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https://theconversation.com/emotion-reading-tech-fails-the-racial-bias-test-108404
https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-riteaid-software/
http://bit.ly/racalgo


histórico de opressões e 
gênese colonial-escravista 
da vigilância

aspectos tecnossociais e 
evidências presentes

imaginários e projetos de 
futuro



“a história da marcação a ferro no 
escravismo transatlântico antecipa 
os projetos de ‘classificação social’ 
[...] nas práticas contemporâneas de 
vigilância”

Simone Browne

gênese colonial da vigilância de massa



gênese colonial da vigilância de massa

Vigilância e classificação social 
hierarquicamente racializadas compõem o 
centro da alocação diferencial de humanidade 
que permite a manutenção global do 
capitalismo.

As ficções sobre “raças” destoantes do padrão 
hegemônico eurocêntrico, possibilitou o 
desenvolvimento de tecnologias de disciplina, 
controle e punição aperfeiçoadas nas invasões 
e extrações coloniais.



a) imprecisão do 
reconhecimento facial

Gender Shades

https://www.theverge.com/2019/12/20/21031255/facial-recognition-algorithm-bias-gender-race-age-federal-nest-investigation-analysis-amazon
https://www.theverge.com/2019/12/20/21031255/facial-recognition-algorithm-bias-gender-race-age-federal-nest-investigation-analysis-amazon
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b) pseudociência 
apoiada por capital

c) tecnochauvinismo e 
cultura policial

“Sua esposa, Melissa, 
perguntou onde ele estava
sendo levado. ‘Procure no 
Google’, um policial lhe disse.”

“oficiais de rua não 
esperaram pelo processo 
de decisão na sala de 
controle – um claro 
exemplo de presunção em 
favor da intervenção” –
Pete Fussey e Daragh
Murray

https://tarciziosilva.com.br/blog/reconhecimento-facial-na-bahia-mais-erros-policiais-contra-negros-e-pobres/
https://www.nytimes.com/2020/06/24/technology/facial-recognition-arrest.html
https://tarciziosilva.com.br/blog/reconhecimento-facial-na-bahia-mais-erros-policiais-contra-negros-e-pobres/


dentre os 26 prefeitos de 
capitais empossados em 
janeiro de 2021, 17 
apresentaram propostas 
que, de algum modo, 
preveem o uso das 
tecnologias de informação 
e comunicação na 
segurança pública.

a) imprecisão do 
reconhecimento facial

b) pseudociência 
apoiada por capital

c) tecnochauvinismo e 
cultura policial

d) política da violência 
estatal

https://diplomatique.org.br/a-servico-do-punitivismo-do-policiamento-preditivo-e-do-racismo-estrutural/
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d) política da violência 
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e) hype midiático acrítico

https://www.theverge.com/2022/6/21/23177016/microsoft-retires-emotion-recognition-azure-ai-tool-api
https://tarciziosilva.com.br/blog/premiacao-de-jornalismo-incentiva-o-technochauvinismo-do-estadao-e-microsoft/
https://tarciziosilva.com.br/blog/premiacao-de-jornalismo-incentiva-o-technochauvinismo-do-estadao-e-microsoft/
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apoiada por capital

c) tecnochauvinismo e 
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d) política da violência 
estatal

e) hype midiático acrítico

f) seletividade penal

https://www.aclu.org/gallery/marijuana-arrests-numbers

https://apublica.org/2019/05/negros-sao-mais-condenados-por-trafico-e-
com-menos-drogas-em-sao-paulo/

https://www.aclu.org/gallery/marijuana-arrests-numbers
https://apublica.org/2019/05/negros-sao-mais-condenados-por-trafico-e-com-menos-drogas-em-sao-paulo/
https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-brasil-negros/
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Fonte: Scheuerman et al
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e) hype midiático acrítico

f) seletividade penal

g) impactos 
interseccionais

h) limite da abordagem 
individual

https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2021/04/27/apos-criticas-cufa-cancela-uso-de-reconhecimento-facial-em-troca-de-cestas.htm
https://www.brasildefato.com.br/2021/04/26/cufa-fez-cadastramento-facial-de-pessoas-em-favelas-tecnologia-pode-promover-racismo


visões de futuros desejáveis 
mantidas coletivamente, 
estabilizadas institucionalmente e 
publicamente performadas, 
incentivadas por compreensões 
compartilhadas de formas de 
ordem e vida social alcançáveis por 
e apoiadoras de avanços na ciência 
e tecnologia

imaginários sociotécnicos

Sheila Jasanoff

Dreamscapes of Modernity

https://www.facebook.com/olabimakerspace/videos/1972206733088143


potencial autoritário

https://www.timesofisrael.com/idf-building-facial-recognition-database-of-palestinians-in-hebron-report/
https://theintercept.com/2021/08/17/afghanistan-taliban-military-biometrics/


Objetivos nobres como “saúde” e “segurança” 
são usados para avançar mecanismos de 
controle

A imaginação carcerária significa definir “quem 
e o que é fixado no mesmo lugar - classificado, 
encurralado e/ou coagido, para permitir a 
inovação”

Ruha Benjamin



biometria facial 

▪ corporificada

▪ racializada

▪ individual

▪ espacializada

▪ à distância

▪ não renovável

Elprocus



recomendações

proíbam o uso dessas tecnologias por entidades privadas em espaços públicos, espaços acessíveis ao 
público e locais de acomodação pública, onde tal uso possa permitir a vigilância em massa ou 
discriminatória, incluindo, mas não se limitando, ao seu uso em parques, escolas, bibliotecas, locais de 
trabalho, centros de transporte, estádios esportivos e conjuntos habitacionais; - AccessNow #BanBS

estados devem garantir transparência e prestação de contas sobre o uso de tecnologias digitais 
emergentes pelo setor público e permitir análise e supervisão independente, utilizando apenas 
sistemas que sejam auditáveis; - Tendayi Achiume

A proibição da exportação de sistemas de reconhecimento facial para outros países ajudará 
bilhões a se sentirem mais seguros em suas comunidades. Devemos lutar por uma proibição global 
das tecnologias de reconhecimento facial usadas para vigilância direcionada em massa e 
discriminatória – Amnesty International



https://tiremeurostodasuamira.org.br/
https://www.semcameranaminhacara.meurecife.org.br/
https://www.instagram.com/p/CfEdOLkrTAD/
https://www.accessnow.org/ban-biometric-surveillance/
https://bancam.ru/en
https://bigbrotherwatch.org.uk/campaigns/stop-facial-recognition/#take-action
https://www.banfacialrecognition.com/
https://reclaimyourface.eu/joint-civil-society-statement-people-across-europe-challenge-biometric-mass-surveillance-as-reclaimyourface-movement-launches/


• A serviço do punitivismo, do policiamento preditivo e do racismo estrutural, por Paulo Victor Melo
• Carta aberta para banimento global de usos de reconhecimento facial e outros reconhecimentos 
biométricos remotos que permitam vigilância em massa, discriminatória e enviesada, por Accessnow
• Carta Aberta pelo banimento total do uso das tecnologias digitais de Reconhecimento Facial na 
Segurança Pública, por TireMeuRostodaSuaMira
• Debates apontam para o fim do reconhecimento facial na segurança pública, por Agência Senado
• Levantamento revela que 90,5% presos por monitoramento facial no Brasil são negros, por Pablo Nunes
• Máquinas que veem: visão computacional e agenciamentos do visível, por André Mintz
• O algoritmo e o racismo nosso de cada dia, por Pablo Nunes
• Orbitando Telas, por Mariah Rafaela Silva
• Por que as tecnologias de reconhecimento facial precisam ser banidas, por Debora Pio
• Por que dizemos não ao reconhecimento facial?, por Derechos Digitales
• Racismo Algorítmico em Plataformas Digitais: microagressões e discriminação em código, por Tarcizio 
Silva
• Reconhecimento Facial deve ser banido. Veja dez razões., por Tarcizio Silva
• Reconhecimento facial e segurança pública: os perigos do uso da tecnologia no sistema penal seletivo 
brasileiro, por Rosane Leal Silva e Fernanda Rodrigues Silva
• Reconhecimento facial na América Latina - Tendências na implementação de uma tecnologia perversa, 
por AlSur
• Tecnologias de reconhecimento facial na verificação de identidades trans, por Coding Rights

referências em português

https://diplomatique.org.br/a-servico-do-punitivismo-do-policiamento-preditivo-e-do-racismo-estrutural/
https://acaoeducativa.org.br/editoriais/acao-educativa-assina-carta-aberta-pelo-banimento-global-de-usos-de-reconhecimento-facial/
https://tiremeurostodasuamira.org.br/carta-aberta/
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/18/debates-apontam-para-fim-do-reconhecimento-facial-na-seguranca-publica
https://theintercept.com/2019/11/21/presos-monitoramento-facial-brasil-negros/
https://www.academia.edu/26754541/M%C3%A1quinas_que_veem_vis%C3%A3o_computacional_e_agenciamentos_do_vis%C3%ADvel
https://piaui.folha.uol.com.br/o-algoritmo-e-racismo-nosso-de-cada-dia/
https://sur.conectas.org/orbitando-telas/
https://escoladeativismo.org.br/por-que-as-tecnologias-de-reconhecimento-facial-precisam-ser-banidas/
https://reconocimientofacial.info/por-que-no/
https://www.researchgate.net/publication/339954112_Comunidades_Algoritmos_e_Ativismos_Digitais_olhares_afrodiasporicos
https://tarciziosilva.com.br/blog/reconhecimento-facial-deve-ser-banido-aqui-estao-dez-razoes/
https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/563/2019/09/5.23.pdf
https://www.derechosdigitales.org/17035/reconocimiento-facial-en-america-latina-tendencias-en-la-implementacion-de-una-tecnologia-perversa/
https://medium.com/codingrights/tecnologias-de-reconhecimento-facial-na-verifica%C3%A7%C3%A3o-de-identidades-trans-7d3ac3f49b92


• Actionable auditing, por Joy Buolamwini e Deborah Raji
• Auto-essentialization: Gender in automated facial analysis as extended colonial 
project, por Morgan Klaus Scheuerman, Madeleine Pape, Alex Hanna
• Automated Anti-Blackness: Facial Recognition in Brooklyn, New York, por Mutale 
Nkonde
• Ban the Scan, por Amnesty International
• Dark Matters: On the Surveillance of Blackness, por Simone Browne
• Data Capitalism and Algorithmic Racism, por Yeshimabeit Milner e Amy Traub 
• Facial Recognition, por Mark Andrejevic e Neil Selwyn
• Facial Recognition Technology & Palestinian Digital Rights, por 7amleh
• Fuera de control: uso policial del reconocimiento facial automatizado en Uruguay, 
por Datysoc
• Race after technology: Abolitionist tools for the New Jim Code, por Ruha Benjamin
• Racial discrimination and emerging digital technologies: a human rights analysis, 
por Tendayi Achiume
• Report on the police use of facial recognition technology identifies significant 
concerns, por Pete Fussey e Daragh Murray
• The Movement to Ban Government Use of Face Recognition, por Nathan Sheard e 
Adam Schwartz

referências em inglês/espanhol

https://www.media.mit.edu/publications/actionable-auditing-investigating-the-impact-of-publicly-naming-biased-performance-results-of-commercial-ai-products/
https://pacscenter.stanford.edu/publication/automated-anti-blackness-facial-recognition-in-brooklyn-new-york/
https://www.amnesty.org/en/petition/ban-the-scan-petition/
http://minasprogramam.com/aprendemos-livro-dark-matters/
https://www.demos.org/research/data-capitalism-and-algorithmic-racism
https://www.politybooks.com/bookdetail?book_slug=facial-recognition--9781509547326
https://7amleh.org/2020/05/21/facial-recognition-technology-and-palestinian-digital-rights
https://datysoc.org/2022/03/23/uso-policial-del-reconocimiento-facial-automatizado-en-uruguay/
https://tarciziosilva.com.br/blog/raca-depois-da-tecnologia-ferramentas-abolicionistas-contra-os-novos-racismos/
https://digitallibrary.un.org/record/3879751
https://www.essex.ac.uk/research/showcase/report-on-the-police-use-of-facial-recognition-technology-identifies-significant-concerns
https://www.eff.org/pt-br/deeplinks/2022/05/movement-ban-government-use-face-recognition
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