento de todos os 

indivíduos (WOOD; WEBSTER, 2009). Esse forte apelo gera uma crença inequívoca de que a 

tecnologia possui uma imensa capacidade que garante a segurança e a proteção sentida pelos 

cidadãos (WEBSTER, 2009), mas muitas vezes são falácias construídas pelo coletivo 

(WRIGHT et al., 2010). Mesmo com alguns questionamentos, avanços significativos estão 

intensificando o uso de redes de CCTV. Os mais promissores são os avanços nos algoritmos de 

imagens, que liberam os operadores de monitorar manualmente e possibilitam a expansão da 

cobertura do sistema e pela premissa da eficiência, prometem reduzir falhas humanas 

(FIRMINO; ELISA, 2012). Esses algoritmos de imagens são principalmente para 

reconhecimento facial, reconhecimento de marcha e reconhecimento de atividade complexa 

(conjunto de padrões de comportamento associados a um crime, como pular um muro) e 

separação de eventos não-críticos (WRIGHT et al., 2010).  
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A Internet das Coisas (IoT – Internet of Things) tem também protagonizado o desenvolvimento 

de novas formas de vigilância nas cidades. IoT pode ser definida como a integração perfeita 

entre objetos físicos e rede de informações, fazendo com que esses objetos se tornem parte do 

processo de negócio e não apenas o produto (HALLER et al., 2009). As tecnologias associadas 

ao conceito de IoT mais presentes na vigilância são o RFID, a Biometria e o Reconhecimento 

Facial.  

O RFID (Radio-Frequency IDentification) consiste no uso de tags com informações, 

normalmente utilizadas para identificar um indivíduo, podendo ser utilizado para registar a 

entrada, caminho utilizado e saída de um prédio, pagamento de estacionamentos e pedágios e 

outras formas utilitárias. Pode ser ainda utilizado para registros de informações médicas, que 

independentemente gera uma massa de dados a ser acumulada em repositórios (WRIGHT et al., 

2010).  

A biometria, digitalização de características humanas, está em expansão e está sendo utilizada 

para conectar informações potencialmente uteis sobre as pessoas e para garantir que 

determinada informação pertence a um indivíduo (TIAN et al., 2018).   

Por último, a ampla disseminação de câmeras e outros equipamentos, que aliada a algoritmos, 

conseguem identificar um indivíduo que seja submetido ao um sistema de vigilância. Essa 

integração com a Internet das Coisas tornou possível que pequenos equipamentos passassem a 

recolher dados e processá-los, criando uma infraestrutura para a vigilância cada vez mais 

refinada e que ocorre em tempo real (TIAN et al., 2018).  

Uma outra vertente que corrobora a intensificação da vigilância em temos de tecnologia, trata 

da crescente digitalização da vida cotidiana: redes sociais, consumo on-line, nuvem e 

geolocalização. Com essas quatro tecnologias torna-se possível rastrear as rotinas diárias de 

uma pessoa, rastrear seu consumo de mídias pessoais, vídeos, postagens, pagamentos, viagens 

nacionais e internacionais, participação em eventos, utilização de transportes públicos, tempo 

de deslocamento. Tudo é armazenado na nuvem, garantindo um rápido acesso e recuperação de 

informações (WRIGHT et al., 2010). 

Com  tecnologias fornecendo dados para possibilitar a vigilância, algumas outras são utilizadas 

para que os dados se tornem uteis. Na sociedade de vigilância, tudo possui um grande potencial 

de ser monitorado, em tempo real ou não, em termos de transação ou interação (WRIGHT et 

al., 2010). Dado esse volume de dados, tecnologias aplicadas a Big Data, Inteligência Artificial 
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e Mineração de dados despontam como as promessas para revolucionar as sociedades de 

vigilância.  

Uma massa de dados sobre um indivíduo pode ser utilizada para servir de entrada para um 

algoritmo de Inteligência Artificial prever riscos em relação a um indivíduo em um dado 

momento particular, ou para traçar um comportamento social padrão para certas situações e 

poder focar a vigilância em quem sai desse padrão. Já as tecnologias associadas à mineração de 

dados são utilizadas para tratar os eventos classificados como não-críticos registrados 

diariamente e entender mudanças comportamentais, seja no vídeo-monitoramento, seja no 

monitoramento digital (TIAN et al., 2018).  

Todo esse aparato tecnológico inserido nos centros urbanos cria um espaço cada vez mais 

controlável, mas não impede a segregação das partes dos espaços nas cidades (FIRMINO; 

DUARTE, 2015). De fato, reforça a tendência de que o controle e as relações de poder 

aumentam a segurança local, relacionando a vigilância digital com o interesse de proteção 

pessoal e dos espaços públicos e reduzindo o direito à privacidade das informações pessoais, o 

poder de cidadania e os direitos civis em detrimento ao medo (PALMER, 2003).  

Com isso, a vigilância global, a domesticação e a normalização da atividade de vigilância 

levaram vários autores a considerar explicitamente as mudanças na "vida" e a vida cotidiana na 

emergente sociedade de vigilância (AAS 2008; LYON 2002; MONAHAN 2006; WOOD; 

WEBSTER, 2009).  

Basicamente, a vigilância é vista pela sociedade como onipresente e mediada por TICs 

sofisticadas, mascarando as sutilezas da vigilância moderna e as diferentes maneiras pelas quais 

os indivíduos se submetem ao domínio da vigilância. Wood e Webster (2009) argumentam a 

existência de três dimensões da vigilância cotidiana, que refletem sobre: em primeiro lugar, 

nossas percepções de vigilância, em segundo lugar, a 'profundidade' da vigilância e em terceiro 

lugar, nossa exposição à vigilância. 
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Figura 2: Dimensões da vigilância  

Fonte: Elaborado a partir de Wood e Webster (2009) 

 

A primeira dimensão, percepções contrastantes, consiste na premissa de que as pessoas 

percebem as tecnologias de maneiras diferentes, em termos de utilidade e de conveniência, 

dividindo a opinião dos cidadãos em uma sociedade da vigilância. Enquanto a introdução dessas 

tecnologias pode ser considerada valiosa para a proteção e segurança nacional, numa luta contra 

o crime e terrorismo, também se questiona o quanto a captura, a armazenagem e a troca de 

informações pessoais por atores governamentais e seus parceiros podem invadir a privacidade 

das pessoas, sem que se questione a intenção para o uso dessas informações e sempre maquiada 

pelo discurso do Estado prover serviços mais eficientes, acessíveis e eficazes à população 

(VARNEY, 2006). Dentro dessa dimensão, argumenta-se que com a adoção de novas 

tecnologias não cabe dizer que se possa optar por uma sociedade de vigilância ou por sociedade 

eficiente e segura, uma vez que as duas acabam por ocorrer simultaneamente: a vigilância é 

necessária para a segurança e para a eficiência (TAYLOR et al., 2009). 

A segunda dimensão, profundidade, está liga à intensidade da vigilância e seus níveis, uma vez 

que na perspectiva da sociedade da vigilância, os indivíduos estão cada vez mais sujeitos às 

ações de vigilância por toda parte.  Deve-se ressaltar que grande parte da vigilância está 
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mascarada de sutilezas (como avisos de filmagem, termos de uso de dados) e de tecnologias 

discretas (CCTV, biometria, reconhecimento fácil, identificação eletrônica). Essas tecnologias 

podem ou não estar integradas em bancos de dados maiores, possibilitando que os dados sobre 

qualquer indivíduo seja acessado e suas informações estejam dispostas de forma simples e 

acessível, potencialmente informações sobre antecedentes criminais, saúde, dados financeiros 

e de dívidas, dados educacionais, dados de emprego, dados da vida pessoal, permitindo criar 

um “perfil” do indivíduo, seja para direcionar um produto/solução, seja para excluí-lo da 

participação de uma dinâmica social, ações fundamentadas em suas pegadas digitais e/ou na 

ausência delas (LACE, 2005). Sendo assim, com essa dimensão, a sociedade da vigilância não 

se determina apenas pela onipresença da vigilância, mas por sua profundidade, discrição e 

sofisticação.  

A terceira e última dimensão da vigilância, a exposição, considera o grau no qual os indivíduos 

se tornam alvos de uma intensa vigilância mediada pela tecnologia. A premissa da sociedade 

de vigilância já discutida sugere que todos estão expostos a um nível cada vez maior de 

vigilância, geralmente benigno e discreto, mas essa dimensão considera que o nível de 

exposição à vigilância diferencia as pessoas por quem elas são ou como são percebidas, podem 

ser extremamente discretas e invisíveis até um nível ostensivo e truculento. Também considera 

que o indivíduo pode ser alvo de acompanhamento em tempo real ou apenas de suas pegadas 

digitais, de modo intenso ou generalizado. De qualquer forma, essa dimensão explora a 

possibilidade de acompanhar ou recuperar informações de uma pessoa, gerando um paradoxo 

em torno da suspeita e responsabilização: dependendo do pedaço da informação ao qual o ator 

interessado possuir acesso, o indivíduo pode ser responsabilizado por algo e depois, com mais 

informações, pode ser desresponsabilizado por alguma infração/ato e vice-e-versa (HUNT, 

2003). 

 

1.3 Implicações da Vigilância 

 

A vigilância, como parte da vida cotidiana dos indivíduos, gera algumas discussões e 

implicações acerca do seu mérito e do seu uso, seja examinando pela vertente da sociedade ou 

pela tecnologia empregada. Nesta seção serão discutidas as implicações referentes ao contexto 

sócio-político, as implicações para a privacidade e as implicações das barganhas feitas pelos 

indivíduos para cederem à vigilância.  
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Algumas das implicações sócio-políticas já foram apresentadas anteriormente, mas se faz 

necessário declará-las mais explicitamente. A larga adoção de tecnologias de vigilância nas 

sociedades de vigilância criou uma sobreposição de necessidades militares e não-militares, que 

ao mesmo tempo em que gera uma sensação de segurança nos indivíduos, aumenta neles a 

necessidade de aumentar a vigilância.  

O marco do desenvolvimento de novas tecnologias para a vigilância foram os atentados de 11 

de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que  ao expor as vulnerabilidades da segurança do 

país, fez com que a vigilância ganhasse mais foco político e apoio social (WRIGHT et al., 2010), 

naquela e em muitas nações. Com isso, a agenda de financiamentos para projetos de vigilância 

que visam a segurança pública e privada aumenta consideravelmente. E com a mesma 

intensidade, em países de economia emergente e com a presença do crime organizado, o 

interesse do Estado em artefatos tecnológicos também aumentou (BRUNO, 2013).  

A América Latina concentra o maior número de homicídios no planeta, tanto em termos 

relativos quanto em termos absolutos (DUDLEY, 2013), o que está diretamente ligado à 

presença massiva do crime organizado e das crises sociais e políticas, a partir da década de 90 

(CAVALCANTI, 2017). Aliados ao uso de diversas tecnologias, a captura, armazenagem, 

interpretação e correlação de dados em tempo real e dados históricos, uso de referências 

cruzadas e múltiplas fontes, passaram a ser utilizadas na vigilância para facilitar a tomada de 

decisão em cenários mais complexos.  

Quando utilizada especialmente para segurança de fronteiras, infraestrutura de combate ao 

crime organizado e terrorismo, o efeito de proteção sobre o cidadão apresenta-se mais efetivo, 

mas nem sempre se utiliza essa massa de dados apenas para fins de segurança pública 

(WRIGHT et al., 2010). A repressão da privacidade sobre a vida pessoal, a diminuição de 

liberdades, a exclusão urbana dos indivíduos, a segregação de classes e a própria dignidade 

humana podem ser reduzidos quando não se estabelece um limite para se utilizar essas 

informações, sendo que se a vigilância tiver que controlar todos os passos dos indivíduos, a 

liberdade passará a ser sancionada pelo Estado (DAUTOV et al., 2018). 

Outra implicação consiste em ver a segurança como mercadoria e como um indicador de 

proteção e qualidade de vida. Essa visão impulsionou o crescimento das organizações de 

segurança privadas, baseadas na ineficácia de gestão de políticas urbanas e de segurança do 
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Estado. Ao menos tempo se aumentou o alcance da vigilância, mas também se perdeu o controle 

sobre o fluxo dos dados recolhidos (WOOD; WEBSTER, 2009).  

Articulou-se  uma gestão que ajuda a excluir parte da sociedade por não ter acesso ou por passar 

a ser considerada fora do eixo de ação das empresas privadas, por exemplo com a argumentação 

da segregação de espaços por índice de violência. Esse fato trata-se apenas uma indicação de 

como existe pouca consciência entre o Estado e as empresas para considerar os possíveis efeitos 

sociais negativos (WRIGHT et al., 2010). 

No Brasil, independentemente dos diferentes arranjos tecnológicos coexistentes, os discursos e 

práticas sobre a vigilância são voltados para dar visibilidade a uma soberania da segurança 

pública que utiliza tecnologia para acertar e garantir “sossego” ao cidadão e uma invisibilidade 

em torno dos mecanismos que não conseguiram controlar (LISSOVSKY; BASTOS, 2012). As 

atuais proposições levantadas no cenário para controle da violência urbana, como a política de 

armamento do cidadão, acabam inflamando ainda mais o discurso em torno da necessidade da 

vigilância, seja por quem defende ou por quem não apoia, exibindo a fragilidade sociedade em 

torno do controle da população, e gerando um descontentamento das pessoas com a direção 

política adotada por partidos (SILVA JR; ROSA JR; LANGHI, 2016).  

A segunda implicação da vigilância a ser discutida é a privacidade. A vigilância 

tecnologicamente reforçada gera tendências que alimentam duas práticas sociais: autovigilância 

e autoexposição, consistindo no ato de monitorar e registrar as próprias ações e o ato de 

compartilhar suas ações e posicionamentos para um público mais amplo, que são práticas 

centrais na discussão da privacidade (PALLITTO, 2018). Um exemplo dessa dualidade entre 

autoexposição e autovigilância, intermediada pela tecnologia, é como os expõe sua imagem 

corporal nas mídias sociais. O upload de fotos é uma atividade de auto exposição e a busca por 

imagens que favoreçam a comparação social pela aparência é uma atividade de autovigilância 

(HOLLAND; TIGGEMANN, 2016). 

Wright et al. (2010), discute a necessidade de se melhorar as políticas específicas de privacidade 

existente, considerando quatro aspectos: 1) Privacidade sobre a informação pessoal: estabelecer 

como os dados pessoais são armazenados e manipulados por outras pessoas; 2) Privacidade 

pessoal: estabelecer o limite potencial de intrusões causadas aos indivíduos, como pelo uso de 

biometria e reconhecimento facial; 3) Privacidade do comportamento individual: estabelecer 

limites para a vigilância por áudio, vídeo e mídia e para a categorização desses comportamentos; 
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e 4) Privacidade das comunicações pessoais: garantir que interceptações telefônicas, 

monitoramento de e-mail e redes sociais sejam realizados apenas se necessários.  

Entretanto, manter a privacidade dos indivíduos com a oferta atual de novas tecnologias torna-

se um dos desafios modernos. Se uma das promessas de Big Data envolve revelar correlações 

ainda não imaginadas sobre os dados gerados, a prática de "invasão de privacidade" revela 

novas formas e se torna velado e mercadológico para a exploração de dados e redes pessoais 

(WRIGHT et al., 2010; BRUNO, 2012).  

Não apenas as informações e dados individuais são sensíveis à privacidade, mas as organizações 

privadas e o Estado se preocupam com relação a como suas informações são armazenadas e 

trocadas e quais são as possibilidades geradas pela difusão não controlada dessas informações. 

O potencial de geração de valor e ativos a partir dessas informações são altos, devido à 

possibilidade de recombiná-los para fins diversos como publicidade direcionada, montagem de 

perfis de intenção de voto em campanhas eleitorais, projeção de perfis de periculosidade ou 

criminalidade de indivíduos e grupos (PALLITTO, 2018).  

Uma outra vertente da discussão da vigilância apresentada por Bruno (2012), em sua pesquisa 

comparativa sobre vigilância no Brasil e o México, destaca que nesses países o aumento das 

formas e tecnologias para a vigilância não são acompanhadas por um debate público e muito 

menos pela capacidade de legislar com agilidade sobre o tema da privacidade ou de mecanismos 

de proteção de dados, levando os cidadãos a uma exposição sem controle.  

Uma última vertente das implicações da vigilância a serem destacadas,  consiste na motivação 

que leva as pessoas, mesmo cientes dos efeitos da vigilância, a cederem a pechinchas 

irresistíveis presentes nos espaços urbanos e digitais e entregarem seus dados sem se preocupar 

com o que com eles é feito. A Figura 3 apresenta  os cinco itens que, segundo Pallitto (2018), 

fazem um serviço tornar-se irresistível na hora de barganhar os dados com o indivíduo: 

conveniência, eficiência, ubiquidade, vida na rede e baixa rastreabilidade das fontes de 

compartilhamento. 
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Figura 3: Termos associados à Barganha de dados em uma sociedade da vigilância. 

Fonte: Elaborado a partir de PALLITO (2018) 

 

O primeiro termo, conveniência, corresponde à alta disponibilidade e gratuidade, mesmo que 

parcial, de algum produto ou serviço. Para  utilizá-lo, normalmente só é necessário ler um 

documento de serviço ou apenas fazer um aceite formal. O serviço possui gastos e os custos de 

um contrato podem aparecer depois ou a receita ser realizada por meio de propagandas, 

compartilhamento dos dados ou ainda pelo recolhimento de dados do usuário, que por descuido 

ou preguiça acaba sendo explorado com essa vertente (PALLITTO, 2018). Esse fator torna-se 

mais forte quando de transações on-line, pois a conveniência se multiplica ao, por exemplo, 

instalar um aplicativo gratuito para jogar e ter apenas uma tela para aceitar os termos de uso, 

apenas com um click. Todos os seus dados podem ser comprometidos, retirando do indivíduo 

o poder de barganhar uma alteração daqueles termos (PALLITTO, 2018). 

A eficiência e a ubiquidade estão no centro da evolução das sociedades de vigilância (WOOD; 

WEBSTER, 2009; ANDREJEVIC, 2012). Enquanto a eficiência promete o oferecimento de 

serviços mais ágeis, com custo reduzido, economia de tempo, a ubiquidade garante, por meio 

do uso de TIC´s, a onipresença de serviços (PALLITTO, 2018). Sendo assim, estes dois termos 

são facilitadores do processo de tornar a barganha arrestável e levar o indivíduo a ceder ou nem 

questionar a vigilância feita por meio daquele produto ou serviço. O consentimento se torna 

irrelevante em um contexto que escolher não utilizá-los não é uma escolha real para o cidadão 

(SADOWSKI; PASQUALE, 2015).  
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Outro fato, bastante marcante e entrelaçado aos outros, é a vida em rede. A sociedade está 

presente nas redes, seja com o indivíduo presente e atuante nas vastas formas de mídias sociais, 

seja por um streaming contínuo de câmeras públicas nas ruas, pela forma das mídias eletrônicas, 

pela dependência de mensagens de texto e e-mail ou pelos inúmeros sensores dentro e fora das 

casas, com um convívio harmonioso e incorporados sem muitas preocupações, mas que 

continuamente se conectam, comunicam e transmitem informações pela internet (SADOWSKI; 

PASQUALE, 2015).  

A sociedade da vigilância se torna arrestável com a vida na rede: tudo documentado, tudo 

interligado, tudo compartilhado, e conduzindo todos os indivíduos a um estado de não 

questionamento a respeito de suas pegadas na rede (PALLITTO, 2018).  

O último termo apresentado por Pallitto (2018) na discussão sobre barganha consiste no fato de 

que as fontes de compartilhamento são difíceis de identificar. O controle de informações 

pessoais se perde no processo de compartilhamento pela existência de alguns intermediários: 

captador, armazenador de informações cruas, armazenador de informações 

empacotadas/processadas, comercializador de informações. Uns pacotes de informações de 

indivíduos podem conter diversas fontes brutas, recolhidas no dia-a-dia online e acumulada por 

uma vasta gama de fontes, que traçam padrões sobre os grupos monitorados (NAYAR, 2015).  

Aprofundar o conhecimento sobre vigilância nas sociedades de vigilância para melhor 

compreender as dimensões que essas tecnologias assumem na vivência cotidiana dos cidadãos 

e quais são as consequências sociais e urbanas da vigilância , pode informar melhor cidadãos e 

governo e influenciar a governança e as prática futuras. Esse entendimento ajuda a retirar a 

normalidade posta sobre a vigilância, garantindo as liberdades individuais (WOOD; 

WEBSTER, 2009). Torna-se necessário adotar uma postura mais crítica sobre a vigilância da 

sociedade e expor os riscos e danos por trás desse discurso tecnocrático da conveniência e 

eficiência (PALLITTO, 2018).  

 

1.4 Vigilância nas Smart Cities 

 

O conceito de Smart City permanece fragmentado na literatura acadêmica, embora a quantidade 

de publicações de pesquisas acadêmicas tenha aumentado nos últimos anos (ALBINO et al., 

2015; MEIJER; BOLÍVAR, 2016). O rotulo “smart city” permanece um conceito difuso, sendo 
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utilizado de diferentes maneiras, sem um modelo de enquadramento ou uma definição para 

todos (O'GRADY; O'HARE, 2012), sendo frequentemente encontrado na literatura uma 

variedade de conceitos compostos por adjetivos alternativos, tais como “inteligente city” ou 

“digital city” (ALBINO et al., 2015).  

Independentemente da variedade de conceitos associados a smart city, torna-se importante 

reconhecer que as cidades são consideradas elementos-chave para o futuro e possuem papeis 

sociais, econômicos e ambientais em todo o mundo (ALBINO et al., 2015). Em uma das muitas 

definições, uma smart city compõe-se de um ambiente urbano que utiliza as Tecnologias da 

Comunicação e Informação (TICs)  para melhorar a qualidade de vida, competitividade, 

eficácia operacional dos serviços urbanos, assegurando a disponibilidade de recursos para as 

gerações atuais e futuras em termos sociais, econômicos e ambientais (KONDEPUDI, 2014; 

SILVA et al., 2018). Acomodando as demandas de qualidade de vida, as cidades inteligentes 

modernas focam especialmente em soluções sustentáveis e eficientes para o gerenciamento de 

energia, transporte, saúde, governança e muito mais, para atender às necessidades extremas de 

urbanização (EJAZ et al., 2017). 

O termo smart city emergiu durante a década de 1990 com o intuito de destacar a importância 

das novas Tecnologias da Informação e Comunicação nas infraestruturas urbanas, e também 

para reforçar novas formas de projeção de uma cidade para implementar tecnologias da 

informação (ALBINO et al., 2015). Posteriormente, algumas críticas começaram a surgir pelo 

foco excessivo nos aspectos tecnológicos e nas subsequentes abordagens emergentes orientadas 

para a governança, enfatizando o papel do capital social e relações humanas no 

desenvolvimento urbano (ALBINO et al., 2015), essencialmente influenciadas por promessas 

utopias criadas pelo setor industrial de tecnologia para a solução de problemas recorrentes das 

cidades (GROSSI; PIANEZZI, 2017). 

Para além de uma definição dicotômica de uma cidade ser ou não ser smart (GIL-GARCIA; 

PARDO;  NAM, 2015), o conceito de cidade inteligente pode ser contextualizado nas narrativas 

sobre cidades sustentáveis e sobre cidades da informação. Ambas, a cidade sustentável e a 

cidade da informação, são compostas de dispositivos para alcançar fins específicos e dotadas 

de políticas públicas urbanas voltadas ao uso de tecnologias, ao desenvolvimento sustentável e 

à economia baseada no conhecimento, encapsuladas em uma ligação de forças políticas entre 

os poderes do governo e a sociedade, seja para uma reorganização institucional e melhorias dos 

serviços públicos (visão tecnológica) ou para atender as demandas sociais de sustentabilidade 
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ambiental e econômicas nas cidades (VANOLO, 2013).  A definição de uma smart city deve-

se então estar associada a um processo contínuo, engajando os cidadãos, as empresas, os 

governos e todos os outros atores que pensam e implementam soluções que aumentam a 

qualidade de vida do ecossistema das cidades (GIL-GARCIA; PARDO;  NAM, 2015). 

Independentemente do conceito utilizado para fundamentar uma cidade inteligente, para que se 

possa implementá-la a definição de uma arquitetura torna-se fundamental. Embora a proposição 

de uma arquitetura universal não seja muito realista, Silva et al. (2018) propuseram uma 

ilustração dessa arquitetura universal ao investigar várias arquiteturas existentes. A arquitetura 

representada na Figura 4, compõe-se por quatro camadas (detecção, transmissão, 

gerenciamento de dados e aplicação) permeadas por módulos de segurança, uma vez que a 

proteção de dados se tornou uma das principais preocupações das cidades inteligentes.  

 

 

 

Figura 4: Arquitetura em camadas de uma cidade inteligente genérica. 

Fonte: Silva et al., 2018, p.701 

 

A função da camada de detecção consiste em realizar a coleta de dados, por meio de dispositivos 

físicos. A cidade inteligente funciona por meio de uma quantidade gigantesca de dados, que são 
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armazenados e processados para tomar decisões, sendo que a coleta desses dados se torna um 

desafio por conta da heterogeneidade dos dados (WENGE et al., 2014). Sendo assim, uma 

cidade se torna mais inteligente na medida em que aumenta a cobertura dessa rede de sensores 

de detecção (KIM et al., 2012; SANCHEZ et al., 2014) e vincula esses dados com ações e 

objetivos para melhorar a precisão e mitigar a incerteza em torno dos dados coletados 

(AGUIRRE; GONZÁLEZ, 2003). 

A camada de transmissão serve de suporte para a convergência para as redes de comunicação, 

ou seja, para conectar os diversos dispositivos que capturam dados, usando para isso tecnologias 

com ou sem fio para a transmissão. Essa camada também tem seus desafios para ser 

implementada em uma cidade inteligente, uma vez que a necessidade de acesso onipresente dos 

diversos sensores aumentou a demanda pelo uso de tecnologias, principalmente sem fio 

(ZANDER, 1997). Basicamente a camada é composta por tecnologias de redes de acesso, como 

Bluetooth e NFC (Near-field communication) e redes de transmissão, como 4G e Wi-fi (SILVA 

et al., 2018). 

O gerenciamento de dados, a terceira camada, executa tarefas de manipular, organizar, analisar 

e armazenar os dados (SILVA et al., 2018), sendo essencial para que uma cidade inteligente 

seja sustentável. As operações em uma cidade inteligente são fundamentadas nos dados 

coletados, transmitidos e analisados, sendo então a camada de gerenciamento de dados 

responsável por aplicar técnicas especificas para obter resultados precisos e aprimorar a tomada 

de decisão em tempo real e como tarefa final dessa camada, as decisões são transmitidas para 

que a camada de aplicação possa executá-las (SILVA et al., 2018). 

Por fim, a camada de aplicação funciona como uma interface entre os cidadãos e os dados da 

cidade, sendo diretamente responsável pela percepção que o usuário terá da operação de uma 

cidade inteligente. A maior responsabilidade da camada de aplicação é executar as decisões da 

camada de dados e uma das dificuldades se torna analisar as incertezas sobre necessidades dos 

cidadãos, uma vez que os dados indiquem que determinado evento deva acontecer, mas esse 

evento programado pode não ser interessante para os cidadãos naquele momento e não surtir o 

efeito desejado. Por isso a importância de se garantir a interoperabilidade dos sistemas na 

camada de aplicação, para a melhoria do desempenho global em uma cidade inteligente. De 

importância semelhante, a camada de aplicação precisa tratar também de desafios referentes ao 

seu design, uma vez que é uma interface, com a otimização de requisitos e os padrões de análise 

e segurança (SILVA et al., 2018).  
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A vigilância surge, nesse contexto de Cidades Inteligentes, como uma estratégia para monitorar 

o espaço urbano e as ações dos cidadãos, por meio de sensores que captam dados, que serão 

transmitidos, gerenciados e utilizados para tomar decisões (Silva et al., 2018). Em termos de 

infraestrutura das cidades, a conveniência e eficiência entregue principalmente pela Internet das 

Coisas e de Big Data, criam cidades capazes de gerenciar o fluxo de avisos de segurança e 

limitar o acesso ao espaço público, que desperta o interesse dos governos e das empresas 

privadas. Essas funções não são exclusivamente para segurança pública, mas gravitam em torno 

de todos os eventos das cidades inteligentes, como coleta de lixo, reparação de ruas, sinais de 

trânsito e monitoramento de ruído (PALLITTO, 2018). 

Uma das dimensões ou implementações da vigilância,  aquela específica para o policiamento 

nas cidades inteligentes, considera o acumulo de inteligência e utiliza diversas estratégias para 

a coleta de dados, desde sensores de trafego até softwares de previsão de crimes, visando 

melhorar o volume e a qualidades das informações disponíveis (FINCH; TENE, 2014). O efeito 

prático dessa vigilância gera dois tipos distintos de vigilância policial nas cidades inteligentes: 

a proativa e a preditiva.  

A vigilância proativa consiste no monitoramento constante do espaço urbano, com aplicações 

no gerenciamento de tráfego, rastreabilidade de pessoas e eventos, permitindo um alcance maior 

dos agentes de segurança pública e melhorando sua eficiência (van BRAKEL;  de HERT, 2011). 

Por outro lado, esse modelo de vigilância pode gerar categorização de pessoas por grupo de 

periculosidade, incidentes com a privacidade dos cidadãos e uma insatisfação pública pela 

ausência de responsabilização dos governos que abusem das informações obtidas (BENNETT 

MOSES; CHAN, 2014).  

Já as técnicas preditivas na vigilância para o policiamento consistem em realizar uma análise 

de dados para determinar o potencial de um crime acontecer em um determinado local 

(FERGUSON, 2012). As aplicações mais comuns são em controle de multidão, previsão de 

furtos em locais de aglomeração e mapeamento de áreas críticas para eventos criminais, por 

meio de ferramentas analíticas de Big Data e algoritmos de inteligência artificial, realizando 

coleta de dados de smartphones da população urbana e de câmeras de vigilância (FERGUSON, 

2012). O maior contraponto ao uso de técnicas preditivas consiste na necessidade de se oferecer 

à população proteção contra abusos, seja pela arbitrariedade cometida pelos algoritmos de 

predição ou pelo policiamento (van BRAKEL;  de HERT, 2011). 
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Independente do escopo da aplicação, nas cidades inteligentes a vigilância tem como foco 

monitorar todo a massa populacional do espaço urbano (FINCH; TENE, 2014). Deve-se 

considerar que as aplicações de vigilância em cidades inteligentes analisam fontes distintas de 

dados para melhorar os serviços urbanos e operar de maneira mais eficiente, recolhendo dados 

da própria infraestrutura urbana inteligente.  

O cidadão aplica seu consentimento involuntariamente, uma vez que os sensores e tecnologias 

para a vigilância estão incluídos em todos os serviços utilizados, dependendo apenas do 

processamento (FINCH; TENE, 2014). Como o volume de dados gerados na infraestrutura de 

uma cidade inteligente tem proporções gigantescas, técnicas de análise de dados e algoritmos 

específicos são necessários para criarem uma análise que reflita as necessidades da cidade 

(MAYER-SCHONBERGER; CUKIER 2013). Ocorre que essa análise de big data das cidades 

inteligentes não está isenta de falhas e apresenta uma confiabilidade que necessita ser apurada 

(BENNETT MOSES; CHAN, 2014). 

As preocupações com a privacidade são intensificadas na vigilância em uma smart city, uma 

vez que as múltiplas fontes de dados podem ser capazes de identificar um indivíduo e vinculá-

lo a um conjunto de informações que são irrelevantes para a cidade, mas são para o setor privado, 

gerando a necessidade de se criar leis especificas para proteção de informações pessoais 

(WILSON, 2014). Uma vez que as cidades inteligentes são baseadas em plataformas, muitas 

vezes abertas e terceirizadas, o risco de se compartilhar informações dos cidadãos e das 

empresas se torna muito alto, reduzindo a privacidade individual e a autonomia (FINCH; TENE, 

2014).  

Um outro risco que o aumento da capacidade de vigilância trazido pelas cidades inteligentes se 

espelha na sociedade disciplinar de Foucault, na noção de panóptico, onde as relações de poder 

são reforças pelo aumento do número de pessoas que se pode controlar (FOUCAULT, 1975). 

Há evidências de que a normatização da vigilância na sociedade ocorreu justamente para que a 

produção industrial de panópticos de tecnologia fosse propagado e criasse um mercado 

(GIROUX, 2015).  

O próximo passo da evolução do cenário de vigilância pode ser a origem de um estado policial 

eletrônico, representando um estreitamento distinto do propósito da vigilância em relação à 

manutenção da ordem social por meio do reforço da aplicação da lei (van BRAKEL;  de HERT, 
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2011). A cidade inteligente torna-se irresistível aos cidadãos pela combinação dos atores 

públicos e privados, do Estado e da Indústria (PALLITTO, 2018).  

A vigilância imposta e ampliada por uma boa governança promete uma compensação pela troca 

entre a cessão de controle sobre aspectos individuais em detrimento a uma otimização dos 

serviços urbanos (PALLITTO, 2018). Todo esse contexto incita os cidadãos a não refletirem 

sobre sua vida e entregarem suas informações pessoais sem nenhum questionamento, 

principalmente em uma cidade inteligente que concentra todos os reforços para estimular a 

barganha: uma Cidade Inteligente é conveniente, eficiente, ubíqua, está contida na rede e possui 

múltiplas fontes de coleta sobre um único objeto de interesse (PALLITTO, 2018). 
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2. Domínio teórico: a Teoria das Representações Sociais 

O conceito de vigilância, embora globalizado e normalizado pela sociedade, apresenta 

múltiplos significados, inclusive a total ignorância sobre a existência de vigilância. Para 

desenvolver a intepretação da percepção que os cidadãos de uma cidade inteligente possuem 

foi escolhida a Teoria das Representações Sociais. A escolha por utilizar tal teoria se dá porque 

ela pressupõe que um conhecimento se transforme em outro tipo de conhecimento, imerso em 

condições sociais, culturais e histórias especificas (MARKOVÁ, 2017). Buscou-se, com o 

auxílio da Teoria das Representações Sociais, realizar uma análise que interprete como a 

vigilância é entendida pelos indivíduos, os riscos associados pelos cidadãos, fatores que os 

levam a barganhar seus dados e as dimensões que essas tecnologias assumem no  cotidiano dos 

cidadãos.  

A Teoria das Representações Sociais (TRS), oriunda da Psicologia Social, teve sua primeira 

formulação em 1961 pelo psicólogo social Serge Moscovici, que estava muito insatisfeito com 

o amplo uso de questionários com respostas objetivas para examinar opiniões e atitudes 

(MARKOVÁ, 2017). A teoria pode ser definida como um quadro psicológico e social de 

conceitos e ideias para estudar fenômenos nas sociedades modernas. Sustenta que os fenômenos 

só serão adequadamente entendidos ao serem vistos incorporados por suas condições culturais, 

históricas e macrossociais, e assim superam-se as deficiência de teorias que separam 

funcionalmente os sujeitos dos objetos (MOSCOVICI, 1984; FARR, 1998).  

Uma representação social é composta por meio do discurso social e experiências 

compartilhadas por indivíduos que compõe um coletivo social, contingenciando um estoque de 

conhecimento de senso comum, oposto ou não ao conhecimento científico (CALAFAT, 1998). 

Embora não exista uma definição exata e exclusiva para uma representação social, nas palavras 

de seu idealizador, Moscovici, define-se que: 

“As representações sociais […] dizem respeito ao conteúdo do pensamento cotidiano 

e estoque de ideias que dão coerência às nossas crenças religiosas, ideias políticas e 

conexões que criamos tão espontaneamente quanto respiramos. Eles tornam isso 

possível para classificarmos pessoas e objetos, para comparar e explicar 

comportamentos e para objetivá-los como parte de nosso ambiente social. Embora as 

representações sejam muitas vezes localizados nas mentes de homens e mulheres, elas 

podem ser encontrados no mundo.” (MOSCOVICI, 1989: 214)  

Sendo assim, quando se estabelece uma representação social, o resultado consiste em um 

quadro cognitivo com a organização dos pensamentos daquele recorte temporal em conjunto 

com a ação dos indivíduos (LAROCHE, 1995), criando uma base de referências para interpretar 
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a realidade e a orientação das relações do mundo (PHILOGENE AND DEAUX, 2001), mas 

não devem ser vistas como um padrão lógico e coerente de pensamento e tão pouco 

hegemônicas. O Quadro 2 elenca algumas definições utilizadas por pesquisadores sobre as 

representações sociais, levantando diversos aspectos sobre o uso e o foco de interesse no uso 

da teoria. 

Definições Autor 

As representações sociais estão alicerçadas nas cognições da comunicação, do debate 

público, com a mídia possuindo um papel enfático no crescimento de novas 

representações sociais. 

Moscovici, 1961 

As representações sociais possuem uma natureza múltipla, envolvendo ideias, 

valores, práticas, sentimentos, conhecimento e devem ser consideradas complexas 

por possuírem sentido, estrutura e imagem na expressão verbal e na comunicação. 

Sotirakopoulou e 

Breakwell, 1992 

Uma representação social é o conjunto de pensamentos e sentimentos sendo expressa 

no comportamento verbal e manifesto dos atores que constitui um objeto para um 

grupo. 

Wolfgang Wagner et 

al., 1999 

Há uma conexão com o conceito de ideologia, de forma especial em teorias atuais 

sobre como produzir sentido nas práticas da sociedade e da vida cotidiana.  

Olausson, 2010 

As representações sociais referem-se a cognições que marcam o pensamento coletivo 

da sociedade.  

Höijer, 2011 

As representações sociais são complexas e holísticas, podendo ser vistas como 

teorias, rede de ideias, metáforas, imagens e estão embutidas de práticas e discursos.  

Marková, 2017 

Quadro 2: Algumas definições sobre as Representações Sociais 

Fonte: Autor, 2019. 

 

Para formar uma representação social, os pesquisadores observam comunicações e ações que 

se relacionem com o fenômeno ou objeto estudado. Durante a conversa, as pessoas atribuem 

significados para o objeto que faz parte do seu mundo social ou que acabou de ser inserida 

(WOLFGANG WAGNER et al., 1999). Para a TRS, os objetos são construídos socialmente e 

figuram de forma diferente para cada grupo social em sua orientação discursiva (WAGNER, 

1998).  

Como definição de grupo social, a TRS adota o mínimo de duas pessoas que possuam 

características comuns, podendo ser observados como um subconjunto de um universo de 

pessoas que compartilham uma compreensão de seus mundos e dos objetos que o compõem e 

fomentam suas ações e sua comunicação (WOLFGANG WAGNER et al., 1999). 
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A Figura 5 apresenta um esquema simplificado sobre o processo de formação de uma 

representação social, sendo lida no sentido horário e iniciando pelo grupo. Toda vez que ocorre 

alguma perturbação em um grupo social, seja pela introdução de um novo artefato ou pela 

modificação da percepção de um fenômeno ao longo do tempo, ela será tratada de forma 

material e simbólica (MOSCOVICI, 1989; WAGNER; VALENCIA; ELEJABARRIETA, 

1996), e compartilhada pelo grupo por meio do discurso.  

Esse processo de enfrentamento simbólico face a um fenômeno foi descrito como ancoragem, 

que se define como um processo para a compreensão básica de um fenômeno desconhecido 

pelo grupo social e que irá então atribuir características conhecidas que permitirão difundir, via 

discurso, os conceitos sobre o fenômeno e tratá-lo como algo normal de seu cotidiano 

(MOSCOVICI, 1984).  

 

Figura 5: Esquematização da sociogênese de uma representação social 

Fonte: Traduzido e adaptado de Wolfgang Wagner et al., 1999 
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Quando o fenômeno se torna familiar, uma nova representação social está formada e irá afetar 

a identidade de todo o grupo, ou seja, ela determina como as pessoas pensam e irão agir 

(WOLFGANG WAGNER et al., 1999). Essa parte do processo é chamada de objetificação e é 

marcada pela possibilidade de que os membros possam comunicar-se sobre esse novo objeto e 

possam compartilhar melhor essa realidade, com a materialização de uma imagem concreta, 

com significado próprio (MOSCOVICI, 1961). 

Uma representação social pode ser vista por meio da composição de um sistema duplo: o núcleo 

central e o núcleo periférico. O núcleo central envolve o discurso e a prática que caracteriza a 

base comum para a memória coletiva do grupo, o pensamento coletivo, possuindo um forte 

valor expressivo, associativo e simbólico. Já no núcleo periférico, figuram as individualidades 

do grupo social, muitas vezes explicadas pelas variações de contextos, personalidades e 

individualidades das pessoas, sendo importante para entender a plasticidade das representações 

sociais que estão sujeitas a mudanças e evoluções ao longo do tempo (ABRIC, 2001). A Figura 

6 apresenta um comparativo das características das duas estruturas de uma representação social. 

 

Figura 6: Comparativo entre o núcleo central e periférico 

Fonte: Adaptado de Przeybilovicz et al., 2018. 

 

Abric (2001) cita três critérios para inclusão no núcleo central: valor expressivo, valor 

associativo e valor simbólico. Com essas três análises, pode-se estabelecer a representação 
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social de um conceito, a partir de um grupo. A dimensão de valor expressivo no discurso para 

compor a representação social se apoia na premissa de que os elementos centrais irão 

corresponder aos que são mais reproduzidos na fala das pessoas. Já o valor associativo indica 

com qual grau os termos relacionam-se entre si e ocorrem simultaneamente, sendo que os 

elementos do núcleo central terão mais laços com os outros elementos. Por fim, o valor 

simbólico dos elementos corresponde à capacidade de os elementos do núcleo central poderem 

afetar a estrutura da representação social, ou seja, o significado de um termo do núcleo central 

possui uma forte influência na definição da representação social. 

Para a pesquisa em Sistemas de Informação, a TRS representa uma abordagem para estudos 

que não foquem exclusivamente fatos e opiniões formalizadas e dissociadas do sujeito e do 

indivíduo, mas que levem em consideração os valores compartilhados e as percepções dos 

sujeitos em seus grupos sociais. A TRS tem sido aplicada em vários estudos feitos no campo 

de sistemas de informação (VAAST 2007; PAWLOWSKI et al. 2007; TEODORO; 

PRZEYBILOVICZ; CUNHA, 2014; LU; ZHANG; FAN, 2016; POZZEBON; CUNHA; 

COELHO, 2016; PRZEYBILOVICZ et al., 2018; STAHL et al., 2018). Evidencia-se então que 

as representações sociais se tornam um modelo para a criação de visões ricas e variadas para 

compreender como determinado objeto faz sentido para um grupo e também sua relação social. 

Como lente teórica nesse estudo, visa entender com maior profundidade a percepção e as ações 

produzidas pelos indivíduos com a vigilância de seus dados ao utilizarem serviços públicos de 

acesso à internet.  
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo estão descritos a abordagem e os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa, apresentando a etapa de coleta e os instrumentos de análise de dados. Para alcançar 

os objetivos propostos para a dissertação, a abordagem escolhida foi a qualitativa, definida 

como uma forma de explorar e entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem 

a um problema social (CRESWELL, 2010). A lente teórica escolhida, a TRS, orienta a 

interpretação do significado produzido pelo grupo social investigado, ajudando a compor o 

relato sobre a vigilância das informações. A Figura 7 apresenta um resumo da metodologia 

utilizada na pesquisa. 

 

Figura 7: Resumo da Metodologia adotada na pesquisa 

Fonte: Autor (2019) 

 

A epistemologia utilizada na pesquisa é a construtivista pois, em conjunto com a Teoria das 

Representações Sociais, defende-se que os indivíduos desenvolvem seus significados por meio 

de suas experiências e vivências cotidianas, levando a um fenômeno possuir múltiplos 

significados (CRESWELL, 2010). O domínio da pesquisa denomina-se como normativo anti-

estrutural, uma vez que se considera a existência de uma tendência social ao equilíbrio pelo 

compartilhamento, porém as estruturas sociais não são fixas, estando em mudança constante 

(HASSARD; COX, 2013). Com essas considerações, o paradigma sob o qual a pesquisa é 

desenvolvida é o interpretativista (BURRELL; MORGAN, 1979). 
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A escolha pela aplicação da técnica de grupo focal para coleta de dados teve o objetivo de ajudar 

os indivíduos a melhor explorarem suas opiniões e revelar como eles se baseiam nos sistemas 

de conhecimento social e cultural para a construção e compreensão de sua realidade 

(HOWARTH, 2002). A associação da TRS com a técnica de grupo de foco colabora com o 

exame das compreensões subjetivas dos participantes da pesquisa, uma vez que eles assumem 

representações sociais em torno deles e reinterpretam, retrabalham e assim as representam para 

si mesmos (DUVEEN, 2000).  

O pesquisador que utiliza a representação social observa conversas e ações ligadas a um 

fenômeno ou a um objeto, normalmente por um grupo social onde as ações das pessoas são 

frequentemente coordenadas por conceitos compartilhados (WAGNER et. al, 1999). Os objetos 

são entidades socialmente construídas e a pesquisa orientada pela TRS visa investigar um objeto 

específico em um grupo social. 

Os grupos sociais devem fornecer o contexto que o deve distinguir e a compreensão 

compartilhada entre o grupo deve ser diferente da compreensão de estranhos e orientar suas 

formas de ação e comunicação, e ser composto por pelo menos duas pessoas (WAGNER et al., 

1999). Para alcançar o objeto de pesquisa, wi-fi público, foi necessário delimitar um grupo 

social que deveria, necessariamente, ser usuário de wi-fi público e foram considerados os 

usuários da cidade de São Paulo que, embora se possa hesitar de denominá-la smart city, possui 

recursos e iniciativas de cidade inteligente, como a zona azul eletrônica, os dispositivos de 

localização nos ônibus e o programa eletrônico Empreenda Fácil, entre outros exemplos.  

A delimitação do grupo social foi por escolaridade e região: estudantes de faculdades públicas 

de tecnologia das zonas periféricas de São Paulo: zona sul e zona leste. O levantamento de 

dados não investigou questões demográficas, como renda, sexo, grau de escolaridade e 

percepção de classe, portanto nenhum desses aspectos foi utilizado para limitar ou descrever o 

grupo social. 

Foram realizadas oito sessões de grupo focal, entre os dias 05/11/2019 e 12/11/2019. As sessões 

foram realizadas em duas faculdades de tecnologias da cidade de São Paulo, localizadas na 

periferia da zona sul. Os participantes foram estudantes dessas faculdades e o convite foi 

realizado nas dependências dessas universidades, bem como as sessões. Para serem 

selecionados, os estudantes tinham que se voluntariar a participar e responder ao pesquisador 

se utilizavam wi-fi público em alguma dependência pública. Uma vez que as duas faculdades 
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contam com wi-fi público, as chances de os voluntários se enquadrarem no perfil de usuário era 

maior. 

Após uma análise prévia, três sessões foram descartadas da análise de dados. As duas primeiras 

sessões foram descartadas por apresentarem fragilidades na condução da sessão. Numa reflexão 

posterior à realização das sessões, percebeu-se que não houve neutralidade do pesquisador ao 

abordar as discussões e acabou ocorrendo o direcionamento dos participantes em torno das 

temáticas abordadas. A desconsideração da outra sessão ocorreu porque um dos participantes 

começou a qualificar o entendimento dos demais e criou um clima desfavorável à discussão. 

Esses dois fatos que ocorreram nessas três sessões interferem na análise de dados e na qualidade 

da pesquisa, sendo necessário desconsiderar toda a sessão (SMITHSON, 2007). 

As cinco sessões consideradas estão descritas na Tabela 1. Foram realizadas 05h51min de 

sessões consideradas para análise, contando com 28 participantes, uma média de 

aproximadamente 6 participantes por grupo, sem predominação relevante de sexo. Para garantir 

a confidencialidade, quando houver citação direta da fala dos participantes na sessão de análise 

de dados, será identificado pelo número do participante e o número da sessão. 

Sessão Duração Total Participantes Masculino Feminino 

1 1h12min 7 3 4 

2 1h32min 6 5 1 

3 1h13min 8 3 5 

4 43min 3 2 1 

5 1h11min 4 2 2 
Tabela 1: Resumo das sessões do focus group da pesquisa 

Fonte: Autor (2019) 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados durante as sessões estão em anexo. As sessões 

foram desenhadas para favorecer o estabelecimento do núcleo central e periférico das 

representações sociais. Sendo assim, adotou-se uma lógica de iniciar com a pergunta-chave: 

“ao utilizar um serviço público de ACESSO À INTERNET, como o Free Wi-fi Metrô, Wi-fi no 

Ônibus, Wi-fi Gratuito nas Praças, etc., SUAS INFORMAÇÕES SÃO VIGIADAS”. Os 

participantes receberam a pergunta por impresso e foram estimulados a associar a essa pergunta 

ao menos cinco palavras ou expressões (Apêndice I). 

Após a resposta de todos os participantes, iniciou-se a sessão do Focus Group (Apêndice III). 

As sessões foram conduzidas obedecendo quatro momentos: o estabelecimento do rapport, uma 
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questão introdutória, a questão chave e o fechamento. Cada um desses momentos foi desenhado 

com um objetivo próprio e complementar de pesquisa. 

O estabelecimento do rapport teve como função estreitar a comunicação entre os participantes 

e o pesquisador. Todos foram estimulados a se apresentar e falar sobre sua relação com o uso 

da internet. Esse momento ajuda a estabelecer uma conexão entre os participantes e o 

pesquisador, de modo a tornar o momento do grupo focal confortável para todos (GIVEN, 2008). 

O planejamento desse momento foi realizado considerando o público e o assunto a ser abordado. 

Por se tratar de usuários mais jovens, o convite para apresentação pessoal e da relação com o 

uso da internet foi suficiente para iniciar a discussão. Nesse momento, a postura do pesquisador 

foi de estimular as pessoas a falarem e garantir o conforto de todos os participantes. 

A questão introdutória serviu ao propósito de provocar os participantes a trazerem da memória 

seus sentimentos em relação à vigilância. Foram realizadas sete perguntas sobre a percepção de 

monitoramento em vários níveis e tipos diferentes: desde dispositivos até atores com interesses 

em realizar o monitoramento.  

O momento da questão chave foi desenhado como o debate principal sobre como os 

participantes entendem o funcionamento da vigilância em serviços públicos de acesso. O 

objetivo traçado para esse momento era validar e entender como a livre associação feita pelos 

participantes seria mais fielmente categorizada e aproximar aqueles conceitos aos seus valores 

simbólicos individuais, primeiramente de um modo espontâneo e depois escolhendo os itens 

que faltassem. Ainda dentro desse momento, os participantes foram expostos aos constructos 

principais de barganha (Conveniência, Eficiência, Acessibilidade, Facilidade e Discrição) 

apontados pela literatura (PALLITTO, 2018) e sensibilizados a refletir sobre riscos e confiança 

nos grupos de atores que participam da vigilância das informações. 

Por fim, o fechamento foi um momento de validação da conversa. O objetivo para esse 

momento era fazê-los falar sobre privacidade, pegadas digitais e formalizar como eles entendem 

o nível de privacidade de um usuário desses serviços. Entretanto, cada tópico foi discutido 

somente se os participantes o abordassem durante a seção, caso contrário, a recomendação foi 

que cada um falasse da sua experiência da participação no trabalho e se gostaria de acrescentar 

algo. Conforme pode ser visualizado nos resultados da pesquisa, o tema privacidade foi tocado 

em todas as sessões. 
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Ao final da sessão, repetiu-se a pergunta inicial, conforme o Apêndice II, com o propósito de 

entender possíveis alterações na concepção social dos grupos. A expectativa era que os 

participantes, mesmo respondendo individualmente, apresentassem respostas mais homogêneas 

nessa repetição, uma vez que houve a interação e discussão.  

Todas os momentos e fases da sessão foram considerados para análise. Os áudios das sessões 

foram transcritos para facilitar a análise e categorização dos dados. A análise detalhada no 

próximo capítulo seguiu trabalhos correlatos que utilizaram a Teoria das Representações 

Sociais como lente e tinham como objetivo estabelecer a representação social de um grupo.  
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4  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa e o detalhamento da análise de dados. 

Primeiramente, apresenta-se o resultado da questão introdutória e, na sequência, os passos da 

codificação de livre associação. Em seguida,  demonstra-se a  formação estrutural da 

representação social, com vistas a entender os tópicos que pertencem ao núcleo central e 

periférico, e com base nesses dados, o mapa da representação social foi desenhado. 

Posteriormente, o valor simbólico de cada um dos elementos do núcleo central é discutido, 

sendo comparado com a literatura encontrada, orientando a discussão das implicações da 

vigilância.  

 

4.1 Questão introdutória 

 

A questão introdutória foi a primeira interação do grupo na sessão onde os participantes 

puderam falar mais abertamente sobre a temática de vigilância. Como era o início da sessão, os 

participantes foram estimulados a responder rapidamente, para que todos pudessem responder 

as questões colocadas .  

As respostas à questão introdutória das sessões encontram-se na Tabela 2. A questão “Pensando 

na sociedade como um todo, você se sente submetida (o) a algum tipo de vigilância?  

1. Monitorada (o) por câmeras?  

2. Monitorada (o) por pessoas?  

3. Monitorada (o) na internet?  

4. Monitorada (o) por dispositivos que não sejam câmeras? 

5. Monitorada (o) pelo governo?  

6. Monitorada (o) por instituições financeiras?  

7. Monitorada (o) por empresas com ou sem anúncios? ”  

foi colocada para entender como os grupos percebem diversas formas de vigilância e também 

colocar o tema em discussão pelo grupo. O protocolo estabelecia que cada um deveria responder 

com Sim ou Não à pergunta da rodada e, caso quisesse poderia justificar a resposta, 

exemplificar e dar detalhes.  
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Você se sente monitorada (o)... 

 Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 Sessão 4 Sessão 5 Total 

Sim 

por câmeras? 85,7% 100% 87,5% 33,3% 100% 85,7% 

por pessoas? 71,4% 83,3% 100% 100% 100% 89,3% 

na internet? 100% 66,7% 87,5% 100% 100% 89,3% 

por dispositivos que não sejam 

câmeras? 
71,4% 66,7% 100% 66, 7% 100% 82,1% 

pelo governo? 57,1% 50% 87,5% 66, 7% 75% 68% 

por instituições financeiras? 85,7% 100% 100% 100% 75% 93% 

por empresas com ou sem 

anúncios? 
85,7% 83,3% 100% 66, 7% 100% 89,3% 

Tabela 2: Respostas à questão introdutória 

Fonte: Autor (2019) 

Comparando as respostas à literatura utilizada, uma primeira instância de análise mostra forte 

orientação à percepção da existência de múltiplas formas de vigilância, indica que os 

participantes entendem que vivem em uma sociedade de vigilância, e por consequência, 

adaptam suas ações a esse controle exercido pelo Estado e pela sociedade (WOOD; WEBSTER, 

2009).   

 

4.2 Codificação da livre associação 

 

A análise da livre associação (pergunta inicial e pergunta final) foi feita considerando o 

conjunto dos grupos, uma vez que o objetivo da pesquisa não era diferenciar os grupos sociais 

e nem tentar alcançar o processo de transformação da objetificação após o debate. O conteúdo 

das respostas foi analisado por meio de um processo indutivo, envolvendo a codificação em  

categorias temáticas, que compõe os tópicos da representação social. Foram extraídos 137 

códigos abertos, sempre aproximando da fala exata ou aproximada de cada um dos participantes.  

O passo subsequente foi agrupar em tópicos. Para essa fase, utilizou-se também a discussão 

para orientar esse agrupamento, pois alguns códigos podem ter significados diferentes ou 

ambíguos. Como exemplo, o código “Manipulação de Dados” poderia significar alguma 

tecnologia utilizada para extrair alguma informação, um processo de distorção dos dados, mas 

de acordo com a discussão do item no grupo focal, esse código apareceu como uma forma de 

abuso de poder. O Quadro 3 apresenta uma síntese da codificação dos tópicos, evidenciando os 

dois códigos mais escritos pelos participantes por tópico final correspondente. 
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Código escrito pelo participante Quantidade de repetições Tópico final 

Abuso de poder 2 Abuso de poder 

Abuso 1 Abuso de poder 

Acessibilidade 2 Acessibilidade 

Não funciona 2 Acessibilidade 

Divulgação de fotos 1 

Ações 
criminosas 

Vazamento 1 

Ações 
criminosas 

Governo 2 Atores 

Hacker 2 Atores 

A troco de que usar meus dados 1 Barganha 

Como está sendo utilizado meus 
dados 1 Barganha 

Conectividade 3 Conectividade 

Conectado com o mundo 2 Conectividade 

Exposição das informações 2 Exposição 

Exposição 1 Exposição 

Informação 2 Informação 

Clareza de informações 1 Informação 

Uso dos dados 1 Informação 

Insegurança 10 Insegurança 

Falta de segurança 3 Insegurança 

Controle 6 Monitoramento 

Monitoramento 5 Monitoramento 

Porquê? 3 Objetivo 

Motivos 1 Objetivo 

Medo 2 

Percepções 
sobre o serviço 

Não confiável 2 

Percepções 
sobre o serviço 

Falta de privacidade 9 Privacidade 

privacidade 8 Privacidade 

Marketing 4 Publicidade 

Venda de dados 3 Publicidade 

Deixar de usar esses serviços 1 Resistência 

Desconectar-se mais 1 Resistência 

Risco 1 Riscos 

Roubo de informações 1 Riscos 

Loucura 2 

Sensação sobre 
Vigilância 

Receio 2 

Sensação sobre 
Vigilância 

Banco de dados 3 Tecnologias 

localização 2 Tecnologias 

Quadro 3: Evidências da formação dos tópicos 

Fonte: Autor (2019) 
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No Apêndice IV - Codificação Final está contido todos os códigos que foram escritos pelos 

participantes para a formação da representação social. Como resultado da codificação foram 18 

tópicos que são apresentados no Quadro 4.   

T1 Abuso de poder 

T2 Conectividade 

T3 Exposição 

T4 Informação 

T5 Insegurança 

T6 Monitoramento 

T7 Objetivo 

T8 Privacidade 

T9 Publicidade 

T10 Tecnologias 

T11 Acessibilidade 

T12 Atores 

T13 Barganha 

T14 Ações criminosas 

T15 Resistência 

T16 Riscos 

T17 Sensação sobre Vigilância 

T18 Qualificação do Serviço 
Quadro 4: Tópicos da representação social 

Fonte: Autor (2019) 

 

Com a codificação realizada, o passo seguinte foi a análise que determinou a estrutura da 

representação, seguindo três critérios para inclusão no núcleo central: o valor expressivo, 

associativo e simbólico de cada um dos tópicos (ABRIC, 2001). 

 

4.3 Análise da Estrutura da Representação Social 

 

A metodologia para estruturar as representações sociais de um grupo, determinando o núcleo 

central e núcleo periférico, emprega algumas técnicas analíticas como frequência de evocação 

de um termo ou expressão (VERGÉS, 1992), tais como análise de clusters, análise de 

correspondência ou o método de similaridade projetado por Flament (1986), comumente 

utilizado em alguns trabalhos com a TRS (JUNG et al., 2009; PAWLOWSKI; JUNG, 2015).   
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Realizado o processo de formação dos tópicos (codificação da livre associação), Abric (2001) 

cita três critérios para inclusão no núcleo central: valor expressivo, valor associativo e valor 

simbólico. Jung, Pawlowski e Wiley-Patton (2009) recomendam utilizar a frequência de citação 

como fundamento do valor expressivo, pois o termo ou palavra mais saliente compõe a estrutura 

central e o menos saliente a estrutura periférica. Para valor associativo recomendam utilizar os 

índices de soma de semelhança e o de coreness, uma vez que os elementos centrais estão 

associados a um número maior de elementos que os elementos da periferia. O valor simbólico 

possui uma dimensão mais profunda, para validar dimensões e implicações dos conceitos do 

núcleo central, determinando se faz sentido ou não aquele conceito. 

Para determinar o valor expressivo dos tópicos na representação social foram utilizados dois 

parâmetros: a frequência total, quantas vezes o tópico foi citado no discurso, e a saliência, 

quantos indivíduos falaram sobre aquele tópico (ABRIC, 2001; JUNG et al., 2009). Quanto 

maior o valor expressivo de um tópico, mais inserido está no discurso daquele grupo social e 

se torna próximo ou parte do senso comum. 

Na determinação do valor associativo utilizou-se como parâmetro a soma de similaridade e o 

coreness para ser determinado. A Soma de Similaridade é obtida por meio de uma Matriz de  

Semelhança Inter-Atributo (Inter-Attribute Similarity Matrix - IAS), apresentada na Tabela 3,  

para o cálculo do coeficiente de similaridade de Jaccard, matematicamente explicado pela 

divisão da área de sobreposição pela área de união de cada um dos 18 tópicos (HAMMOND, 

1993). Os dados auxiliares dessa tabela encontram-se no Apêndice V. 
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  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 

T1 1,000 0,000 0,077 0,000 0,077 0,091 0,077 0,122 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,273 0,000 0,077 0,083 0,105 

T2 0,000 1,000 0,150 0,143 0,159 0,182 0,095 0,250 0,138 0,154 0,150 0,143 0,053 0,045 0,053 0,095 0,167 0,071 

T3 0,077 0,150 1,000 0,071 0,077 0,111 0,000 0,070 0,091 0,235 0,167 0,071 0,000 0,077 0,000 0,000 0,000 0,050 

T4 0,000 0,143 0,071 1,000 0,103 0,069 0,000 0,119 0,250 0,158 0,154 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,048 

T5 0,077 0,159 0,077 0,103 1,000 0,289 0,105 0,396 0,238 0,114 0,050 0,132 0,083 0,105 0,083 0,135 0,286 0,256 

T6 0,091 0,182 0,111 0,069 0,289 1,000 0,071 0,319 0,143 0,156 0,111 0,069 0,038 0,111 0,038 0,071 0,167 0,233 

T7 0,077 0,095 0,000 0,000 0,105 0,071 1,000 0,022 0,091 0,000 0,000 0,000 0,375 0,000 0,100 0,077 0,083 0,105 

T8 0,122 0,250 0,070 0,119 0,396 0,319 0,022 1,000 0,217 0,233 0,095 0,146 0,024 0,179 0,049 0,095 0,289 0,067 

T9 0,043 0,138 0,091 0,250 0,238 0,143 0,091 0,217 1,000 0,240 0,091 0,087 0,050 0,043 0,050 0,043 0,029 0,033 

T10 0,000 0,154 0,235 0,158 0,114 0,156 0,000 0,233 0,240 1,000 0,167 0,158 0,000 0,050 0,000 0,000 0,065 0,000 

T11 0,000 0,150 0,167 0,154 0,050 0,111 0,000 0,095 0,091 0,167 1,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,083 0,105 

T12 0,000 0,143 0,071 0,143 0,132 0,069 0,000 0,146 0,087 0,158 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,048 

T13 0,000 0,053 0,000 0,000 0,083 0,038 0,375 0,024 0,050 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,059 

T14 0,273 0,045 0,077 0,000 0,105 0,111 0,000 0,179 0,043 0,050 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,077 0,083 0,105 

T15 0,000 0,053 0,000 0,000 0,083 0,038 0,100 0,049 0,050 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 1,000 0,100 0,095 0,059 

T16 0,077 0,095 0,000 0,000 0,135 0,071 0,077 0,095 0,043 0,000 0,000 0,071 0,100 0,077 0,100 1,000 0,083 0,167 

T17 0,083 0,167 0,000 0,038 0,286 0,167 0,083 0,289 0,029 0,065 0,083 0,000 0,000 0,083 0,095 0,083 1,000 0,222 

T18 0,105 0,071 0,050 0,048 0,256 0,233 0,105 0,067 0,033 0,000 0,105 0,048 0,059 0,105 0,059 0,167 0,222 1,000 

Tabela 3: Matriz Inter Atributo 

Fonte: Autor (2019) 

Por fim, o parâmetro coreness foi obtido com o uso do software Ucinet 6.0, por meio da Matriz 

Inter-Atributo e o uso do algoritmo CORR, que mede a correlação entre os dados da matriz e o 

produto da matriz transposta (BORGATTI; EVERETT; FREEMAN, 2002). Com base nos 

quatro índices foi gerada a representação social da vigilância das informações, sendo que fazem 

parte do núcleo central aqueles tópicos com maiores valores expressivos e maiores valores 

associativos (ABRIC, 2001).   

A Tabela 4 mostra o resumo dos resultados, onde a soma de similaridades é a soma dos 

coeficientes de Jaccard para cada linha da IAS, saliência é a frequência de citação e o coreness 

é o índice calculado pelo software, que representa a correlação entre a matriz de dados e o 

produto sua de transposição, sendo que quanto maior o valor, mais interligações esse tópico 

contém (BORGATTI; EVERETT; FREEMAN, 2002). 
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# Tópico 

Frequência 

Total de 

Evocações Saliência 

Soma de 

Similaridade Coreness Núcleo 

T1 Privacidade 47 39 2,6928 0,522 

Central 

T2 Insegurança 46 35 2,6884 0,472 

T3 Monitoramento 26 23 2,2709 0,37 

T7 

Sensação sobre 

Vigilância 

21 19 1,7736 0,276 

T8 Conectividade 18 16 2,0477 0,267 

T9 Publicidade 22 17 1,8783 0,245 

T6 Tecnologias 18 14 1,7286 0,225 

T5 

Qualificação do 

Serviço 

14 14 1,7340 0,186 

Periférico 

T10 Informação 8 8 1,2955 0,137 

T4 Atores 10 8 1,0679 0,113 

T12 Acessibilidade 7 7 1,2730 0,109 

T11 

Ações 

criminosas 

7 7 1,1500 0,105 

T13 Exposição 7 7 1,2474 0,102 

T14 Riscos 7 7 1,1927 0,076 

T15 Abuso de poder 8 7 1,0254 0,059 

T16 Objetivo 12 7 1,2025 0,028 

T17 Resistência 4 4 0,7273 0,009 

T18 Barganha 4 4 0,7821 0 
Tabela 4: Núcleo central e Periférico – Vigilância das Informações 

Fonte: Autor (2019) 

 

A representação social obtida sobre a percepção dos cidadãos sobre a vigilância de informações 

associadas ao oferecimento de serviços públicos de acesso apresentou 18 tópicos, sendo 7 

pertencentes ao núcleo central e 11 ao núcleo periférico.  

Os tópicos pertencentes ao núcleo central obtido revelam o mundo de significados que é 

compartilhado pelo grupo estudado. No núcleo central estão os termos com maior relevância e, 

como consequência, que determina a prática dos indivíduos quando usuários do serviço de wifi 

público. Fazem parte do núcleo central: Privacidade, Insegurança, Monitoramento, Sensação 

sobre Vigilância, Conectividade, Publicidade e Tecnologias. 

O tópico mais relevante do núcleo central foi Privacidade. Para o grupo social investigado, a 

privacidade muitas vezes não é respeitada pelos atores envolvidos na provisão de serviços 

públicos de Wi-fi, e eles entendem que a “intenção por trás desse desrespeito seria de invadir 

e monitorar os usuários, regulando a liberdade de expressão no meio digital” (Participante 4, 
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Sessão III). Apontado também o fato de que “os usuários não possuem conhecimento sobre o 

que acontece ao acessar um serviço como esse” (Participante 3, Sessão II), e o questionamento 

sobre seus direitos não ocorre simplesmente pela sua falta de percepção. Idealmente, a 

legislação deveria garantir que a individualidade fosse respeitada no meio digital, 

principalmente em um ponto de acesso público. 

Outro tópico é a Insegurança. Para o grupo social, a internet é insegura e o uso dela impulsiona 

fraudes e crimes em novas formas. O desconforto com o uso de serviços públicos de acesso está 

associado ao medo de ter informações roubadas e não poder controlar para onde as informações 

de uso serão direcionadas. Porém a insegurança não inibe o uso, mas controla onde e de que 

forma as pessoas irão acessar o serviço público de wifi. 

O Monitoramento é entendido como a prática de vigiar. O grupo social entende que o 

monitoramento é necessário no meio virtual nos dias de hoje, mas essa necessidade é perigosa 

e alimentada por uma influência coletiva que precisa saber todas as informações possíveis dos 

indivíduos da sociedade, para poder controlá-los. 

A Sensação sobre Vigilância engloba todos os sentimentos que foram associados pelo grupo 

durante as sessões: Loucura, Manipulação, Receio, Solidão, Absurdo, Estranho, Exagero, Medo, 

Descrença, Nervosismo, Apatia, Violação, Concordância. Esses sentimentos presentes em um 

tópico no núcleo central demonstra o quão relevante esse serviço é para as práticas do grupo 

social, orientando a existência de uma relação afetiva e identitária. 

A Conectividade compõe a descrição de como esse serviço deve (ou deveria) funcionar. Um 

primeiro fator é a necessidade de conexão para serviços básicos do dia-a-dia e para 

comunicação, como as redes sociais. A conectividade deve “ocorrer de forma prática, segura 

e rápida, contando com uma infraestrutura que seja segura e confiável” (Participante 1, Sessão 

IV). 

Um outro tópico do núcleo central é a Publicidade. Para o grupo social, os dados captados pelos 

atores são utilizados principalmente para fins de marketing e publicidade. A percepção sobre o 

uso dos dados é baseada em interesses comerciais, para direcionar publicidade e criar perfis que 

contenham informação de histórico de renda e compra. A Publicidade assume um papel 

ambíguo para o grupo, que enquanto possui uma característica positiva que facilita a troca, 

possui uma negativa de invasão da privacidade, sendo que “a publicidade direcionada pode me 

ajudar a escolher e selecionar melhor os produtos, e as vezes até me forçar a comprar algo 
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que eu não quero, mas o que é impressionante é visualizar algo na internet e ‘boom’, aquele 

produto te segue por meses, dá ranço!” (Participante 3, Sessão IV). 

 O último tópico presente no núcleo central foram as Tecnologias. Para o grupo social, as 

tecnologias empregadas nesses serviços são a chave para o bom funcionamento e para 

impulsionar o seu uso. Os maiores apontamentos em relação a tecnologias são o armazenamento 

em banco de dados, as formas de autenticação, serviços de localização, rastreabilidade de fontes 

de informação, históricos de buscas e algoritmos utilizados.  

O núcleo periférico é composto pelos demais 11 conceitos: Qualificação do Serviço, 

Informação, Atores, Acessibilidade, Ações criminosas, Exposição, Riscos, Abuso de poder, 

Objetivo, Resistência e Barganha. Esses tópicos do núcleo periférico são segmentações do 

pensamento no grupo social, ações de parte desse grupo, não sendo preocupação coletiva. Com 

o tempo e a interação dos usuários, esses tópicos podem fazer mais sentido no coletivo e 

passarem a compor o núcleo central.  

A Qualificação do Serviço agrupa os itens que foram identificados como atributos do serviço 

de wifi. Nesse sentido, o grupo social expressou: confiança, medo, curiosidade sobre o 

funcionamento, vulnerabilidade, falta de eficiência e má qualidade da prestação do serviço. 

O tópico de Informação engloba a falta de clareza sobre o uso das informações que são cedidas 

quando o serviço exige alguma forma de login, como as informações são armazenadas e tratadas 

e o quais dados e informações serão gravados durante a utilização do serviço.  

Foram identificados alguns atores, com papéis definidos para cada um. O governo participa da 

dinâmica como maior interessado em captar informações dos usuários de serviços públicos de 

acesso, não apenas para seu uso próprio. A iniciativa privada também é um ator relevante, que 

provê a infraestrutura de má qualidade e se beneficia porque a responsabilidade do serviço é do 

governo. EUA, FBI e serviços de espionagem, para o grupo social, podem utilizar os serviços 

públicos de acesso para roubar dados do governo e da população, principalmente por meio de 

hackers. Por último, o capitalismo foi apontado como ator, mesmo sendo um sistema econômico 

e não desempenhando uma ação direta, para o grupo o Capitalismo assume uma personificação 

e dá propulsão ao uso desses serviços, uma vez que influencia o consumo descontrolado e a 

internet é uma fatia desse consumo. 



59 

 

A Acessibilidade foi discutida como uma necessidade de o Governo atender a demandas sociais 

de acesso. Para parte do grupo o acesso à internet deveria ser gratuito, amplo e de qualidade 

para todos os cidadãos, sem precisar trocar seus dados e nem se preocupar com ações de 

vigilância digital 

Ações criminosas foi uma categoria discutida por parte do grupo, no sentido de que os serviços 

de acesso público podem facilitar fraudes e crimes digitais, ofensas, vazamento de fotos, por 

vezes íntimas, e pânico coletivo em redes sociais, já que esses serviços têm baixa rastreabilidade 

e é difícil detectar a origem das informações. 

A Exposição diz respeito ao comportamento das pessoas na internet. Foi apontado que pessoas 

se expõem demasiadamente nos meios digitais e parecem não se importar com isso. As redes 

sociais impulsionaram essa exposição e tal comportamento pode indicar porque as pessoas 

utilizam serviços públicos de wifi sem se importarem com nada. 

Em termos de Riscos, parte do grupo apontou o roubo de dados e informações e a falta de 

garantia de proteção e de segurança da informação. O Abuso de poder foi apontado como um 

tópico ligado aos Riscos, pois os serviços podem violar os direitos das pessoas, com os atores 

invadindo, roubando, manipulando e utilizando os dados dos usuários, sempre sem autorização 

consciente.  

O Objetivo é um tópico que concentra os questionamentos feitos pelos participantes em relação 

a porquê vigiar, motivos, quem tem interesse, qual é o objetivo e para que fim são utilizados os 

dados.  

Resistência foi apontado por parte do grupo como uma forma de evitar a utilização desses 

serviços. Enquanto a conectividade discute a necessidade do acesso em todo lugar, o tópico de 

resistência aponta que é preciso desconectar-se mais, deixar de utilizar a internet e criar relações 

físicas em um mundo real. 

O último tópico do núcleo periférico foi a Barganha. O compartilhamento de informações deve 

ser consciente e beneficiar os usuários de alguma forma, ser uma moeda de troca. Se as 

empresas precisam dos dados do usuário para melhorar o direcionamento de campanhas 

publicitárias, criar perfis de risco de crédito ou qualquer outra forma, ao ceder os dados, o 

usuário deve ganhar algo em troca. 

 



60 

 

4.4 Análise do valor simbólico 

 

Os tópicos identificados como pertencentes ao núcleo central, ao se utilizar os valores 

expressivos e associativos, foram investigados em torno do seu valor simbólico, sendo esse o 

último passo para validar o tópico como pertencente ao núcleo central e entender quais são as 

funções desses conceitos, como eles se articulam na prática do grupo social e as ideologias 

associadas por eles (SÁ, 1992; MOLINER, 1997). Para se chegar à rede de conceitos, foi 

utilizado o processo de codificação axial e codificação seletiva, similar ao utilizado na 

Grounded Theory.  

A análise do valor simbólico foi elaborada para determinar qual significado está atrelado a cada 

tópico e compreender o significado dos dados obtidos. Cada tópico foi investigado e codificado 

de forma axial, utilizando as falas durante as sessões e visando agrupar em uma nova forma que 

se estabelece uma conexão entre as categorias (CASSIANI, 1994). Para finalizar, foi realizada 

a codificação seletiva, para criar categorias macros que pudessem ajudar a explicar os 

significados dos tópicos do núcleo central garantir a existências de ao menos um fator de 

conexão entre as categorias (MOLINER, 1997). No Quadro 5 é demostrada as evidências do 

processo de codificação. 

 

Categoria 

Seletiva 

Categoria 

Axial 

Tópico 

associado 
Falas dos Participantes 

Fatores de 

utilização 

Sensação do 

usuário 

Insegurança 

“Há muito desconforto em utilizar os serviços de wi-fi na 

praça, mas eu preciso” (Sessão 1, Participante 7) 

“Fico preocupado toda vez que uso, acho que estão me 

observando” (Sessão 3, Participante 6) 

“Falta segurança no wi-fi público, isso me faz querer 

desistir de usar” (Sessão 5, Participante 1) 

Conectividade 

“Putz, é bem fácil utilizar. Só fazer um cadastro e menos 

de um minuto estou na internet” (Sessão 2, Participante 

3) 

“Na biblioteca é muito rápido e prático. Sempre que 

preciso ver meu e-mail, procurar estágio. Melhor do que 

o de casa” (Sessão 4, Participante 3) 

Privacidade 
“A privacidade não existe aqui não. Esse serviço de wi-fi 

não é de graça. Tudo que eu utilizo está sendo gravado e 
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Categoria 

Seletiva 

Categoria 

Axial 

Tópico 

associado 
Falas dos Participantes 

monitorado pelo governo. Eu não gosto, mas preciso...” 

(Sessão 3, Participante 8) 

“Precisamos ter consciência sobre o nível de privacidade 

que temos no serviço, para confiar mais” (Sessão 1, 

Participante 3) 

Trade-off 

Sensação sobre 

Vigilância 

“Eu me sinto vigiado toda vez que recebo um e-mail com 

promoção de algo que pesquisei. Bom não sei se é, mas a 

troca pode ser boa se a promoção valer a pena” (Sessão 

4, Participante 2) 

Publicidade 

“Um bombardeio. Acessou o wi-fi do metro e pronto, lá 

vem um milhão de e-mails de coisas quem nem sei o que 

são” (Sessão 4, Participante 1) 

“Esse negócio é para atender a interesses próprios do 

comércio. Tudo financiado para que a gente troque 

nossos dados por produtos em falsas promoções” (Sessão 

2, Participante 2) 

Políticas 

Públicas para 

a Proteção do 

Usuário 

Política 

anticrime 

virtual 

Insegurança 

“Cara, tem wi-fi livre que pede cartão de crédito para 

utilizar. Certeza que é para roubar teus dados. É hacker. 

O governo não faz nada. Deixa acontecer e não pune. É 

muito fácil fazer isso, sai ileso, não tem política pra isso, 

não tem lei” (Sessão 1, Participante 1) 

Privacidade 

“E se divulgarem meus dados? O Facebook vazou 

milhões de coisas e tem privacidade forte lá. No wi-fi free 

não tem nada disso.” (Sessão 5, Participante 4) 

“Uma hora alguém vai roubar minha vida pela internet e 

não tem nada que me proteja, não tem ninguém, quebrar 

a privacidade de alguém nem parece crime para o sistema 

penal.” (Sessão 2, Participante 4) 

Política de uso 

de dados 

Insegurança 

“A segurança é zero né? Coloco meus dados e nem sei 

pra onde vão. Ninguém quer me dizer e o governo nem 

aí” (Sessão 3, Participante 6) 

“Eu queria uma proteção maior pros meus dados. São 

meus, eu que produzi. Não me sinto protegido.” (Sessão 

1, Participante 2) 

Tecnologias 

“Tinha que existir uma tecnologia que me permitisse ver 

meus dados trafegando na mão das pessoas” (Sessão 5, 

Participante 3) 
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Categoria 

Seletiva 

Categoria 

Axial 

Tópico 

associado 
Falas dos Participantes 

“Tanto desenvolvimento feito e eu nunca vi um rastro de 

onde meus dados passaram, só os efeitos mesmo” 

(Sessão 3, Participante 5) 

Política de 

Privacidade 

Tecnologias 

“Sou constantemente rastreado. Sabem onde estou, o que 

faço, o que gosto. Só nunca me perguntaram se eu quero 

informar isso. Tecnologia pra tudo tem, mesmo pra me 

manter invisível” (Sessão 4, Participante 2) 

“As tecnologias acabaram com a privacidade das 

pessoas. Porque se a gente bisbilhota pela janela, imagina 

na internet, imagina o governo” (Sessão 3, Participante 

1) 

Privacidade 

“As pessoas não tem noção do que rola, não sabem que 

tem direito a privacidade. O governo se omite, num apita 

pra mudar as coisas” (Sessão 1, Participante 5) 

“Eu queria, que não só no serviço de wi-fi minha 

privacidade fosse respeitada, eu queria que em tudo 

fosse. Uma norma, lei mesmo” (Sessão 3, Participante 3) 

Política de 

Vigilância 

Tecnologias 

“Fui roubado e o GPS do meu celular ficou ligado 8hrs 

depois. A polícia não fez nada. A tecnologia lá, a 

vigilância funcionando, os braços cruzados” (Sessão 2, 

Participante 6) 

“Tem histórico de busca no que a gente usa dentro e fora 

do wi-fi. Tem como pegar esse histórico. Não sei o que 

acontecem se me vigiarem assim, mas talvez melhorasse 

a segurança das pessoas” (Sessão 1, Participante 6) 

Monitoramento 

“Sento pra usar wi-fi e tem câmera. Logo lembro que 

estou sendo monitorado. Bem, não está claro a intenção 

ali não.” (Sessão 5, Participante 2) 

Sensação sobre 

Vigilância 

“Sou vulnerável a toda essa vigilância. Tenho certeza que 

estão me olhando e não tem um instrumento pra me 

defender” (Sessão 2, Participante 6) 

“Ok, me vigiem. Eu gosto, valoriza um pouco o que faço” 

(Sessão 2, Participante 1) 

Quadro 5: Evidências da codificação para a análise do valor simbólico 

Fonte: Autor (2019) 
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A Figura 8 contém a rede resultante do processo de análise simbólica dos tópicos do núcleo 

central. Os itens de cor verde são os tópicos do núcleo central, os de cor branca são as categorias 

axiais e os itens de cor azul, as categorias seletivas. 

 

 

 

Figura 8: Rede dos conceitos encontrados no estabelecimento do valor simbólico 

Fonte: Autor (2019) 

 

 

O processo de codificação utilizado produziu conceitos que servem como base para entender 

quais são as implicações que decorrem do estabelecimento do núcleo central. Fazem parte da 

fala dos usuários questões referentes ao estabelecimento de políticas públicas voltadas à 

proteção dos cidadãos, reflexões sobre a segurança pública e ao modelo de utilização desses 

serviços. 

O estabelecimento de políticas públicas visando a proteção do usuário foi levantado com quatro 

grandes temáticas: 1) política anticrimes virtuais, 2) política de privacidade, 3) política de 

vigilância e 4) política de uso de dados. Cada uma engloba diferentes atores da vigilância dos 

dados de serviços públicos de wifi e possui importância para o grupo.. 

As políticas anticrimes virtuais são uma necessidade para o grupo, embora estejam cientes que 

existem iniciativas por parte do Estado, a ineficiência e a falta de agilidade dessas políticas 

frente à rapidez do mundo virtual causa insegurança no uso do serviço. O tema levantado por 

essa vertente foi a necessidade de uma política específica para serviços públicos de wifi, para 
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prevenir que essas redes sejam alvos de criminosos e ações criminosas. O conjunto dessas 

políticas pode gerar  maior confiança no serviço. 

A privacidade também necessita de políticas especiais e mais claras. A iniciativa privada muitas 

vezes provê os meios e tecnologias de acesso para o Estado, por meio de contratos e concessões. 

O problema é a falta de padronização e limites para os contratos de privacidade. Os usuários 

apontaram ter ciência dos termos de serviço, que sempre que se “logam” acabam concordando 

com esses termos, mas existem brechas que beneficiam as empresas no recolhimento de 

informações: textos muito longos e pouco objetivos, falta de legislação que proteja os usuários 

de abuso, tecnologias que inibem ou dificultam rastreio de roubo de informação. O setor de 

publicidade foi identificado pelo grupo como o mais beneficiado pela deficiência das políticas 

de privacidade. 

Políticas de vigilância é outro nó da rede de conceitos. Por políticas de vigilância entende-se 

que a vigilância dessas redes públicas deveria seguir diretrizes específicas, com finalidades 

específicas. A vigilância do usuário só deveria ocorrer para colaborar com a segurança dos 

cidadãos, com o bem-estar da população, não como uma forma de controle e sim como uma 

forma de beneficiar a todos e sempre com o acordo do usuário. 

O uso de dados fecha o grupo de políticas públicas. O grupo não percebe uma definição clara 

para a qual o uso dos dados dos usuários desses serviços e em qualquer outro serviço prestado 

pelo Estado. A finalidade do uso desses dados pode ser diversa, sendo utilizada para beneficiar 

ou prejudicar o usuário, mas o que deixa o grupo preocupado é a falta de clareza sobre esse uso. 

A utilização é um consenso entre os usuários envolvidos na pesquisa, uma vez que esse foi o 

critério determinante para a inclusão dos participantes nos grupos focais. A relação de trade-off 

e as sensações decorrente do uso permeia os itens do núcleo central.   

Pode-se estabelecer um modelo de uso a partir da relação de trade-off. A percepção de riscos e 

restrições é reduzida para o grupo se o serviço funcionar corretamente, estiver presente nos 

locais onde forem necessários e se os usuários sentirem benefícios em utilizar esses serviços. 

Por essa via, é possível estabelecer um modelo de ganha-ganha, entre provedor e usuários para 

que esse serviço possua mais valor aos usuários, indo muito além de ser um ponto de acesso. 

O outro modelo de utilização decorrente do núcleo central seria um baseado nas sensações do 

usuário. Em torno do serviço e da vigilância, o grupo social associou muitos sentimentos, alguns 
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positivos, como a satisfação em navegar com velocidade e sem interrupção ou poder estar 

conectado em qualquer lugar, e outros negativos, com a falta de garantias de privacidade e a 

exposição a riscos de ter dados roubados. 

 

4.5 Mapa da representação social 

 

Após a análise , o mapa da representação social (Figura 9) foi desenhado com a  finalidade de 

visualizar e melhor entender  as relações entre os tópicos. O procedimento para a construção 

desse mapa seguiu a sugestão dada por Pawlowski e Jung (2015), com a utilização do conceito 

de maximum tree, que procura o caminho mais curto para conectar os nós, visando preservar 

apenas um link entre quaisquer dois nós (DOISE; CLEMENCE; LORENZI-CIOLDI, 1993).  

Para construir essa árvore foi utilizado o algoritmo de next neighbor (vizinho mais próximo) e 

os parâmetros da matriz IAS (Quadro 7). O processo foi iniciado com todos os 18 tópicos e o 

primeiro a ser escolhido foi o com a maior saliência (privacidade). Na sequência, foi comparada 

as semelhanças, pelo índice de similaridade da matriz, entre o primeiro tópico e todos os demais 

e adicionado ao mapa. Seguindo esse protocolo, o tópico seguinte incluído no mapa foi aquele 

com o maior índice de similaridade, para qualquer um dos tópicos já incluídos no mapa, 

seguindo a noção do algoritmo do vizinho mais próximo, até que todos os conceitos estivessem 

presentes no mapa. Para tópicos com o mesmo índice de similaridade, foi utilizada a saliência 

para escolher entre eles.  
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Figura 9: Mapa da Representação Social sobre percepção da vigilância de informações por usuários de 

serviços públicos de acesso à internet. 

Fonte: Autor (2019) 

As ligações entre os conceitos (índice de similaridade) foram classificadas como Forte (≥ 

0,25), Moderada (entre 0,15 e 0,25) e Fraca (<0,15) e a Saliência foi usada como um 

parâmetro para criar tamanhos diferentes para cada tópico: Extra Grande (≥38); Grande (≥

25, <38); Média (≥12, <25) e Pequena (<12).   
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5  DISCUSSÃO 

 

A normalização da vigilância nos espaços urbanos já é um fato consolidado para as sociedades 

atuais e acaba por refletir no comportamento social dos indivíduos. O grupo social investigado 

está inserido nesse contexto de normalização da vigilância, percebendo que ela existe e está 

presente em seu dia-a-dia. 

A vigilância  funciona no nível emocional do grupo, fazendo parte de seu cotidiano e da forma 

como lidam com o domínio da vigilância das informações. O tópico do núcleo central de 

Sensações sobre a Vigilância contém treze códigos (Loucura, Manipulação, Receio, Solidão, 

Absurdo, Estranho, Exagero, Medo, Descrença, Nervosismo, Apatia, Violação, Concordância) 

que foram evocados no momento da pergunta sobre a vigilância das informações.  

Sendo assim, a vigilância e as tecnologias de vigilância, além de normalizadas no grupo, 

estabelecem uma relação emocional nos indivíduos. Essa relação emocional pode não ser 

positiva. Com isso, aliado ao contexto social em que o grupo se insere, periferia de uma grande 

cidade do Sul Global, a multiplicação de artefatos de vigilância torna-se mais fácil, uma vez 

que se trabalhe o campo emocional desses indivíduos. 

Neste sentido, ao pensar sobre a prestação de serviços públicos de acesso à internet, a reflexão 

sobre a centralização no usuário precisa ser retomada. Se para Varney (2006), a prestação desses 

serviços públicos de acesso à internet e o compartilhamento dos dados da população, 

independentemente do objeto do uso, são uma forma de normalização da vigilância, o grupo 

social expressa em sua representação social a preocupação com a privacidade e a insegurança, 

com a qualidade da conexão, no uso desses serviços ao mesmo tempo que a resistência ao uso 

desse serviço é mais restrita. 

Esse achado serve de incentivo ao desenvolvimento de serviços públicos centrados no usuário, 

de uma forma mais clara, com personalização da privacidade das informações e garantias de 

segurança. A qualidade do serviço deve não ser apenas avaliada pela constância na conexão, 

mas sim também pela forma como inspira confiança e aprovação dos usuários.  

As dimensões da vigilância determinam como a sociedade pode perceber de forma mascarada 

as sutilezas da vigilância moderna e as diferentes maneiras pelas quais os indivíduos se 

submetem ao domínio da vigilância (WOOD; WEBSTER, 2009). Um dos objetivos do estudo 
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foi entender como as dimensões da vigilância se manifestam para os usuários de um serviço 

público de acesso na cidade inteligente.  

Dentro do modelo teórico adotado, a primeira dimensão a entender é o conjunto das percepções 

de vigilância. Utilizando os achados na representação social, há um entendimento no grupo 

social de que a vigilância existe no meio digital, sobretudo no serviço de acesso público à 

internet. A vigilância é entendida como parte do processo, mas as reflexões sobre a clareza e a 

conveniência dos termos dessa vigilância foram discutidas pelo grupo e estão presentes na 

representação social, principalmente nos tópicos do núcleo central. 

A utilidade, outro aspecto da dimensão de percepção, foi pouco questionado pelo grupo social. 

Embora durante as discussões, a finalidade da vigilância tenha sido amplamente abordada, 

sobretudo em aspectos publicitários, a utilidade foi deixada de lado. Essa falta de percepção da 

utilidade da vigilância faz com que o usuário não crie uma visão positiva da vigilância, pois 

não há valor agregado na utilização de tecnologias para a vigilância. 

A segunda dimensão diz respeito à profundidade da vigilância. Em termos de onipresença, o 

grupo social como um todo entende que a vigilância está presente, não só no serviço de acesso, 

mas em toda a internet. A profundidade da vigilância ficou com uma caracterização 

diferenciada pelo grupo, com parte indicando a utilização de poucos aparatos e outra parte 

indicando o absoluto controle pelo Estado e por outras Nações.  

A sofisticação e discrição das formas de vigilância não foram debatidas pelo grupo. Esse fato é 

importante, uma vez que o monitoramento nos pontos de acesso pode ocorrer também com o 

uso de câmeras, controle de acesso e várias outras formas, que não apenas a digital.  

Por fim, a última dimensão seria a exposição à vigilância. O grupo social não absorveu ainda o 

conceito de pegada digital. Não está sensibilizado ao fato de que os dados e informações 

inseridos pela internet são armazenados e processados, a ponto de persistir por anos e ser 

acessível a várias pessoas. Sendo assim, são alvos mais vulneráveis a ações que decorram da 

vigilância.  

Identificada a presença das três dimensões propostas, seria possível sugerir uma quarta 

dimensão: a transparência. Os elos entre os tópicos do núcleo central dizem respeito à criação 

de políticas que protejam o usuário, que tornem o serviço mais seguro, privativo, 

conscientizando o usuário o que será efetivamente vigiado e como os dados recolhidos serão 
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utilizados. Essa dimensão de transparência seria uma proposição ligada ao protagonismo do 

usuário, ao respeito pela liberdade de escolher como ser monitorado, quais as consequências 

desse monitoramento.  

A implicação da vigilância mais importante para o grupo é a privacidade. A privacidade figura 

como o principal tópico do núcleo central na representação da vigilância das informações. 

Partindo do modelo de discussão proposto por Wright et al. (2010), para o grupo  a privacidade 

sobre a informação pessoal é a mais importante, seguida da privacidade pessoal. A  privacidade 

sobre comunicações pessoais e a privacidade do comportamento individual são  de menor 

importância. Esta afirmação se justifica pela recorrência em associar a privacidade ao 

estabelecimento de normas de manipulação de dados e garantias contra intrusões causadas por 

outros indivíduos, desde empresas até hackers. A privacidade não foi discutida em termos do 

estabelecimento de limites da vigilância da informação, formas de tratamento e categorização 

de comportamentos nos meios digitais e também em termos de necessidade.  

A privacidade foi vista pelo grupo com uma ótica mais pessoal e menos coletiva. Em nenhum 

momento foi discutido a necessidade de controlar o Estado em possíveis interceptações e 

monitoramentos. Esse cenário não favorece a discussão do controle da violência urbana 

associada à vigilância das informações, expondo o grupo social, que é vulnerável ao controle e 

monitoramento, justamente porque o interesse em torno da privacidade está no nível individual 

e não chegou ao nível de discussão coletiva. 

Sendo assim, torna-se compreensível o fato do grupo manifestar pouco interesse em relação à 

barganha de seus dados. Pallito (2018), propôs em seu estudo que a Conveniência, a Eficiência, 

a Ubiquidade, a Vida na rede e a Baixa rastreabilidade de fontes de compartilhamento seriam 

trocas relevantes para que as pessoas barganhassem seus dados.  

A barganha para o grupo manifestou-se apenas na Vida em rede, sendo que a troca ocorre 

quando os dados são aproveitados para ações assertivas e direcionadas de promoções de 

produtos que foram pesquisados anteriormente. Se a promoção valer a pena, a troca foi bem 

realizada. 

O escopo da barganha para o grupo ainda está muito restrito, e relaciona-se com o fato de não 

haver reconhecimento da importância das informações que são disponibilizadas pelos usuários. 

A preocupação com a proteção dos dados não está associada ao reconhecimento do valor que a 

venda dessas informações, os benefícios que podem ser gerados com elas para melhorias não 
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apenas da própria conectividades, mas da qualidade de vida dos usuários e demais indivíduos 

nos espaços urbanos. 

Em conjunto, os impactos desses achados nas políticas públicas para as cidades inteligentes são 

referentes a preocupações identificadas pelo grupo social e discutidas anteriormente: Politicas 

anticrime virtual, Políticas de privacidade, Políticas de Uso de Dados Politicas de Vigilância e 

de Segurança Pública. Embora cada uma dessas políticas possua significados diferentes, para o 

grupo social falta clareza de objetivo nessas políticas.  

Para que a cidade seja inteligente não basta apenas o uso de tecnologias, mas sim a criação de 

um meio onde o cidadão, como usuário da cidade, se beneficie da tecnologia em seu dia-a-dia, 

sem ter preocupações secundárias com impactos negativos (HAQUE, 2012). Sendo assim, se 

os usuários de um dos serviços da cidade inteligente não conseguem enxergar a existência e a 

finalidade de políticas que protejam seus dados e sua privacidade e o uso dessas informações 

não agreguem valor para a vigilância, a implementação do serviço possui diversas 

oportunidades de melhoria para se tornar mais efetivo e utilizável pela população. 

Um outro impacto está na melhoria da infraestrutura da cidade. A infraestrutura deve ser 

preparada para o contexto e não o contexto para a infraestrutura, sendo ideal para as cidades a 

existência de um serviço público de acesso amplo e onipresente, não apenas em pontos isolados 

como praças, ônibus, bibliotecas e escolas. A ampliação dessas redes gratuitas é uma demanda 

dos usuários. A qualidade da conexão também foi questionada, uma vez que muitas vezes o 

serviço fica fora do ar por muito tempo e deixando a desejar em termo de qualidade. 

Neste sentido, há diversas oportunidades de melhorias para que as cidades inteligentes possam 

atender seus usuários. Os usuários investigados não percebem benefícios associados ao serviço 

de acesso público, logo, o conceito de barganha irresistível (PALLITTO, 2018) para balancear 

e impulsionar a utilização de serviços que abasteçam a cidade inteligente de dados não foi ainda 

totalmente alcançado. 

Para alcançar as melhorias, um dos caminhos é o debate público. Conforme apresentado por 

Bruno (2012), já é sabido que em países do Sul Global o aumente das tecnologias de vigilância 

quase sempre são impositivos, aliados a uma capacidade reduzida de legislar com agilidade 

sobre o tema. O efeito são usuários que se expõem sem um controle adequado e uma ineficiência 

do próprio monitoramento. As ações podem ser mais efetivas na medida em que se avance o 

debate das temáticas levantadas pelo estudo em torno da vigilância das informações. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou entender a percepção de usuários de serviços públicos de acesso sobre as 

formas de vigilância ao qual são submetidos. O grupo estudado é formado por jovens estudantes 

de faculdades de tecnologia das zonas periféricas da cidade de São Paulo. Para isso, foram 

realizadas cinco sessões de grupo focal, contando com uma média de seis participantes. As 

sessões seguiram orientações de estudos  sobre o uso de grupo focal associadas à Teoria das 

Representações Sociais (WAGNER et al., 1999), utilizando em um primeiro momento a livre 

associação, posteriormente a discussão e o fechamento com a repetição da livre associação, 

assegurando a validade dos dados recolhidos.  

O roteiro foi elaborado a fim de garantir que a discussão privilegiasse a discussão em torno das 

grandes temáticas da literatura levantada: Globalização da Vigilância, Dimensões da Vigilância, 

Tecnologias Utilizadas para a vigilância, sempre com o foco na prestação de serviços públicos 

de acesso à internet.  Conforme colocado na literatura, a organização das sociedades capitalistas 

atuais já absorveu o conceito de vigilância como uma prática natural, mas muitas vezes sem 

uma reflexão das suas dimensões, consequências e impactos, principalmente quando o Estado 

é o ator centralizador do processo (WOOD; WEBSTER, 2009).  

Para este estudo, portanto, foram considerados como implicações da vigilância a privacidade, 

questões sócio-políticas e a barganha. Esses aspectos são relevantes pois fundamentam a base 

da discussão atual sobre vigilância, independentemente do meio em que ela seja realizada. A 

privacidade emprega como premissa o protagonismo do usuário em termos de poder decidir se 

e quais informações serão compartilhadas. As questões sócio-políticas são importantes pois a 

vigilância, embora seja normalizada pela sociedade, é sensível a modificações sociais e políticas. 

E por último, a barganha vêm despontando como uma forma de entender como os usuários 

podem perceber ganhos em serviços de cidades inteligentes, como o acesso público à internet 

(PALLITTO, 2018).  

Esta abordagem foi utilizada para responder à pergunta que norteou esta pesquisa, sobre a 

percepção dos usuários de serviços públicos de acesso à internet sobre a vigilância de 

informações. Nesse sentido, com auxílio da Teoria das Representações Sociais, se identificou 

o núcleo central e o núcleo periférico da percepção sobre a vigilância, utilizou-se do valor 

simbólico para entender implicações da vigilância e, de posse dessas informações, foi discutida 

as dimensões da vigilância e alguns insights para as cidades inteligentes.  
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O núcleo central da representação identificou como tópicos a Privacidade, a Insegurança, o 

Monitoramento, as Sensações sobre Vigilância, a Conectividade e Publicidade. De modo geral, 

esses tópicos estão interligados e mostram como se dá a prática desses grupos sociais no dia-a-

dia ao utilizar o serviço público de acesso. 

Os tópicos de Qualificação do Serviço, Informação, Atores, Acessibilidade, Ações criminosas, 

Exposição, Riscos, Abuso de poder, Objetivo, Resistência e Barganha figuram no núcleo 

periférico da representação produzida. Esses tópicos qualificam as diferentes visões e 

atribuições que os indivíduos dentro do grupo podem ter em relação à vigilância das 

informações. 

O valor simbólico de cada tópico do núcleo central foi avaliado para qualificar a significância 

de cada um e assim poder entender como que o grupo se posiciona em termos de implicações 

que a vigilância das informações no serviço de acesso público pode trazer.  Destacou-se no 

grupo a preocupação com as políticas públicas e aspectos ligados à utilização, em termos de 

trocas e de sensações que o usuário possui. 

Uma questão que chama a atenção é que os usuários investigados enxergam a possibilidade de 

troca de dados por benefícios diretos, mas não sobre forma de barganha. Essa troca é apenas 

baseada em aspectos da diminuição da percepção de riscos de roubo de informações e de quebra 

de sigilo da navegação e não referente a outros aspectos que poderiam leva-lo a barganhar seus 

dados e realmente obter vantagens ao utilizar o serviço. Dessa forma, percebe-se que os usuários 

do grupo social ainda são vulneráveis em relação a proteção e manipulação de seus dados. 

Em relação às dimensões da vigilância, entende-se que o grupo social possui percepção da 

vigilância das informações, entende e aceita a exposição das suas informações, mas está muito 

pouco alinhado em relação à profundidade da vigilância e como ela pode ser realizada de modo 

sutil.  

Sobre as contribuições deste estudo, a sua principal contribuição teórica é a utilização da Teoria 

das Representações Sociais em conjunto com técnicas de grupo focal para a coleta de dados e 

a análise do valor simbólico do núcleo central com processos de categorização axial e seletiva, 

para estabelecer a percepção de um grupo social. Utilizar essa composição de lente teórica com 

essa técnica de coleta facilitou a identificação dos tópicos e a discussão do significado deles 

para o grupo, uma vez que em cada sessão estava previsto momentos durante as sessões que os 

códigos associados pelos participantes seriam discutidos. 
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Esta pesquisa buscou contribuir também para a prática ao estudar um serviço público que tem 

se tornado cada vez mais comum nas cidades brasileiras, e sobretudo nas que possuem 

iniciativas de cidades inteligente. Por meio desse estudo é possível estabelecer insights para 

implantar políticas que estejam de acordo com a concepção dos usuários, principalmente em 

áreas mais periféricas. Além disso, o estudo pode fornecer algumas direções para a condução 

de programas que visem a inclusão das pessoas no mundo digital.  

Outra contribuição deste estudo é a conexão do tema de vigilância de informações com smart 

cities, sob a ótica do usuário de um serviço sensível à vigilância. Muitos estudos sobre a 

vigilância da informação focam as tecnologias utilizadas e a determinação das melhores formas 

de desenho de infraestrutura, mas entendendo que a vigilância afeta de alguma forma os 

usuários, é relevante entender a percepção deles, principalmente quando utilizam o serviço de 

forma voluntária.  

O estudo limitou-se a explorar o contexto de vigilância em uma cidade inteligente, focando em 

um grupo social que tem o maior potencial de ser monitorada. Como indicado pela TRS, 

diferentes grupos sociais podem apresentar diferentes representações sobre um mesmo conceito, 

e essas diferentes representações contribuem de formas diferentes para a compreensão do 

processo de vigilância das informações. Como um dos principais objetivos do estudo foi 

interpretar como a vigilância é entendida pelos indivíduos a partir de suas representações sociais, 

e as representações sociais evoluem com o tempo e a introdução de novos fenômenos, essa 

interpretação produzida deve evoluir ao longo do tempo. 

Recomenda-se que pesquisas futuras apliquem esta metodologia para analisar outros usuários 

de outros serviços públicos e privados que mantenham monitoramento, de modo a identificar 

padrões na utilização desses serviços e influenciar em políticas de ampliação da rede de acesso 

público e na conscientização da vigilância.  

Este trabalho, ao optar pelo estudo dos usuários de um serviço público de acesso em regiões 

periféricas, escolheu delimitar a investigação ao nível individual. Em estudos futuros, a 

consideração de outras perspectivas, como as de empresas privadas, universidades, 

organizações da sociedade civil, fóruns de discussão, entre outros atores que participam e 

compõem todo o ecossistema, pode enriquecer as conclusões sobre a vigilância das informações. 

  



74 

 

REFERÊNCIAS  

AAS, K., GUNDHUS, H. AND LOMELL, H. (eds.). Technologies of InSecurity: The 

Surveillance of Everyday Life. London: Routledge, 2008. 

ABRIC, J.-C. L'approche structurale des représentations sociales: Développements récents. 

Psychologie et Société. 4. 81-103, 2001. 

AGAMBEN, G.  State of Exception. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2005. 

AGUIRRE, E., & GONZÁLEZ, A. A fuzzy perceptual model for ultrasound sensors applied to 

intelligent navigation of mobile robots. Applied Intelligence, 19, 171–187, 2003. 

ALBINO, V.; BERARDI, U.; DANGELICO, R. M. Smart Cities: Definitions, Dimensions, 

Performance, and Initiatives. Journal of Urban Technology, v. 22, n. 1, p. 3–21, 2015.  

ANDREJEVIC, M. ‘Exploitation in the data mine’, in Christian Fuchs, Kees Boersma, Anders 

Albrechtslund and Marisol Sandoval (eds), Internet and Surveillance: The Challenges of Web 

2.0 and Social Media, New York: Routledge, pp.71–88, 2012. 

BECK, Ulrich. The risk society. Towards a new modernity. Londres: Sage, 1992 

BELLAMY, C. AND TAYLOR, J. Governing in the Information Age. Open University Press, 

Buckingham, 1988 

BENNETT MOSES, L.; CHAN, J. Using Big Data for Legal and Law Enforcement 

Decisions. UNSW Law Journal. 37 (2): 643, 2014 

BENNETT, C.; RAAB; C. The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global 

Perspective. The MIT Press, 2006. 

BOBEA, Lilian. Organized Violence, Disorganized State. In: Violent Democracies in Latin 

America, eds Enrique Arias and Daniel Goldstein. Durham: Duke University Press,  2010. 

BORGATTI, S.P., EVERETT, M.G. AND FREEMAN, L.C. 2002. Ucinet for Windows: 

Software for Social Network Analysis, Harvard, MA: Analytic Technologies, 2002. 

BOTELLO, N. A. Doing surveillance studies in Latin America: The insecurity context. 

Surveillance and Society, v. 13, n. 1, p. 78–90, 2015.  



75 

 

BRUNO,  F,  BARRETO, PA  AND  SZAFIR,  M. Surveillance  Aesthetics  in  Latin  America:  

Work  in Progress.Surveillance & Society Vol 10(1): 83-89, 2012. 

BURRELL, G.; MORGAN, G. Sociological paradigms and organizational analysis. London: 

Heinemann Educational Books, 1979. 

CALAFAT, A., STOCCO, P., MENDES, F., SIMON, J., VAN DE VIJNGAART, G., 

SUREDA, P., PALMER, A., MAALSTÉ, N. & ZAVATTI, P. Characteristics and Social 

Representation of Ecstasy in Europe, Palma de Mallorca: IREFREA-Espanha, 1998. 

CASSIANI, S. H. B. Buscando significado para o trabalho: o aperfeiçoamento profissional sob 

a perspectiva de enfermeiras. São Paulo , 1994. 197f . Tese ( Doutorado) . Escola de E 

nfermagem de Ribeirâo Preto , Universidade de São Paulo, São Paulo, 1 994. 

CAVALCANTI, Ricardo Caldas. As dinâmicas da violência urbana na América Latina. Século 

XXI: Revista de Ciências Sociais, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 226-251, 2018. doi: 

http://dx.doi.org/10.5902/2236672531915. 

COAFFEE, J.; MURAKAMI WOOD, D.; ROGERS, P. The Everyday Resilience of the City. 

Basingstoke: Palgrave, 2009 

CRESWELL, J. W. W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2010 

DAUTOV, R. et al. Metropolitan intelligent surveillance systems for urban areas by harnessing 

IoT and edge computing paradigms. Software - Practice and Experience, v. 48, n. 8, p. 1475–

1492, 2018.  

DOISE, W., Clémence, A. & Lorenzi-Cioldi, F. The quantitative analysis of social 

representations. Hempel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993. 

DUDLEY, S.. Criminal Evolution and Violence in Latin America and the Caribbean. 

InSightCrime. Retrieved, 2014. 

DUVEEN, G. Representations, Identities, Resistance. In K. Deaux & G. Philogene (Eds.), 

Social Representations: Introductions and Explorations. Oxford: Blackwell, 2000. 



76 

 

EJAZ, W., NAEEM, M., SHAHID, A., ANPALAGAN, A., & JO, M. Efficient energy 

management for the internet of things in smart cities. IEEE Communications Magazine, 55, 84–

91, 2017. 

ERICSON, R.V. Crime in an Insecure World. Cambridge: Polity, 2006 

FARR, R. As raizes da moderna psicologia social. Petrópolis : Vozes, 1998. 

FERGUSON, A. G. "Predictive Policing and Reasonable Suspicion". Emory Law 

Journal. 62 (2): 322, 2012 

FINCH, K.; TENE, O. "WELCOME TO THE METROPTICON: PROTECTING PRIVACY 

IN A HYPERCONNECTED TOWN". Fordham Urban Law Journal. 41: 1581, 2014 

FIRMINO, R. J.; BRUNO, F.; BOTELLO, N. A. Understanding the sociotechnical networks 

of surveillance practices in Latin America. Surveillance and Society, v. 10, n. 1, p. 1–4, 2012.  

FIRMINO, R.; DUARTE, F. Private video monitoring of public spaces: The construction of 

new invisible territories. Urban Studies, v. 53, n. 4, p. 741–754, 2016. 

FLAMENT, C. “L’Analyse de Similitude: Une Technique Pour les Recherches Sur les 

Representations Sociales,” in L’Etude des Representations Sociales, W. Doise (ed.), Paris: 

Delachaux &amp; Niestle, pp. 139-156, 1986. 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 36. ed. Petrópolis: Vozes, 2009 

GAY, Geneva. Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, And Practice. New York : 

Teachers College, 2010. 

GIL-GARCIA, J. R.; PARDO, T. A.; NAM, T. What makes a city smart? Identifying core 

components and proposing an integrative and comprehensive conceptualization. Information 

Polity, v. 20, n. 1, p. 61–87, 2015.  

GIROUX, Henry. "Totalitarian Paranoia in the Post-Orwellian Surveillance State". Cultural 

Studies. 29 (2): 108–140, 2015 

GIVEN, L. M.. The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Los Angeles, Calif: 

Sage Publications,  2008 



77 

 

GRAHAM, S.; WOOD, D. ‘Digitising Surveillance: categorisation, space and inequality’, 

Critical Social Policy, 23, pp. 227-248, 2003. 

GROSSI, Giuseppe; PIANEZZI, Daniela. Smart cities: Utopia or neoliberal ideology?, Cities, 

v.69, 79-85, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.07.012. 

HALLER, S., KARNOUSKOS, S., & SCHROTH, C.  The Internet of Things in an enterprise 

context. In J. Domingue, F. Dieter, & T. Paolo (Eds.), Future internet – FIS 2008, lecture notes 

in computer science (Vol. 5468, pp. 14–28). Berlin: Springer, 2009. 

HAMMOND, S. “The Descriptive Analyses of Shared Representations,” in Empirical 

Approaches to Social Representations, G. M. Breakwell and D. V. Canter (eds.), Oxford: 

Oxford University Press, pp. 205-222, 1993 

HAQUE, U. What is a city that it would be “smart”? City in a Box, v.34, p.140–142, 2012. 

HASSARD, J.; WOLFRAM COX, J. Can Sociological Paradigms Still Inform Organizational 

Analysis? A Paradigm Model for Post-Paradigm Times. Organization Studies, v. 34, n. 11, p. 

1701–1728, 2013.  

HOIJER, B. Social representations theory. Nordicom Review, v. 32, n. 2, p. 3–16, 2011.  

HOLLAND G, TIGGERMANN M. A systematic review of the impact of the use of social 

networking sites on body image and disordered eating outcomes. Body Image. v.17:100-10, 

2016 

HOWARTH, Caroline. Using the theory of social representations to explore difference in the 

research relationship. Qualitative research, 2 (1). pp. 21-34, 2002. DOI: 

10.1177/1468794102002001637  

HUNT, A. ‘Risk and moralization in everyday life’, in R.V. Ericson and A.Doyle (eds), Risk 

and Morality. Toronto: University of Toronto Press. pp.165-191, 2003 

JENNESS, Valerie; L MAXSON, Cheryl; MATSUDA, Kristy; SUMNER, Jennifer. Violence 

in California Correctional Facilities: An Empirical Examination of Sexual Assault. Bulletin of 

the Center for Evidence-Based Corrections. 2, 2007 



78 

 

JUNG, Y., PAWLOWSKI, S. D., AND WILEY-PATTON, S. “Conducting Social Cognition 

Research in IS: A Methodology for Eliciting and Analyzing Social Representations,” 

Communications of the Association for Information Systems, (24), pp. 597-614, 2009. 

KIM, T.-H., FANG, W.-C., RAMOS, C., MOHAMMED, S., GERVASI, O., & STOICA, A. 

Ubiquitous sensor networks and its application. International Journal of Distributed Sensor 

Networks, 3, 2012 

KONDEPUDI, S. Smart sustainable cities analysis of definitions. The ITU-T Focus Group for 

Smart Sustainable Cities, 2014. 

LACE, S. (ed.). The Glass Consumer. Bristol: Policy Press, 2005 

LANDMAN, Todd. Violence, Democracy, and Human Rights in Latin America. In: Violent 

Democracies in Latin America, eds Enrique Arias and Daniel Goldstein. Durham: Duke 

University Press, 2010. 

LAROCHE, H. From Decision to Action in Organization: Decision-making as a Social 

Representation, Organization Science (6:1), pp. 62-75, 1995.  

LIANOS, M. Le nouveau contrôle social. Paris: L’Harmattan, 2001 

LISSOVSKY, M.; BASTOS, T. Images of suspicion: Surveillance photos in the Brazilian 

political police archives. Surveillance and Society, v. 10, n. 1, p. 65–82, 2012.  

LU, B., ZHANG, S., FAN, W. Social Representations of Social Media Use in Government: An 

Analysis of Chinese Government Microblogging From Citizens’ Perspective. Social Science 

Computer Review, 34 (4), pp. 416-436, 2016.  

LYON, D The Electronic Eye: The Rise of the Surveillance Society. Cambridge: Polity Press, 

1994. 

LYON, D.  Surveillance Studies: An Overview. Cambridge: Polity Press, 2007. 

LYON, D. Digital Citizenship and Surveillance| Surveillance Culture:  Engagement, Exposure, 

and Ethics in Digital Modernity. International Journal of Communication, v. 2017, n. 11, p. 19, 

2017. 



79 

 

LYON, D. Surveillance Society: Monitoring Everyday Life. Buckingham and Philadelphia: 

Open University Press, 2001. 

MARKOVA, Ivana. A fabricação da teoria de representações sociais. Cad. Pesqui.,São 

Paulo ,  v. 47, n. 163, p. 358-375, 2017 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Tradução de Regis Barbosa e Flávio R. 

Kothe. São Paulo: Abril Cultural, 1988. (Volume I). 

MAYER-SCHONBERGER, V.; CUKIER, K.  Big Data: A Revolution That Will Transform 

How we Live, Work and Think. Houghton Mifflin Harcourt Publishing, 2013. 

MEIJER, A., & BOLÍVAR, M. P. R. Governing the smart city: a review of the literature on 

smart urban governance. International Review of Administrative Sciences, 82(2), 392-408, 

2016. https://doi.org/10.1177/0020852314564308 

MOLINER, P. & Tafani, E. Attitudes and social representations: a theoretical and experimental 

approach. European Journal of Social Psychology, 27, 687–702, 1997 

MONAHAN, T. (ed.). Surveillance and Security: Technological Politics and Power in 

Everyday Life. Routledge, 2006. 

MOSCOVICI, S. Des représentations collectives aux représentations Sociales. In: JODELET, 

D.(Ed.). Les représentations Sociales. Paris: PUF, 1989. 

MOSCOVICI, S. La psychanaliyse, son image e son public: Étude sur la représentation social 

de la psychanalyse. Paris: Presses Universitaires de France, 1961. 

MOSCOVICI, S. Social representations: Explorations in Social Psychology, Cambridge: Polity 

Press, 1984. 

NAYAR, P. Citizenship and Identity in the Age of Surveillance. In Citizenship and Identity in 

the Age of Surveillance (p. I). Cambridge: Cambridge University Press, 2015. 

NORRIS, C. AND G. ARMSTRONG. The Maximum Surveillance Society: the Rise of CCTV. 

Oxford: Berg, 1999. 

O'GRADY M, O'HARE G. How Smart Is Your City? Science. Mar 30;335(6076):1581-2, 2012. 

doi: 10.1126/science.1217637.  



80 

 

OLAUSSON, U. ‘Towards a European Identity? The News Media and the Case of Climate 

Change’, European Journal of Communication 25(2010)14: 138-152, 2010. 

PALLITTO, R. M. Irresistible bargains: Navigating the surveillance society. First Monday, v. 

23, n. 2, p. 1–19, 2018.  

PALMER, G. Discipline and Liberty. Manchester: Manchester University Press, 2003. 

PAWLOWSKI, S. D., AND JUNG, Y.  “Social Representations of Cybersecurity by University 

Students and Implications for Instructional Design,” Journal of Information Systems Education 

(26:4), pp. 281-294, 2015 

PAWLOWSKI, S., KAGANER, E. & CATER, J. Focusing the research agenda on burnout in 

IT: Social representations of burnout in the profession. EJIS. 16. 612-627, 2007. 

https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000699, 2007 

PHILOGÈNE, G. & K. DEAUX.. Representations of the Social, Oxford: Blackwell Publishers 

Ltd, 2001. 

POZZEBON, M., CUNHA, M.A., COELHO, T.R. Making sense to decreasing citizen 

eParticipation through a social representation lens, Information and Organization, 26 (3), pp. 

84-99, 2016. https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2016.07.002 

PRZEYBILOVICZ, E.; STAHL, F. H.; CUNHA, M. A. ; SCACIOTTA, V. ; BURGOS, F. . 

Smart City on the eyes of the beholders: social representation of practitioners. In: XXII IRSPM 

- International Research Society for Public Management, 2018, Edinburgh. XXII IRSPM 

Annual Conference 2018, 2018. v. 1. p. 1-27 

RIBEIRO, Manuella; DINIZ, Eduardo; PORTO, Lya; FALEIROS, Sarah. Information systems 

and intergovernmental relations in Brazilian social policies: a study on users’ adaptations to the 

local context. RAUSP Management Journal, 2018. 53. 10.1016/j.rauspm.2017.12.006.  

ROSAS JR, José Roberto; SILVA JR , Arlindo S. de Albergaria H. da; LANGHI, Celi. 

Segurança Pública, Municípios e Sociedade: uma reflexão sobre responsabilibades. Revista do 

Laboratório de Estudos da Violência da UNESP/Marília, ed 18 – Novembro, 2016. 

SA, Celso Pereira de. Representações sociais: modismo ou teoria consistente. Psicologia e 

Sociedade. ABRAPSO, 10, p. 45-49,1992.  



81 

 

SADOWSKI, Jathan; PASQUALE, Frank. The spectrum of control: A social theory of the 

smart city. First Monday, [S.l.], june 2015. doi:https://doi.org/10.5210/fm.v20i7.5903. 

SAMATAS, M. Surveillance in Greece: From anti-communism to Consumer Surveillance. 

New York, NY: Pella, 2004. 

SCHNEIER, B. Liars and Outliers: Enabling the Trust that Society needs to Thrive, New York: 

Wiley,  2012 

SILVA, B. N.; KHAN, M.; HAN, K. Towards sustainable smart cities: A review of trends, 

architectures, components, and open challenges in smart cities. Sustainable Cities and Society, 

v. 38, n. August 2017, p. 697–713, 2018.  

SMITH, G.J.D. ‘Exploring Relations Between Watchers and Watched in Control(led) Systems: 

Strategies and Tactics’, Surveillance & Society, 4(4), pp.280-313, 2007 

SMITHSON, Janet. Using focus groups in social research. In book: The Sage Handbook of 

Social Research Methods., Publisher: Sage, Editors: Alasuurtari, P, Bickman, L, Brannen, J, 

pp.356-371, 2007. 

SOTIRAKOPOULOU, K. P., & G. N. BREAKWELL. The Use of Different Methodological 

Approaches in the Study of Social Representations, Papers on Social Representations (1:1), pp. 

29-30, 1992. 

STAHL, F. H.; CUNHA, M. A. ; MEIRELLES, F. S. . Privacy concerns in talent acquisition: 

a social representation theory-based approach.. In: 18 th Global Information Technology 

Management Association, 2018, Ciudad del Mexico, 2018. p. 62-69. 

TAYLOR, J. A., LIPS, M. AND ORGAN, J. Identification Practices in Government: Citizen 

Surveillance and the Quest for Public Service Improvement, Identity in the Information Society, 

2009. 

TEODORO, A. N., PRZEYBILOVICZ, É., & CUNHA, M. A. Governança de tecnologia da 

informação: uma investigação sobre a representação do conceito. Revista de Administração 

(São Paulo), 49(2), 307-321, 2014. DOI: https://dx.doi.org/10.5700/rausp114 

TIAN, L. et al. Video big data in smart city: Background construction and optimization for 

surveillance video processing. Future Generation Computer Systems, v. 86, p. 1371–1382, 2018.  



82 

 

VAAST, E. Danger is in the Eye of the Beholders: Social Representations of Information 

Systems Security in Healthcare. Journal of Strategic Information Systems, 16(2), 130-152, 2007. 

https://doi.org/10.1016/j.jsis.2007.05.003 

van BRAKEL, ROSAMUNDE; De HERT, PAUL. Policing, Surveillance and law in a pre-

crime society: Understanding the Consequences of Technology based strategies" Cahiers 

Politiestudies. 3 (20), 2011 

VANOLO, A. Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy. Urban Studies, v. Early 

View, n. April, p. 1–16, 2013. 

VARNEY, S. D. Service Transformation: A Better Service for Citizens and Businesses, a Better 

Deal for the Tax Payer. Norwich: The Stationary Office, 2006. 

VERGÈS, P. L ́évocation de l ́argent: une méthode pour la définition du noyau central d ́une 

représentation. Bulletin de psychologie, 45(405), 203-209, 1992. 

WAGNER, W. et al. Theory and method of social representations. Asian Journal of Social 

Psychology, v. 2, n. 1, p. 95–125, 1999.  

WAGNER, W. Social representations and beyond: brute facts, symbolic coping and 

domesticated worlds. Culture & Psychology, 4, 297-329, 1998. 

WAGNER, W., VALENCIA, J., & ELEJABARRIETA, F. Relevance, discourse and the "hot" 

stable core of social representations: A structural analysis of word associations. British Journal 

of Social Psychology, 35(3), 331-351., 1996. http://dx.doi.org/10.1111/j.2044-

8309.1996.tb01101.x 

WAGNER, WOLFGANG;  FARR, R;  JOVCHELOVITCH, S; & LORENZI-CIOLDI, F. & 

MARKOVA, I; & DUVEEN, G; & ROSE, D. Theory and Method of Social Representations. 

Asian Journal of Social Psychology. 2, 1999.  

WEBSTER, C.  CCTV policy in the UK: Reconsidering the evidence base. Surveill. Soc. 6. 

10.24908/ss.v6i1.3400, 2009. 

WENGE, R., ZHANG, X., DAVE, C., CHAO, L., & HAO, S. Smart city architecture: A 

technology guide for implementation and design challenges. China Communications, 11, 56–

69, 2014 



83 

 

WILSON, S. The collision between Big Data and privacy law. Australian Journal of 

Telecommunications and the Digital Economy. 2 (3), 2014 

WOOD, D. M.; WEBSTER, C. W. R. Living in Surveillance Societies: The Normalisation of 

Surveillance in Europe and the Threat of Britain’s Bad Example. Journal of Contemporary 

European Research, v. 5, n. 2, p. 259–273, 2009.  

WRIGHT, D. et al. Sorting out smart surveillance. Computer Law and Security Review, v. 26, 

n. 4, p. 343–354, 2010. 

ZANDER, J.  On the cost structure of future wideband wireless access. Vehicular technology 

conference, 1997, IEEE 47th, IEEE, 1773–1776, 1997 

 

 

 

 

  



84 

 

APÊNDICES  

APÊNDICE I – Pergunta Inicial 

 

Obrigado por estar aqui!  

Antes de iniciarmos nossa discussão, escreva as 5(cinco) palavras ou expressões que lhe vêm à 

cabeça ao ouvir falar que: ao utilizar um serviço público de ACESSO À INTERNET, como o 

Free Wi-fi Metrô, Wi-fi no Ônibus, Wi-fi Gratuito nas Praças, etc., SUAS INFORMAÇÕES 

SÃO VIGIADAS. 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

 

 

APÊNDICE II – Pergunta final 

 

Depois da discussão realizada, escreva as 5(cinco) palavras ou expressões que lhe vêm à cabeça 

ao ouvir falar que: ao utilizar um serviço público de ACESSO À INTERNET, como o Free 

Wi-fi Metrô, Wi-fi no Ônibus, Wi-fi Gratuito nas Praças, etc., SUAS INFORMAÇÕES SÃO 

VIGIADAS. 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 
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APÊNDICE III – Roteiro Focus Group 

 

 

A. Recebimento dos participantes 

Apresentação do moderador, assinatura do termo de consentimento, assinatura da lista de 

presença, solicitar autorização para gravação, distribuição de crachás 

 

B. Apresentação da avaliação e acordos de trabalho 

Aplicar o questionário dos 5 termos de livre associação ao tema, acordos de trabalho: uso de 

celular, formato do grupo e objetivos 

 

C. Apresentação dos participantes 

Quem sou eu? O que faço? Quantos anos tenho? 

 

D. Questão de abertura 

Como faço uso da internet para fins pessoais? Quais aplicações utilizo, quais redes sociais, sites, 

etc...?  

 

E. Questão introdutória 

Jogo rápido: pensando na sociedade como um todo, você se sente submetida (o) a algum tipo 

de vigilância?  

 a. Monitorada (o) por câmeras? 

 b. Monitorada (o) por pessoas? 

 c. Monitorada (o) na internet? 

 d. Monitorada (o) por dispositivos que não sejam câmeras? 

 e. Monitorada (o) pelo governo? 

 f. Monitorada (o) por instituições financeiras? 

 g. Monitorada (o) por empresas com ou sem anúncios? 

 

Considera sua vida na internet exposta? Percebe algum tipo de monitoramento feito?  

Se incomoda em ser vigiada (o) nas suas ações na internet? Comentar sobre essa sensação.  

Se sente mais confortável em ser monitorada (o) do que não ser?  

Você percebe algum ator por trás dessa vigilância digital? 

 

 

F. Questão chave 

Dentre as 5 associações que foram feitas, circule a que pode ser considerada a mais expressiva 

na vida de vocês. 

Gostaria de explicar alguma em detalhe? 

***Questionar sobre todas as repetidas entre os participantes 
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Pensando nos serviços públicos de Wi-fi, qual seria um motivo para utiliza-lo? 

Vamos pensar em características boas e ruins para serviços públicos de Wi-fi em termos de: 

Conveniência  

Eficiência  

Acessibilidade 

Facilidade  

Discrição  

 

Retomando a questão da vigilância, você vê algum risco em utilizar wi-fi público? Se sim, quais? 

Se não, o que te traz sensação de segurança?  

Em quem você mais confia lidar com seus dados pessoais expostos na internet? No governo ou 

na Iniciativa Privada? Conseguiria justificar? 

 

G. Questão de fechamento 

O que você pensa sobre a privacidade nesse contexto de vigilância das informações?  

Em uma cidade cheia de sensores, câmeras, recolhimento massivo de informações, como você 

definiria o nível de privacidade dos indivíduos?  

Você sabe o que são pegadas digitais? (Definir se necessário). O que você faz para lidar com 

elas? 

 

H. Questões de verificação 

De todas as coisas que discutimos, o que parece mais importante? Gostaria de acrescentar algo? 

 

I. Encerramento 

Repetir a livre associação 
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APÊNDICE IV – Evidências da Codificação Final 

 

Código Contagem Tópico 

Insegurança 10 Insegurança 

Falta de privacidade 9 Privacidade 

privacidade 8 Privacidade 

Segurança 8 Insegurança 

Controle 6 Monitoramento 

Monitoramento 5 Monitoramento 

Desconforto 4 Insegurança 

Marketing 4 Publicidade 

Banco de dados 3 Tecnologias 

Conectividade 3 Conectividade 

dados pessoais 3 Exposição 

Falta de segurança 3 Insegurança 

Porquê? 3 Objetivo 

Venda de dados 3 Publicidade 

Abuso de poder 2 Abuso de poder 

Acessibilidade 2 Acessibilidade 

Conectado com o mundo 2 Conectividade 

Exposição das informações 2 Exposição 

Governo 2 Atores 

Hacker 2 Atores 

Informação 2 Informação 

Invasão de privacidade 2 Privacidade 

Liberdade 2 Privacidade 

localização 2 Tecnologias 

Loucura 2 Sensação sobre Vigilância 

manipulação 2 Sensação sobre Vigilância 

Medo 2 Qualificação do Serviço 

Não confiável 2 Qualificação do Serviço 

Não funciona 2 Acessibilidade 

Não vou usar 2 Conectividade 

Proteção 2 Insegurança 

Receio 2 Sensação sobre Vigilância 

Segurança Pública 2 Insegurança 

Sem privacidade 2 Privacidade 

Sigilo 2 Privacidade 

Sozinho na multidão 2 Sensação sobre Vigilância 

1984 1 Privacidade 

A troco de que usar meus dados 1 Barganha 

Absurdo 1 Sensação sobre Vigilância 

Abuso 1 Abuso de poder 

Acesso a todos 1 Acessibilidade 
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Código Contagem Tópico 

Acesso ao banco 1 Conectividade 

Acesso público é ruim, não funciona o Wifi Metro 1 Conectividade 

algoritmo 1 Tecnologias 

As pessoas não confiam 1 Insegurança 

Autenticação de dados 1 Tecnologias 

Baixo nível de privacidade 1 Privacidade 

BBB 1 Privacidade 

Big Brother Brasil 1 Privacidade 

Bobagem 1 Privacidade 

Bolha social 1 Privacidade 

Câmeras 1 Monitoramento 

Capitalismo 1 Atores 

Cartão de crédito clonado 1 Insegurança 

Clareza de informações 1 Informação 

Como está sendo utilizado meus dados 1 Barganha 

Como me proteger? 1 Barganha 

Compartilhamento de informações 1 Barganha 

Confiança 1 Qualificação do Serviço 

Confirmar se é verdade 1 Insegurança 

crime 1 Ações criminosas 

Crime visual 1 Ações criminosas 

Curiosidade 1 Qualificação do Serviço 

Curioso 1 Qualificação do Serviço 

Dados 1 Informação 

Dados perfil consumidor 1 Publicidade 

Deixar de usar esses serviços 1 Resistência 

Desconectar-se mais 1 Resistência 

Desconfiança 1 Resistência 

Divulgação de fotos 1 Ações criminosas 

É sem dúvidas seguro 1 Qualificação do Serviço 

Emergência 1 Conectividade 

Espionagem 1 Atores 

Estar consciente 1 Privacidade 

Estranho 1 Sensação sobre Vigilância 

estratégia de venda 1 Publicidade 

estratégica 1 Publicidade 

Eu acho que deve ser gratuito 1 Acessibilidade 

Eu gostaria de confiar no Free Wi-fi 1 Resistência 

EUA 1 Atores 

Evito usar onde não conheço 1 Insegurança 

Exagero 1 Sensação sobre Vigilância 

Exposição 1 Exposição 

Facebook 1 Conectividade 

facilidade 1 Conectividade 
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Código Contagem Tópico 

Falta de controle sobre o destino das informações 1 Insegurança 

FBI 1 Atores 

Golpe 1 Abuso de poder 

Google Map (Localizador) 1 Tecnologias 

grupo de pessoas 1 Privacidade 

Hackers 1 Atores 

Havia ouvido falar disso 1 Privacidade 

Histórico de busca 1 Tecnologias 

Impunidade 1 Ações criminosas 

Incerteza 1 Insegurança 

Incômodo 1 Insegurança 

inevitável 1 Sensação sobre Vigilância 

Influência coletiva 1 Monitoramento 

Informação de histórico de renda e compra 1 Publicidade 

Informações 1 Informação 

informações pessoais 1 Informação 

Inseguro 1 Insegurança 

Insegurança 1 Insegurança 

Instabilidade 1 Conectividade 

Interesses (comércio) 1 Publicidade 

Interesses Próprios 1 Publicidade 

Invasão 1 Abuso de poder 

Investimento 1 Publicidade 

Investimento iniciativa privada 1 Atores 

IP 1 Tecnologias 

Isso não seria algo privado? 1 Privacidade 

Legislação para crimes digitais 1 Privacidade 

Legislação para segurança digital 1 Privacidade 

liberdade de expressão 1 Privacidade 

Mais riscos 1 Riscos 

Manipulação de dados 1 Abuso de poder 

Medo (para onde vai os dados) 1 Sensação sobre Vigilância 

Medo de acessar algumas coisas 1 Qualificação do Serviço 

Medo de fraude 1 Qualificação do Serviço 

Medo de ser prejudicada 1 Qualificação do Serviço 

monitoramento constante 1 Monitoramento 

Motivos 1 Objetivo 

Muitas informações estão na internet 1 Exposição 

Não acredito 1 Sensação sobre Vigilância 

Não digitar senha 1 Conectividade 

Não é seguro 1 Insegurança 

Necessário para alguns casos 1 Monitoramento 

Necessidade perigosa 1 Monitoramento 

Nervosa 1 Sensação sobre Vigilância 
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Código Contagem Tópico 

OK, não me importo. Mas sei 1 Sensação sobre Vigilância 

Para que motivo 1 Objetivo 

Perguntar para alguém se ouviu falar disso 1 Privacidade 

Pessoas não tem noção 1 Privacidade 

Pode ser possível 1 Monitoramento 

Por quê? 1 Objetivo 

Pra que usar meus dados 1 Objetivo 

Pra quê? 1 Objetivo 

Prático 1 Conectividade 

Prejuízo 1 Privacidade 

Preocupado 1 Insegurança 

Privacidade 1 Privacidade 

Proteção? 1 Insegurança 

Publicidade 1 Publicidade 

Publicidade direcionada 1 Publicidade 

Qual interesse 1 Objetivo 

Qual o interesse 1 Objetivo 

qual o objetivo disso 1 Objetivo 

Quem tem interesse 1 Objetivo 

Rapidez 1 Conectividade 

Rastreamento 1 Monitoramento 

Rastreio de trajeto 1 Monitoramento 

Rastreio/Localização 1 Tecnologias 

Rastros armazenados por tempo indeterminado 1 Tecnologias 

Redes sociais 1 Conectividade 

Respeito à individualidade 1 Privacidade 

Risco 1 Riscos 

Risco  1 Riscos 

Roubo 1 Ações criminosas 

Roubo de dados 1 Riscos 

Roubo de informações 1 Riscos 

Segurança da Informação 1 Riscos 

Segurança para algumas coisas 1 Insegurança 

Segurança zero 1 Insegurança 

Sei que acontece 1 Sensação sobre Vigilância 

Sei que isso acontece 1 Sensação sobre Vigilância 

Sem infraestrutura 1 Conectividade 

Sem segurança 1 Insegurança 

Senha 1 Tecnologias 

Separação 1 Monitoramento 

Ser mais ponderado 1 Privacidade 

Será que vão acessar mais coisas do nosso aparelho? 1 Privacidade 

Serviço público é ruim 1 Qualificação do Serviço 

Serviços de má qualidade 1 Qualificação do Serviço 
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Código Contagem Tópico 

Servidor 1 Tecnologias 

Sim, são vigiadas 1 Monitoramento 

Sim, somos vigiados 1 Monitoramento 

Somos vigiados 1 Monitoramento 

supervisão 1 Monitoramento 

Tecnologia 1 Tecnologias 

Tecnologias que funcionem 1 Tecnologias 

Tem garantia de proteção 1 Riscos 

Todos podem acessá-los? Depende 1 Acessibilidade 

Tomar mais cuidado 1 Insegurança 

Trade off 1 Publicidade 

Transparência 1 Privacidade 

Transparência de rastreio/localização 1 Tecnologias 

Transparência sobre uso e armazenamento de dados 1 Tecnologias 

Um serviço público não deveria fazer isso - 
inconstitucional? 

1 Privacidade 

Uso das informações 1 Informação 

Uso dos dados 1 Informação 

Utilização 1 Publicidade 

Utilização de dados para rastreio 1 Publicidade 

Vão usar meus dados para publicidade 1 Publicidade 

Vazamento 1 Ações criminosas 

Vazamento de fotos 1 Ações criminosas 

Vendas 1 Publicidade 

Vender 1 Publicidade 

Vigiados 1 Monitoramento 

Vigilância constante 1 Monitoramento 

Violação 1 Abuso de poder 

Violação de direitos 1 Abuso de poder 

Violado 1 Sensação sobre Vigilância 

Virtualmente presente 1 Sensação sobre Vigilância 

Vírus 1 Insegurança 

Vulnerabilidade 1 Qualificação do Serviço 

Concordo 1 Sensação sobre Vigilância 
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APÊNDICE V – Cálculo da Matriz de Semelhança Inter Atributo 

 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 

T1 1 23 13 15 39 22 13 41 23 21 14 15 11 11 11 13 24 19 

T2 23 1 20 21 44 33 21 44 29 26 20 21 19 22 19 21 30 28 

T3 13 20 1 14 39 27 14 43 22 17 12 14 11 13 11 14 26 20 

T4 15 21 14 1 39 29 15 42 20 19 13 14 12 15 12 15 26 21 

T5 39 44 39 39 1 45 38 53 42 44 40 38 36 38 36 37 42 39 

T6 22 33 27 29 45 1 28 47 35 32 27 29 26 27 26 28 36 30 

T7 13 21 14 15 38 28 1 45 22 21 14 15 8 14 10 13 24 19 

T8 41 44 43 42 53 47 45 1 46 43 42 41 42 39 41 42 45 45 

T9 23 29 22 20 42 35 22 46 1 25 22 23 20 23 20 23 35 30 

T10 21 26 17 19 44 32 21 43 25 1 18 19 18 20 18 21 31 28 

T11 14 20 12 13 40 27 14 42 22 18 1 15 11 14 10 14 24 19 

T12 15 21 14 14 38 29 15 41 23 19 15 1 12 15 12 14 27 21 

T13 11 19 11 12 36 26 8 42 20 18 11 12 1 11 8 10 23 17 

T14 11 22 13 15 38 27 14 39 23 20 14 15 11 1 11 13 24 19 

T15 11 19 11 12 36 26 10 41 20 18 10 12 8 11 1 10 21 17 

T16 13 21 14 15 37 28 13 42 23 21 14 14 10 13 10 1 24 18 

T17 24 30 26 26 42 36 24 45 35 31 24 27 23 24 21 24 1 27 

T18 19 28 20 21 39 30 19 45 30 28 19 21 17 19 17 18 27 1 

Tabela 5: Matriz Inter Atributo- União 

Fonte: Autor (2019) 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 

T1 1 0 1 0 3 2 1 5 1 0 0 0 0 3 0 1 2 2 

T2 0 1 3 3 7 6 2 11 4 4 3 3 1 1 1 2 5 2 

T3 1 3 1 1 3 3 0 3 2 4 2 1 0 1 0 0 0 1 

T4 0 3 1 1 4 2 0 5 5 3 2 2 0 0 0 0 1 1 

T5 3 7 3 4 1 13 4 21 10 5 2 5 3 4 3 5 12 10 

T6 2 6 3 2 13 1 2 15 5 5 3 2 1 3 1 2 6 7 

T7 1 2 0 0 4 2 1 1 2 0 0 0 3 0 1 1 2 2 

T8 5 11 3 5 21 15 1 1 10 10 4 6 1 7 2 4 13 3 

T9 1 4 2 5 10 5 2 10 1 6 2 2 1 1 1 1 1 1 

T10 0 4 4 3 5 5 0 10 6 1 3 3 0 1 0 0 2 0 

T11 0 3 2 2 2 3 0 4 2 3 1 0 0 0 1 0 2 2 

T12 0 3 1 2 5 2 0 6 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 

T13 0 1 0 0 3 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

T14 3 1 1 0 4 3 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 2 2 

T15 0 1 0 0 3 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 

T16 1 2 0 0 5 2 1 4 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3 

T17 2 5 0 1 12 6 2 13 1 2 2 0 0 2 2 2 1 6 

T18 2 2 1 1 10 7 2 3 1 0 2 1 1 2 1 3 6 1 

Tabela 6: Matriz Inter Atributo- Sobreposição 

Fonte: Autor (2019) 


