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RESUMO 

 

No início da implantação dos setores de videomonitoramento nas Penitenciárias 

Federais com a aquisição de aparatos tecnológicos de câmeras e sistemas de detecção de 

movimento, ficou evidente, principalmente para o operador, a necessidade de direcionar, 

dentro de uma imensidão de câmeras, para onde olhar, e nas pesquisas das observações 

empíricas registradas nos setores de videomonitoramento, através das movimentações dos 

seus principais atores, de um lado os presos, e de outro os servidores, que esse fluxo não 

verbal, vinculados a normativos de procedimentos e protocolos, foi o direcionamento desse 

foco, partindo do princípio que essa vigilância rigorosa desestimula as condutas, dos 

indivíduos presos que estão vinculados as concepções ideológicas de organizações 

criminosas, mantendo sempre esse controle de acordo com a dignidade humana, para o seu 

retorno da custódia federal, ao seu sistema prisional de origem, para dar continuidade ao 

tratamento penitenciário estadual com a finalidade precípua da sua recuperação, sendo que, 

foi abordado primeiramente os aspectos sócio psicológicos individuais e coletivos desses 

atores em ambientes videomonitorados, nas suas relações com a civilização e com a 

sociedade, e posteriormente a utilização dos softwares de análise de vídeo inteligente, 

associados a câmeras digitais de alta resolução, como instrumentos que auxiliam na detecção 

inconsciente da força que as emoções disponibilizam, sendo que além das penitenciárias, 

poderão ser incluídas em pesquisas futuras, as rotinas internas videomonitoradas em 

indústrias ou laboratórios, vinculadas com os aspectos cognitivos, apresentando a necessidade 

de normativos internos, de forma a se antecipar ao lapso temporal entre a intenção e a 

execução da ação oculta propriamente dita. 

 

Palavras-chave: Protocolo, Videomonitoramento, Penitenciária Federal, Cognitivo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Grande Irmão tinha o poder não só de observar, mas de direcionar a grande 

massa, e esse direcionamento demanda o binômio, sistema de videomonitoramento com o 

cumprimento de protocolos e procedimentos, para criar um panorama de controle e 

demonstrar, que dentro dessas regras, é possível identificar alvos na tentativa de manipulação 

desse ambiente interno, ao qual o Estado precisa ter o controle total, pois trata-se de um 

ambiente prisional, em especial as Penitenciárias Federais. 

O Efeito Big Brother destacado no livro de GEORGE ORWELL (NINETEEN 

EIGHTY-FOUR), com alusão em que governos déspotas fariam para manter o controle 

social, veio a demonstrar esse novo tipo de cenário necessário na sua utilização, não o 

totalitário que se remete ao livro 1984, mas a necessidade do controle, para poder garantir os 

direitos e deveres de ambos os lados, a dos presos custodiados e familiares, e dos agentes do 

Estado, que estão na incumbência do próprio cumprimento das leis. 

Ampliou-se a necessidade de reforçar a importância do ente estatal em se tornar 

referência em o que é o certo, do que é o errado, dentro do fator humano, na aplicação 

principalmente em ambientes internos, em especial nas Penitenciárias Federais, de não 

somente instalar câmeras e esperar que ocorra a transgressão, pois nos tempos atuais a 

velocidade das ações ocultas manipula o fator humano, pois na Segurança Orgânica, o fator 

humano deve sempre ser observado, não basta somente passar a página sobre as suas 

investigações sociais e de antecedentes ilibados, as mudanças sociais cíclicas devem ser 

observadas para verificar o quanto esse elo estar sendo manipulado ou enfraquecido. Sim, a 

Segurança Orgânica interfere no seu principal motor de existência, o próprio agente, sendo ele 

de carreira, colaborador, terceirizado ou convidado, justificando essa necessidade constante de 

se auto vigiar. 

Foi levado em consideração o porquê da necessidade do controle Estatal perante 

as relações humanas nos tempos atuais, explorando o que torna o homem suscetível a uma 

crise dentro da civilização, pois dentro do conceito de Segurança Orgânica, o elo mais forte 

desse sistema é o fator humano, e estudar as suas fraquezas, é determinante para perceber 

eventuais rupturas, e devido à grande demanda de movimentações, tanto em ambientes 

abertos, quanto o que estar sendo apresentado, demonstra a necessidade das técnicas não 

verbais através das observações de imagens, para o controle desse universo. 
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A presente monografia é baseada nas pesquisas do Psicólogo Americano PAUL 

EKMAN sobre as emoções humanas, principalmente quando a Agência de Projetos de 

Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa Americano, se interessou pelos seus estudos 

do comportamento não verbal, juntamente com o controle normativo, quando observado na 

aplicação das políticas de vigilância nas ruas da cidade de Nova York, conhecido como 

“Tolerância Zero”, originária da “Teoria das Janelas Quebradas”, idealizado por JAMES Q. 

WILSON e GEORGE KELLING. 

A aplicação do controle desse universo com a utilização de protocolos de 

procedimentos, se fez necessário pois será no acompanhamento através da análise das 

imagens, que definiu as ações preventivas (procedimentos estabelecidos), as ações corretivas 

(fiscalização desses procedimentos pelo sistema de videomonitoramento), cuminando com as 

ações investigativas ( a identificação não verbal de possível ilícito). 

Buscou-se demonstrar a necessidade do controle do Estado através do 

videomonitoramento, não somente com o uso da vigilância exercida pelas imagens das 

câmeras, mas vinculando-os a normativos pré-estabelecidos, dentro deste instituto de 

internação, que são os estabelecimentos prisionais federais, juntamente com os ditames e 

princípios constitucionais, e é essa a premissa, de desenvolver aptidões no mundo das micro 

expressões, dos protocolos de condutas e procedimentos, e dos programas de análise de vídeo 

inteligente, não mais para identificar o agente, que por vezes passará despercebido, mas 

obstruir a sua ação oculta, pois se a fraqueza estar no indivíduo, inconscientemente ela dar 

sinais destas ações, que no fim é a finalidade da Segurança Orgânica, proteger as fraquezas, e 

reforçar as suas forças dentro do ambiente prisional. 

A pesquisa quanto ao aprofundamento do estudo, foi explicativa, para mostrar um 

padrão universal quanto ao comportamento não verbal, sendo qualitativo a coleta dos dados, 

pois apresentou os vários comportamentos não verbais, característicos em um ambiente 

prisional, os sujeitos foram os servidores, colaboradores, convidados, terceirizados, internos 

custodiados e seus familiares, o número de participantes engloba o universo de pessoas e 

custodiados que convivem dentro do ambiente prisional, e o campo de pesquisa foram os 

ambientes monitorados pelo sistema de câmeras, sendo empírica, nas observações do setor de 

videomonitoramento, no desempenho de suas atividades, quando trabalhados nas 

Penitenciárias Federais. 
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2 VIDEOMONITORAMENTO NAS PENITENCIÁRIAS FEDERAIS 

 

2.1 Aspectos Sócio Psicológicos nas Penitenciárias Federais  

 

A ideia primeiramente, visou compreender, o comportamento individual do ser 

humano baseado nas suas reações em um ambiente solitário, e as suas reações em um 

ambiente social. A Segurança Orgânica possui essa relação com o indivíduo, com aquilo que é 

concebido em um sistema de segurança como o elo mais forte, e os objetivos nas ações de 

Segurança Orgânica, é obstruir essas fraquezas. 

Quando se fala no indivíduo, buscou compreender o que o motiva a seguir 

modelos e padrões estabelecidos perante a sociedade em contraposição a sua essência natural, 

e perceber esses sinais cognitivos, é o primeiro passo na obstrução de uma ação oculta. 

A primeira concepção como base, é o pensamento do Filósofo Francês 

DESCARTES em 1637, que tratava separadamente o corpo da alma, inclusive todo progresso 

matemático, físico e da medicina era em função da razão, desprezando os sentidos cognitivos: 

“[...] de maneira que esse eu, isto é, a alma pela qual sou o que sou, é inteiramente distinto do 

corpo. ” (2018, p.30). 

Em 1753 o Filósofo ROUSSEAU, apresentou os primeiros estudos a respeito da 

relação de desigualdade entre os homens, e destaca que existe um vínculo de sentidos 

cognitivos que são estimulados, e observou que a sociedade contamina essa percepção: “ O 

homem selvagem e o homem civilizado diferem de tal modo pelo fundo do coração e das 

inclinações, que o que faz a felicidade suprema de um reduziria o outro ao desespero. ” (2008, 

p.54). 

E esse conflito contínuo de adaptação do homem que foi retirado do seu habitat e 

incluído em uma civilização, trouxe como essência as concepções do homem civilizado e os 

conceitos fundamentais da felicidade: “[...] Parece fora de dúvida que não nos sentimos bem 

em nossa atual civilização, mas é difícil julgar se, em que medida, os homens da época 

anteriores sentiram-se mais felizes. ” (Freud,2011, p.25). 

Dessa forma, essa crise que é estabelecida entre os homens e a civilização, deveria 

por assim dizer, ser acompanhado pelos normativos jurídicos, que teriam que controlar esse 

convívio, porém, o que se observa é que tal acompanhamento se coloca em um mundo ideal: 
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“[...] Pois entre a concepção de um Direito Penal ideal e a sua consequente realização, há um 

homem em crise. ” (Moraes,2009, p.148). 

Mas o que tem a haver o Direito Penal com a Segurança Orgânica do ponto de 

vista do estudo do indivíduo, não seria apenas o fim na aplicação da transgressão de suas 

crises, nas concepções de BARRETO (2004), o Direito Penal é a reflexão não somente do 

indivíduo, mas de toda uma sociedade. 

 

O Direito penal é o rosto do Direito, no qual se manifesta toda a individualidade de 

um povo, seu pensar e seu sentir, seu coração e suas paixões, sua cultura e sua 

rudeza. Nele se espelha a sua alma. O direito penal é o povo mesmo, a história do 

direito penal dos povos é um pedaço da humanidade. (p. 55). 

 

Partindo destas premissas, se buscou despertar pelo contínuo cuidado com os seus 

recursos humanos, tanto em suas carreiras, permanência em setores estratégicos e 

capacitações, pois estamos tratando do elo mais forte dentro das vertentes que envolvem a 

Segurança Orgânica no Pessoal, na Documentação, nas Instalações, no Material e nas 

Informações. 

Essa abordagem inicial se fez necessária para firmar que tanto nos períodos 

passados, como nos atuais, sempre em qualquer momento da vida do homem que convive em 

um ambiente civilizado, haverá esses conflitos da procura dos reais objetivos, que é a busca 

pela felicidade, porém como esses primeiros e renomados estudiosos e outros demonstram é 

que na gênese, o homem foi retirado do seu habitat, o seu instinto natural estar sendo 

esmagado e substituído por rotulações, ou seja, em algum momento o homem estará em uma 

situação de crise consigo mesmo, e esse potencial que existe em cada ser humano, que 

justifica a severidade no controle em ambientes internos, em especial nas Penitenciárias 

Federais, com o uso de videomonitoramento vinculados a normas de procedimentos, pois, 

apesar do ser humano alcançar os seus objetivos, financeiros ou sentimentais, a sua origem 

natural, dentro desta civilização, será conflituosa, e isso o colocará à prova. 

Na velocidade dos acontecimentos e dentro desses ambientes de internamento 

prisionais, o Estado se comporta de uma maneira de exigências, onde o controle exercido em 

cima dos indivíduos é de tamanha monta, que verifica estar no limite de se colocar como 

suspeitos em potencial, sendo reflexo do próprio mundo em que nos cerca, que podem vim a 

contaminar exatamente aquelas pessoas que se mantém bem ou mal, suprimindo as suas 

necessidades básicas dentro do que é socialmente digno de sobrevivência, e todos esses 
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aspectos é observado por FREUD (2011),quando a essência do ser humano foi colocado na 

cerne da libido, independentemente das suas origens. 

 

Quem possuir uma constituição libidinal particularmente desfavorável e não tiver 

passado apropriadamente pela transformação e reordenação de seus componentes 

libidinais, imprescindível para a realização posteriores, terá problema em obter 

felicidade da sua situação externa, ainda mais quando for colocado frente a tarefas 

mais difíceis. A última técnica de vida que ao menos lhe promete satisfações 

substitutivas, é a fuga para a doença neurótica, que em geral ele empreende ainda 

jovem. O indivíduo que numa idade posterior fracassa nos esforços pela felicidade, 

encontra ainda consolo no prazer obtido por meio da intoxicação crônica, ou faz a 

desesperada tentativa de rebelião que é a psicose. ( p.21 e 22). 

 

Como não poderia de existir, pois todos os setores de alguma forma possuiu 

algum representante que já passou da condição potencial para a execução da ação delitiva, 

desde membros da Igreja, Médicos e Judiciário, então não se pode deixar de citar que nas 

ações de Segurança Pública, apresentou a mesma tendência como observado por COELHO 

(2013), pois além de se debruçar no combate para a identificação do transgressor, passou a 

contar com mais um fator de dificuldade, a ação de pessoas dentro do próprio ambiente de 

segurança, com as mais diversas intenções, se beneficiando de suas prerrogativas: “[...] O 

crime organizado, o tráfico de drogas e, a lavagem de capitais são exemplos das novas 

ameaças que pairam sobre as instituições de Segurança Pública. As organizações criminosas 

corrompem os servidores que deveriam lhes dar combate. ”( p.18). 

Nesse viés, lança-se um grande leque para as ações de inteligência, e em particular 

para a de Segurança Orgânica, com os dogmas entrelaçados naquele potencial que estar entre 

nós, porém esse viés se desmembrou, pois, a força adversa não estar mais identificada no 

agente, agora ela se concentra em suas ações pontuais e calculadas com o fim de obter alguma 

vantagem temporária, porém de grandes proporções. 

 

2.2 Aplicação das Técnicas Cognitivas nas Penitenciárias Federais 

 

As técnicas agora utilizadas avançam, as forças adversas não estão somente a 

nossa frente, ela estar ao nosso lado e de mãos dadas, a ocultação e o risco potencial ganham 

um grande espaço, da mesma forma como os atentados terroristas, na segurança pública o 

combate ao crime colocou a prova aquilo que já é conhecido no meio das agências de 

inteligência, nos famosos filmes de espionagem, o agente duplo, cuja as suas ações foram 

conhecidas na passagem de um dos clássicos de estratégia e liderança, porém nos tempos 
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atuais ganham outros aspectos: “ Os agentes duplos são espiões inimigos que nos servem. ” 

(Tzu,2015, p.61). 

A necessidade de acompanhar as constantes mudanças dentro deste ambiente 

interno, em especial na Penitenciárias Federais, no aprimoramento não tão somente das 

técnicas dos polígrafos (detectores de mentira), pois o agente duplo nesta seara não estar mais 

trabalhando para os dois lados, o do bem contra o mal, ele age agora sutilmente de forma 

calculista, ou para sabotar momentaneamente por motivos de inconformismos, ou mesmo para 

adquirir vantagens indevidas esporádicas, sendo imprescindível ao menos neutralizar as suas 

ações de igual modo, quando não for possível a sua obstrução. 

 

Cabe, finalmente, a observação de que para enfrentar essa nova face da 

criminalidade, com a atuação de grupos criminosos organizados de forma cada vez 

mais sofisticados, os órgãos que compõe a Segurança Pública devem organizar seus 

setores de Inteligência e principalmente Contrainteligência, para agir de igual modo. 

(Coelho,2013, p.85). 

 

Porém, voltando para a gênese do indivíduo, pode-se observar que as técnicas 

cognitivas, ao contrário do que DESCARTES (2018) preceituava, que separava o corpo da 

alma, ou seja, as emoções estão mais enraizadas dentro do inconsciente, do que as concepções 

lógicas da razão, e esse descontrole que é denunciado pelo nosso corpo, ganhou muita atenção 

ao definir as emoções básicas da raiva, repulsa, medo, alegria, tristeza e surpresa em qualquer 

indivíduo no mundo, através das microexpressões, citado por ELKMAN (2012). 

 

Ekman definiu seis emoções básicas – raiva, repulsa, medo, alegria, tristeza e 

surpresa, e devido à ubiquidade de todas, concluiu que deviam ser importantes para 

a nossa constituição psicológica. Ele notou que as expressões faciais relacionadas a 

essas emoções são involuntárias—reagimos automaticamente a coisas que provocam 

essas respostas emocionais – e que as reações muitas vezes ocorrem antes que a 

nossa consciência tenha tempo de registrar a causa da emoção. (...)Ele identificou 

pequenos sinais reveladores, os quais denominou “microexpressões”, detectáveis 

quando alguém está consciente ou inconscientemente ocultando algo. Esse 

conhecimento provou-se útil para elaborar medidas de segurança contra o 

terrorismo. (apud O Livro da Psicologia,2012, p.197). 
 

Dessa forma, quando se trata de ambientes internos, em especial nas 

Penitenciárias Federais, o controle de movimentações se fez necessário, na medida que existe 

um grau de velocidade das coisas, a vigilância se torna tal, que a utilização do 



14 
 

videomonitoramento somente através de imagens, necessitou de um controle mais rigoroso do 

Estado, dentro das concepções que FREUD (2011), cita na PSICOLOGIA DAS MASSAS. 

 

Na vida psíquica do ser individual, o Outro é via de regra considerado enquanto 

modelo, objeto, auxiliador e adversário, e, portanto, a psicologia individual é 

também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente 

justificado. (Introdução). 

 

Sendo assim, a mensagem não verbal, em que o ser individual enxergava o outro, 

tanto como um auxiliador, na medida da união das forças para desenvolver alguma atividade, 

também poderá enxergá-lo, como um adversário, principalmente, quando há a intenção de 

manipular as normas de protocolos e procedimentos no intuito de uma ação oculta, e essa 

padronização, possui o auxílio do recurso dos uniformes, para o controle das movimentações, 

através dos sistemas de videomonitoramento: “[...] Contudo, pode ser utilizada como 

instrumento de controle, de segurança. (...), pois, sem dúvidas, ele, o uniforme, traz 

informações sobre a função, o cargo, o tipo de trabalho exercido e, consequentemente, sobre a 

instituição. ” (Faria e Nogueira,2014, p.105). 

Também, sendo necessário nas análises de imagens, buscar um tempo de resposta 

quase que imediato, o uso das cores, juntamente com os uniformes, na demonstração de 

comportamentos padronizados, se apresentou como um recurso de bastante riqueza, como 

citado por MENEZES e PEREIRA (2017). 

 

As análises confirmaram a relevância da cor para a clareza, ênfase e organização da 

informação visual. (...) Apresenta uma proposta de categorização que organiza as 

ações e efeitos da cor em três conjuntos: as funções Perceptivas (atrair, harmonizar, 

organizar, proporcionar visibilidade e legibilidade); as Indicativas (rotular, mensurar, 

hierarquizar e manter a consistência) e as funções Representativas (identificar e 

simbolizar). (p. 321). 

 

Assim, esse conjunto de ações neste ambiente interno, em especial nas 

Penitenciárias Federais, trouxe a sensação do efeito Big Brother, onde você estar sendo 

vigiado, ou seja, o Estado na figura de Autoridade, em que ORWEL (2009) se baseou como 

reflexo de governos autoritários, e que hoje, se torna tão necessário para a própria proteção do 

Estado Democrático de Direito, para o controle no comportamento, nestes ambientes 

juridicamente ampliados na terceira velocidade penal, não só para aquelas pessoas segregadas, 

mas atingindo todo o universo de servidores, colaboradores e terceirizados. 
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2.3 Procedimentos e Protocolos nas Penitenciárias Federais  

 

Na aplicação do controle estatal dentro de um ambiente interno, em especial nas 

Penitenciárias Federais, no cumprimento de regras, procedimentos e protocolos por todos os 

entes, se antecipando em um potencial risco, de uma forma que se excede a prevenção, é um 

reflexo da existência dessa realidade, apresentando traços característicos de um direito penal 

de terceira velocidade, pois, é necessário não somente que o ambiente seja totalmente 

videomonitorado, passa-se a idealizar que o comportamento também deve ser apresentado 

nesse ambiente por qualquer ator: “[...] Enfrentamos a difícil tarefa de analisar a legitimidade 

de um Direito Penal de terceira velocidade, em Estados Democráticos, assim como o risco de 

se ignorar sua existência. ” (Moraes,2006, Resumo, p. 8). 

A partir dos ataques dos dias 11 de setembro de 2001 em Nova York, de 11 de 

março de 2004 em Madrid, e culminando com o atentado na Maratona de Boston em 2013, 

ficou consolidado para o mundo, que o Estado passaria a confrontar forças adversas ocultas, e 

este confronto é observado mundialmente com ações esporádicas, acompanhando uma nova 

aceleração do direito penal, tanto na aplicação das leis, quanto o controle sobre os agentes que 

estão nesta incumbência. 

 

É inevitável, segundo se verifica em todo o planeta, a adoção de um Direito Penal de 

terceira velocidade, máxime porque a adoção de alternativas de controle social 

demanda tempo, e a criminalidade, sobretudo organizada e transnacional, não pode, 

neste momento, ser enfrentado com a dogmática tipicamente clássica. (Morais,2006, 

p.297). 

 

Na necessidade do acompanhamento para a obstrução dessas forças ocultas nas 

cidades, CASTRO e PEDRO (2013) citou um termo que define que os dispositivos 

tecnológicos de vigilância, estão se moldando a essa nova coletividade de convivência entre 

as câmeras e o ser humano, em que denominaram de híbrido. 

 

A partir da evidência de que as câmeras de vigilância estão cada vez mais presentes 

no cotidiano das cidades, este trabalho se propôs a tornar tais dispositivos como 

porta de entrada para refletir sobre as formas de sociabilidade contemporâneas, 

entendendo-as como coletivos híbridos. (p.353). 
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Essa normatização de protocolos e procedimentos, vinculados ao sistema de 

videomonitoramento em ambientes internos, em especial nas Penitenciárias Federais, em que 

a figura do Estado deve-se estar presente a todo momento, é mais rigorosa que os sistemas de 

videomonitoramento urbanos das cidades, em que apenas se espera os eventos ocorrerem 

baseados na transgressão, e nas concepções de controle daqueles que operam essas centrais de 

vigilância, dentro do que é o certo, e, o que é o errado, direcionando literalmente o foco nas 

análises de imagens, como citado por OLIVA (2013). 

 

Quando o operador toma o controle da câmera e passa a ativamente procurar por 

alvos potenciais da vigilância fica evidente a influência de seus preconceitos. As 

roupas e a aparência dos indivíduos que chamam a atenção das câmeras são um dos 

principais critérios que podem definir se uma pessoa é apenas mais um cidadão de 

bem caminhando pelas ruas ou se é um possível traficante de drogas. A 

movimentação da pessoa também era sempre levada em consideração, se ela parece 

perdida, andando de um lado para o outro, se fica muito tempo parada em um 

mesmo local, ou se muda bruscamente de direção, contrariando o fluxo dos 

consumidores ela também recebe uma especial atenção dos operadores. (p.201). 

 

O que se observa na citação acima, é que no meio urbano das cidades, pela própria 

razão de ser, as vestimentas e a aparência, criaram influência nas ações pré-conceituais, na 

identificação da pessoa, no seu deslocamento e nas movimentações rápidas de direção, 

chamando a atenção do operador para possíveis alvos baseados nesses conceitos. 

Como forma de compensar essas ações naturais dentro de uma central de 

videomonitoramento, em um ambiente aberto, existem contrapesos baseados em banco de 

dados para direcionar os procedimentos dos operadores, como citado por CASTRO e PEDRO 

(2013), porém é muito precário nos dias atuais. 

 

A capacidade real dos dispositivos tecnológicos de vigilância em promover 

segurança é extremamente reduzida, pois sua eficácia depende igualmente da 

possibilidade de esses circuitos de câmeras estarem articulados a um banco de 

dados, a softwares de identificação e reconhecimento, bem como a uma política de 

segurança adequada. (p.356). 

 

Como exemplo da ação do Estado voltado para a vigilância através de certos 

controles em determinados períodos, devido a sua relevância, foram implementadas durante 

os dois Grandes Eventos ocorridos recentemente no Brasil, sendo eles a da Copa do Mundo 

(2014) e as Olimpíadas (2016), a concepção dos Centros de Comando e Controle, onde se 

destacou que não adianta tecnologias de última geração, se não estiverem vinculados a 

normativos de procedimentos e protocolos. 
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Os Centros de Comando e Controle não podem ser pensados apenas fisicamente, 

como instalações tecnológicas de última geração. Eles são, antes de tudo, um 

arcabouço de procedimentos, protocolos e comunicações previamente estabelecidos, 

treinados e integrados. (BRASIL, 2012, p. 34-35). 

 

De certo modo, esse controle baseado em procedimentos e protocolos 

previamente estabelecidos, parte de estudos já conhecidos e aplicados por WILSON e 

KELLING (2016), que foi utilizado na política de segurança na cidade de Nova York, 

conhecido pelo conceito de “Tolerância Zero”, onde existiu um controle mais rigoroso em 

cima dos pequenos delitos, que estar alicerçado na “Teoria das Janelas Quebradas”, baseado 

no experimento nas cidades de BRONX em NOVA YORK e PALO ALTO na CALIFORNIA. 

 

A experiência não terminou aí. Quando o carro abandonado no Bronx já estava 

desfeito e o de Palo Alto estava há uma semana impecável, os pesquisadores 

quebraram um vidro do automóvel de Palo Alto. Resultado: logo a seguir foi 

desencadeado o mesmo processo ocorrido no Bronx. 

Roubo, violência e vandalismo reduziram o veículo à mesma situação daquele 

deixado no bairro pobre. Por que o vidro quebrado na viatura abandonada num 

bairro supostamente seguro foi capaz de desencadear todo um processo delituoso? 

Evidentemente, não foi devido à pobreza. Trata-se de algo que tem a ver com a 

psicologia humana e com as relações sociais. Um vidro quebrado numa viatura 

abandonada transmite uma ideia de deterioração, de desinteresse, de 

despreocupação, e independente de condição social, faz supor que a lei encontra-se 

ausente, que naquele lugar não existem normas ou regras. Um vidro quebrado induz 

ao "vale-tudo". Cada novo ataque depredador reafirma e multiplica essa ideia, até 

que a escalada de atos cada vez piores torna-se incontrolável, desembocando numa 

violência irracional. (Moura, p. 6,7 e 8). 

 

Essa experiência demonstra a relação da necessidade da existência da Autoridade 

que o Estado precisa exercer perante a sociedade civilizada, e principalmente, dentro de um 

ambiente interno, em especial nas Penitenciárias Federais. 

 

2.4 Estrutura Técnica do Videomonitoramento nas Penitenciárias Federais 

 

O sistema de câmeras instalado nas Penitenciárias Federais, comporta uma 

estrutura similar as estruturas consideradas de nível máximo, acompanhando padrões 

internacionais observados em aeroportos, unidades militares, indústrias e laboratórios, que 

evoluiu das câmeras analógicas para as câmeras IP (Internet Protocol): “ As câmeras 

analógicas se diferenciam das câmeras IPs por várias razões técnicas, mas, a diferença mais 

preponderante e que faz enorme diferença é o gerenciamento. ” (Ead/SENASP,2017, p.14). 

Apresentando uma linguagem mais simples, o progresso urbano e 

consequentemente o progresso tecnológico, da necessidade de implementação nas cidades e 



18 
 

em ambientes mais extensos, foram desenvolvidas câmeras com essa nova tecnologia de 

gerenciamento, ou seja, essas máquinas podem conversar, possuindo agora um endereço, 

chamado de IP, que nada mais é que o protocolo que as máquinas digitais utilizam para se 

comunicar, através das diversas redes, sendo elas locais ou mundiais. 

 

IP (ou endereço IP), de forma básica, é a identificação de um dispositivo 

(computador, impressora, câmera etc.) em uma rede local ou pública. Cada 

computador ou outro equipamento interligado na internet ou na rede local TCP/IP 

possui um IP único, que é o protocolo que as máquinas utilizam para poderem se 

comunicar na Internet ou Intranet. (Ead/SENASP,2017, p.15). 

 

Com esse progresso tecnológico, houve um ganho em relação à segurança, e o 

desenvolvimento de softwares de análise de vídeo inteligente (IVA), juntamente com a 

possibilidade de gerenciar bancos de dados relativos as próprias imagens, alcançando hoje, o 

conceito de Videomonitoramento, no que pese destacar que o vídeo, nada mais é que imagens 

em movimento. 

 

(IVA) Trata-se de um recurso incorporado na câmera que faz análise de vídeo em 

tempo real, podendo detectar diversas situações diferentes do comum que podem ser 

de interesse do operador. Exemplos: monitora o sentido de uma via, ou seja, se um 

veículo circular na contramão, o sistema enviará um alerta ao operador; monitora 

objetos esquecidos, uma mala esquecida num ponto de ônibus é detectada pelo 

sistema e um alerta enviado ao operador. A utilização desse recurso torna o sistema 

de monitoramento muito mais eficiente, uma vez que depois de configurado o 

sistema, os alertas são automáticos. (Ead/SENASP,2017, p.20). 

 

E na continuidade das pesquisas tecnológicas do uso da imagem digital, agora 

voltado para análise forense, quando esses arquivos digitais são incorporados a recursos de 

recuperação, conhecidos como metadados. 

 

Esse é um recurso adicional da Análise Inteligente de Vídeo. Aqui, a análise não 

acontece em tempo real, o software de análise forense converte as imagens em 

metadados que são armazenados no banco de dados e ficam disponíveis para 

consulta. Dessa forma, tudo aquilo que não foi possível detectar na Análise de Vídeo 

Inteligente, em tempo real, fica armazenado para pesquisa posterior por meio de 

filtros de busca. Com esse recurso, por exemplo, é possível encontrar uma imagem 

referente a um carro vermelho em questão de segundos. Isso porque a conversão da 

imagem em dados facilita sobremaneira o trabalho de pesquisa do operador. 

(Ead/SENASP,2017, p.21). 
 

E o avanço para os mais diversos tipos de reconhecimentos, sejam eles no 

caminhar e o facial, e o gerenciamento dessas informações em supercomputadores, para 

atingirmos a evolução na análise baseada em redes neurais artificiais, dando um salto 
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exponencial na produção de informações: “[...] Redes Neurais Artificiais são técnicas 

computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de 

organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência. ” (Alvarez e 

Luque,2003, p.2). 

Dessa forma, as câmeras que pertencem a estrutura das Penitenciárias Federais, 

são basicamente as fixas e as móveis, incorporadas de tecnologias digitais, sendo as móveis 

conhecidas com a denominação de PTZ, e entre as fixas, temos também as de reconhecimento 

de caracteres OCR (Optical Character Recognition), utilizadas para a leitura de placas de 

veículos. 

 

PTZ são os movimentos que uma câmera pode fazer: Pan é o nome dado para o 

movimento panorâmico na horizontal. Tilt é o nome dado para o movimento de 

inclinação na vertical. Zoom é o movimento de aproximação da imagem (Zoom In 

para aproximar a imagem e Zoom Out para voltar à origem). 
Câmeras OCR têm sido largamente utilizadas e não são novidades no mercado. Já há 

muito tempo os Departamentos de Trânsito utilizam esse tipo de equipamento para 

fiscalização de várias infrações de trânsito, velocidade, avanço de semáforo, 

conversões proibidas, entre outras especificadas no código de trânsito. 

(Ead/SENASP,2017, p.18 a 21). 
 

Em todo o ambiente das Penitenciárias Federais, um outro recurso aplicado nas 

câmeras fixas e móveis, principalmente nos pátios de banho de sol, nas salas de aula e 

cinemateca, onde existem o convívio coletivo de presos, é a adequação dessas câmeras 

embutidas dentro de um globo escuro, conhecidas por dome, de forma a não denunciar o 

posicionamento do foco da câmera, criando a percepção que a abrangência monitorada 

engloba uma área bem maior. 

 

A câmera dome tem a vantagem, dependendo do seu tamanho e local de instalação, 

de passar quase que despercebida em razão do design bastante discreto, também por 

ser instalada dentro da cúpula, desde que seja de acrílico escuro, é muito difícil 

perceber para qual direção a câmera está apontada e ainda, por ser protegida por uma 

cúpula, evita uma série de vandalismos. (Ead/SENASP,2017, p.18). 

 

Dessa forma, esse sistema de monitoramento através das câmeras, em ambientes 

internos vinculados a protocolos de procedimentos, para o controle de movimentações de 

pessoas, sendo elas individualmente ou em grupos, com a riqueza de informações que 

dispomos de recursos não verbais, é a metodologia mais eficaz dentro dessa estrutura. 
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2.5 A Percepção Cognitiva das Imagens nas Penitenciárias Federais 

 

Quando observam-se as câmeras em uma central de Videomonitoramento somente 

no contexto das imagens, amplia-se a capacidade de varredura, que pode variar entre 50 a 100 

câmeras dentro de um curto espaço de tempo, em um horizonte de monitores, no 

deslocamento da cabeça do operador, da esquerda para a direita, e em seguida o seu inverso, 

acompanhando uma linha imaginária centralizada, em uma velocidade lenta, permitindo 

estimular a percepção cognitiva do campo de visão, incluindo a sua zona periférica, para a 

detecção de algum evento. 

Essa capacidade de varredura em um conjunto de câmeras, juntamente com a 

linguagem não-verbal, é a principal característica e vantagem, para o controle de 

movimentações e condutas de indivíduos, em ambientes externos ou internos, em relação a 

outras tecnologias, sendo que existe um limite humano de detecção de algum evento. 

Em ambientes internos é possível ampliar essa capacidade cognitiva, na percepção 

desses eventos, baseado nos pontos de interesse, assim como é utilizado para detectar as 

microexpressões faciais, que visualiza esse conjunto de pontos necessários, que estimula um 

grupo mínimo de músculos do rosto, para caracterizar um sentimento específico. 

 

A fim de padronizar o processo de reconhecimento das expressões faciais, foram 

desenvolvidos diversos sistemas de codificação da ação facial. (...) Para localizar 

pontos de interesse na face, inicialmente foi preciso melhorar e extrair informações 

relevantes na imagem. (Silva, Sobral e Vieria,2014, p.2 e 3). 

 

Essas informações relevantes na imagem, neste caso voltado agora para as 

movimentações dos diversos atores, é caracterizado no cumprimento de protocolos e 

procedimentos, juntamente com a percepção, para os gestos e comportamentos não verbais, e 

esse arcabouço de imagens, justifica o armazenamento e posterior análise com o auxílio dos 

softwares forenses, pois assim como as microexpressões faciais necessitam que seja percebido 

pequenos movimentos, os gestos do corpo acompanham o mesmo raciocínio, dessa forma é 

imprescindível uma alta resolução na imagem, assim como várias imagens por segundo na 

formação do vídeo, para detectar essas expressões agora do corpo. 

 

Então, pode-se dizer que o corpo é, ao mesmo tempo, o meio e a mensagem por 

meio da qual veicula o que somos, o que não somos, o que desejamos e o que não 

desejamos. Deste modo, o corpo pode ser visto como um mar de imagens que se 

exprimem através da linguagem gestual e visual. Estas imagens são elaboradas e 

reelaboradas no universo significativo da cultura. A cultura que caracteriza a 
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sociedade institui um capital cognitivo (regras, normas práticas de conduta) que 

organiza a sociedade. (Faria e Nogueira,2014, p.106). 

 

Dessa forma, a cultura possui um papel preponderante na comunicação não verbal 

,sendo ela, consciente ou inconsciente, individualmente ou em grupos, e essa cultura baseada 

em regras e normas práticas de condutas, com a essência de uma instituição, através de 

procedimentos a serem cumpridos de acordo com o ambiente, seja no tratamento penitenciário 

ou em procedimentos de segurança, será revelada nos gestos, nas movimentações e na 

sincronia, ou seja, esse conjunto de referências, definirá, transformará e transmitirá uma 

mensagem muita mais significativa do que as palavras. 
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3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

3.1 O Ambiente Monitorado nas Penitenciárias Federais 

 

A apresentação dos dados coletados através de registros de observação, é 

consequência das atividades exercidas no setor de videomonitoramento nas Penitenciárias 

Federais desde 2007, dessa forma o acúmulo de observações durante praticamente os 12 anos 

de atuação, que foi concebido com o intuito de isolamento das lideranças negativas a nível 

nacional e internacional, trouxe consequências no controle deste ambiente interno. 

No início da concepção foram instaladas câmeras em cada setor em que haveria 

trânsito dos presos custodiados, ou seja, o foco principal era em função do preso, o contato 

dos agentes, servidores, colaboradores e terceirizados deveriam ser o mínimo possível, e este 

contato seria somente nos pavilhões, com a utilização de microfones de lapela, porém a 

demanda de atividades começou a ficar crescente, pois mesmo considerados de alta 

periculosidade, estavam e estão sujeitos ainda a uma mesma legislação de execução penal, 

vindo a prejudicar a demanda da utilização dos microfones de lapela, na situação específica de 

controle, sendo utilizados agora no acompanhamento de presos alvos, com algum potencial 

ofensivo. 

Nesta seara, e na observação de que no início ainda não estava pacificado a 

jurisprudência de autorizações de gravações de áudios nos parlatórios e nos ambientes 

externos, e com o fito de cumprir os ditames legais da execução penal no que tange a 

ressocialização, o sistema de videomonitoramento foi sendo concebido como instrumento de 

controle interno, sendo a primeira necessidade selecionar agentes com perfil adequado para 

operacionalizar o sistema de videomonitoramento, juntamente com protocolos de 

procedimentos.  

Desta forma, não apenas era necessário todo rigor de controle com esses presos, 

mas por causa de sua alta periculosidade no poder de corromper os agentes, colaboradores, 

terceirizados ou mesmo de coagir esses atores, que foi implantado juntamente com o sistema 

de videomonitoramento, os protocolos de procedimentos das rotinas carcerárias, que tanto 

obstrui as ações ilícitas, quanto também protege aqueles atores que estão no desempenho de 

suas funções, pois todos devem cumprir esses procedimentos sem ressalvas de prerrogativas, 

pois são considerados de potencial interesse dessas lideranças negativas, sendo que a premissa 

de controle age com reciprocidade, ou seja, a separação das equipes de plantão em duas 
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equipes subordinadas, uma a segurança e a outra a inteligência, tanto para agressões externas, 

quanto para a obstrução de ações ilícitas perpetradas por qualquer ator possível, se torna 

eficiente nessa conjuntura. 

 

3.2 A Capacidade Cognitiva no Campo da Observação 

 

O aumento da capacidade cognitiva no campo da observação na análise das 

imagens, estar diretamente ligado ao cumprimento dos protocolos de procedimentos, que vão 

gerar pontos de interesse em destaque em relação ao operador do sistema de 

videomonitoramento, que possui embasamento nas técnicas das microexpressões, para 

identificar a probabilidade de um assunto ser considerado verdade ou mentira, e isso também 

é considerado de relevância para poder indicar um despertar na análise do contexto das 

imagens, levando o operador a tomar as devidas cautelas para preservar aquele arquivo de 

mídia, salvando-o no mínimo em duas cópias de segurança, com a preocupação necessária a 

salva guarda dessas imagens. 

Esses protocolos de procedimentos como pontos de interesse, tem como primeira 

necessidade a identificação em imagens, o operador deve identificar os grupos estando eles 

dispersos ou reunidos, desta forma, os servidores que podem ser os agentes penitenciários, 

utilizam o uniforme preto, os servidores da saúde e da assistência no tratamento penitenciário, 

o uniforme branco, os terceirizados da limpeza, da manutenção e do administrativo deverão 

utilizar cores em destaque como o verde, laranja ou vermelho, de forma que não sofra a 

interferência de uma possível frequência da imagem, onde podem confundir o verde com o 

azul, o vermelho com o rosa ou o laranja com o amarelo, ou seja, não podem ter cores de 

transição, e sim cores alternadas dentro do espectro de cores. 

Nesta seara, recomenda que o protocolo de procedimentos defina o deslocamento 

dos diversos atores, através das imagens visualizadas dentro de um ambiente prisional, e em 

grupos definidos e acompanhados de pelo menos um 01 agente penitenciário, tanto na 

assistência ao preso, quanto nos procedimentos de segurança. 

Já em atividades que envolvam especificamente somente agentes penitenciários, 

no mínimo 02 para a assistência no tratamento penitenciário, ou sempre, em procedimentos de 

segurança, no mínimo, um número 2/3 maiores, ou seja, 03 agentes para 02 presos. 

A importância do cumprimento dos protocolos de procedimentos no que se refere 

a leitura da linguagem corporal, tem destaque quando é aplicado o movimento dos diversos 

atores dentro do ambiente prisional, principalmente quando esses atores são deslocados em 
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grupos definidos, e observados nas imagens a separação por cores, apresentando uma 

categorização. 

Quando nos referimos a quebra de algum protocolo de procedimento, observado 

através do sistema de videomonitoramento, envolvendo as ações com 02 agentes, o que se 

analisa nas imagens é a frequência que a mesma dupla vem a criar com a rotina de 

atendimento com os presos, principalmente em cela e em seus horários, também é necessário 

a verificação se aqueles agentes estão escalados formalmente para este plantão, sendo 

necessário checar horários de entrada e as devidas permissões de acesso, mesmo se 

pertencerem ao próprio plantão, pois poderão estar de folga por consequência de uma 

permuta, ou algum outro motivo de afastamento. 

As observações do movimento retilíneo são consideradas como um ponto de 

interesse, pois no cumprimento dos procedimentos há uma conduta em um sentido e o seu 

retorno, na quebra desse protocolo, uma sequência de dois sentidos repentinos e bruscos, 

analisados em imagem, ou seja, se deslocando em um contra fluxo, desperta a atenção do 

operador. 

A observação das imagens dos movimentos retilíneos e movimentos bruscos, é 

destacado como ponto de interesse na análise do deslocamento para o cumprimento dos 

procedimentos, em movimentos que denotam uma rotina normal, e não um deslocamento 

acelerado, que despertará a atenção de um sinal de emergência, da mesma forma, não é 

recomendado no perímetro de segurança das torres, dentro dos procedimentos, a atividade de 

corrida, já que criará no operador que analisa as imagens, uma rotina normal de movimento, 

mesmo que essa rotina seja sempre no mesmo horário, tal fenômeno foi muito observado 

quando houve apoio de forças de segurança, o operador do sistema de videomonitoramento 

acabou de não dar mais importância devida as movimentações no perímetro, pois havia 

militares em atividade física, e mesmo que não houvesse tais atividades, e fosse em horário 

diurno, na mente do agente operador no setor de videomonitoramento, o despertar para a 

identificação do ponto de interesse, restou prejudicado. 

Um local de riqueza de dados e sensível na análise de imagens são os postos de 

controle e restrição de acesso, existindo 04 postos atualmente nas Penitenciárias Federais, 

todos monitorados por câmeras fixas e móveis, sendo a primeira na entrada das penitenciárias 

onde se localiza a cancela que bloqueia os veículos, onde é visualizado o motorista e os 

acompanhantes dentro deste veículo, e uma câmera OCR exclusiva na leitura das placas dos 

carros, sendo que neste primeiro posto a inspeção é a distância, só havendo uma inspeção 

presencial para veículos com compartimentos fechados, onde existe a orientação pelo 
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interfone de manobrar tal veículo em uma posição que já está demarcada e videomonitorada, 

em que será necessário a abertura do compartimento pelo próprio motorista e seus ocupantes, 

para uma primeira inspeção pelas câmeras, sendo logo em seguida deslocado uma viatura com 

no mínimo 03 agentes, com o apoio visual e operacional da Torre mais próxima. 

Seguindo para o segundo e terceiro postos de controle e restrição de acesso que 

possui o objetivo de ir afunilando os procedimentos, até chegar ao possível acesso aos presos 

custodiados, sendo relevante destacar que esse afunilamento restringisse mais o acesso com 

novas verificações e inspeções eletrônicas, e escaneamento, que podem ser do corpo, ou de 

objetos e bagagens. 

No quarto e último posto de controle e restrição de acesso é incluído uma pesquisa 

de antecedentes, oriundo de diversos bancos de dados de órgãos vinculados ao sistema de 

segurança, criando um ambiente de ansiedade, desencadeando as atenções dos operadores em 

possíveis reações observáveis nas imagens oriundas de suas movimentações, pois o fator 

tempo e obstáculos com 04 equipes diferenciadas, faz esse ambiente videomonitorado, gerar 

atenção no acompanhamento prioritário neste último posto.  

O cumprimento dos protocolos de procedimentos, também em contrapartida 

voltado ao preso custodiado, é muito observado através das imagens durante o banho de sol, 

quando há a exigência da formação de grupos de apenas 03 presos, esta exigência tem o 

propósito da quebra da força de todos os presos reunidos em um pátio de banho de sol, 

denotando a imagem de organização e união, sendo que no que se refere ao sistema prisional 

federal, há um limite de até 13 presos por banho de sol, como estamos falando de isolamento 

de lideranças negativas, que na maioria das vezes, em uma primeira inclusão, não há a 

identificação do líder naquele grupo, a utilização deste recurso de limitação no agrupamento 

da formação de mais que 03 presos no pátio de banho de sol, demonstra na análise de 

imagens, aquele preso que alterna por várias vezes os grupos formados. 

Exemplificando, em uma situação de 13 presos presentes no pátio, teríamos 04 

grupos de 03 presos com 01 sozinho, uma alternância com certa sincronia criará um padrão de 

ação, levando a identificar se trata da liderança, ou conforme o padrão vai se modificando, 

ocorreu uma mudança de formação do grupo de 03 presos, permanecendo em comum um 

único preso, ou se o padrão for conforme vai se estabelecendo o contato por um único preso, 

estando ele nesta formação de 13 presos, e o que estaria sozinho formaria um grupo de 04 

presos, que seria a quebra de procedimento, porém pelo lapso temporal haveria o 

desfazimento e uma nova formação muita rápida, porém constante, caracterizando a figura do 

preso mensageiro. 
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3.3 Os Programas de Análise de Vídeo Inteligente 

 

Em pátios de sol que comporta mais de 13 presos, é possível uma análise de 

imagem crítica, porém seria necessário auxílio de recursos tecnológicos de acompanhamento, 

nesta seara, a disponibilização dos recursos tecnológicos segue na direção do aumento da 

demanda de presos e atividades, variando nos aspectos quantitativos e qualitativos, 

quantitativos na sua própria dimensão, quanto mais pessoas para monitorar, será necessário 

aumentar os recursos tecnológicos, como parâmetro, devemos considerar a extensão da nossa 

fronteira, ou da fronteira de um país desenvolvido, é impossível guarnecer através dos olhos 

humanos uma área tão extensa 24 horas por dia. 

Dessa forma, o que cabe ao fator humano é o poder de decisão, repassando a 

detecção do evento a analise inteligente de vídeo, que são softwares embutidos nas câmeras 

dos sistemas de videomonitoramento, que poderá realizar desde tarefas simples, como os 

recursos de detecção de movimento, somente havendo a gravação quando acionado esse 

dispositivo, mas existem outros recursos de contagem, marcação de objetos ou pessoas, 

identificação de pessoas dentro de um ambiente pela silhueta, demarcação de áreas restritas, 

dentre outros parâmetros, sendo que, a questão fundamental é que devido a demanda, não 

caberá mais ao operador do setor de videomonitoramento a responsabilidade de perceber 

esses eventos, apesar de ser vital estar atento a eles para a referida homologação, mas o seu 

principal foco será nas decisões que serão tomadas, baseado nos protocolos de procedimentos 

estabelecidos, e esses protocolos também podem estar implementados nos recursos dos 

softwares, através de formulários digitais, que deverão ser preenchidos para as tomadas de 

decisões, conforme os eventos forem acontecendo, inclusive classificando-os por níveis de 

prioridades. 

Quanto ao aspecto qualitativo da análise, verifica-se a necessidade do fator 

humano na operação do sistema de videomonitoramento, pois toda tecnologia desenvolvida é 

apenas o aprimoramento do potencial intuitivo da mente humana, aquilo que deduzimos é 

apenas o indício do poder do cérebro em processar os dados captados pelos nossos cinco 

sentidos, podendo avançar em um sexto sentido, que vai sendo concretizado com o 

aprimoramento científico, como é observado no filme MISSÃO IMPOSSÍVEL-NAÇÃO 

SECRETA (PARAMOUNT BRASIL), que é demostrado no âmbito ainda da ficção científica, 

o reconhecimento humano pelo jeito de andar, e isso é observado em situações reais nos 

operadores, com um maior tempo de convivência, em reconhecer um preso ou um servidor 

pelo jeito de andar, mesmo quando a qualidade da imagem não é boa. 
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A identificação de presos ou de um servidor pela silhueta e a da linguagem labial, 

é mais uma situação dedutiva que também é usada no auxílio dos recursos tecnológicos, sendo 

que para a linguagem labial se faz necessário uma qualidade de imagem melhor para a 

detecção das expressões faciais. 

Porém, quando se faz referência a detecção dos eventos pelos softwares de análise 

de vídeo inteligente, ainda não estamos falando em análise através de inteligência artificial 

baseada em redes neurais artificiais, ou seja, o conjunto de recursos tecnológicos se esbarra 

tanto na sua interpretação, quanto nos recursos de avaliação dos erros cometidos e posteriores 

ajustes e calibrações, que seria o cerne da inteligência artificial, ou em outras palavras, 

aprender com a própria experiência. 

Dessa forma, o operador do sistema de videomonitoramento, além de decidir qual 

protocolo de conduta aplicar, terá que antes homologar se o evento detectado pelo software de 

análise de vídeo, não fez uma leitura do chamado falso positivo, ou seja, aquele evento que 

estar dentro dos parâmetros estabelecidos, e que se apresentou positivamente, e na verdade se 

tratava de outra anomalia. 

Exemplificando, quando o sistema de intrusão é acionado, as câmeras passam a 

ser direcionadas para o quadrante da região que houve o disparo do alarme, porém outros 

fatores devem ser analisados antecipadamente, para verificar que não se tratava na realidade 

de vento, chuva, insetos ou animais. 

A detecção térmica é um outro exemplo da necessidade de homologação de um 

evento detectado pelo sistema de videomonitoramento, observado pelas câmeras com essa 

especificidade, ou seja, ela identifica o objeto pelo calor, qual seria o falso positivo, este 

recurso atualmente só consegue detectar algo em campo aberto, pois trata-se de 

infravermelho, ou seja, árvores ou arbustos podem mascarar alguma intrusão. 

É necessário esclarecer que o sistema de marcação e delimitação de área restrita é 

um recurso de vídeo, e não de sensores físicos, ou seja, essa marcação é feita pela simples 

área delimitada na própria imagem, diferentemente dos dispositivos de infravermelho, que são 

acionados e provoca uma reação na câmera, que nos casos básicos seria a realização da 

gravação, e em outros dispositivos mais avançados, processar essas informações na 

identificação do calor em perímetros extensos e abertos. 
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3.4 Aplicabilidade das Habilidades Humanas Integradas aos Recursos Tecnológicos no 

Videomonitoramento  

 

Para a decisão final e sua respectiva homologação, se faz necessário a integração 

dos recursos tecnológicos com os recursos humanos, sendo citado as observações realizadas 

para demonstrar esse vínculo. 

A marcação da silhueta de um determinado preso, através do software de análise 

de imagem, é um exemplo de integração dos recursos tecnológicos com a percepção humana, 

quando observado a partir da movimentação no pátio, durante o banho de sol, conforme vai 

sendo definido o padrão de comportamento, para verificar se o preso em questão se trata de 

uma liderança, alternando na formação de grupos, ou permanecendo fixo em um grupo. 

A marcação de objeto, através do software de análise de imagem, é um outro 

exemplo de integração com os recursos tecnológicos com a percepção humana, onde foi 

observado o monitoramento, durante as visitas sociais no pátio, das mamadeiras de leite dos 

filhos menores dos presos custodiados, que pela sua dimensão é marcado como um ponto, e 

da mesma forma a integração da análise inteligente de vídeo, com a percepção do operador do 

sistema de videomonitoramento, que seguindo o rastreamento da marcação, identificará se o 

preso estará bebendo a mamadeira, ou levará para um ponto cego, ou até mesmo para o 

banheiro reservado para o preso. 

Na proibição da visita íntima, é um outro exemplo de integração dos recursos 

tecnológicos com a percepção humana, onde foi observado o monitoramento, no pátio de 

visita social, quando duas silhuetas passam por uma área restrita, no caso a entrada do 

banheiro, acionando um alerta para que seja verificado que quem entrou foi o preso e alguma 

visitante, em algum banheiro, que por dedução, leva-se a crer na quebra do protocolo da 

proibição do encontro íntimo. 

Na marcação na imagem, de uma linha virtual entre as celas, é um outro exemplo 

de integração com os recursos tecnológicos com a percepção humana, para a detecção de 

bilhetes de uma cela para outra cela, que normalmente acontece no período noturno, quando 

todos os procedimentos do dia foram encerrados, o fato observado foi a identificação de 

bilhetes de um preso que se encontrava em isolamento disciplinar, e encaminhava esses 

bilhetes, através de linhas desfiadas dos lençóis, que são arremessadas e cruzadas por debaixo 

das portas das celas, (sendo necessário destacar que os pertences de cada cela é revistado 

diariamente e neste caso houve o lançamento da infração), para um outro preso que tinha a 

visita permitida, dessa forma a detecção era realizada, e o software já tinha um recurso de 
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marcar algum ponto, que nesse caso seria o bilhete, para então o operador do sistema de 

videomonitoramento rastrear o seu caminho. 

No cumprimento das recomendações dos terceirizados da limpeza ou manutenção, 

de evitarem visualizar as imagens das rotinas carcerárias dentro da sala de 

videomonitoramento, é um outro exemplo de integração dos recursos tecnológicos com a 

percepção humana, assim é utilizado a marcação de silhuetas, de forma que a mesma não 

poderá ficar paradas por um determinado período de tempo, ou se tal silhueta adentrou em 

uma área restrita muito próxima dos monitores, esse tipo de recurso demanda uma análise 

posterior pela gravação, havendo o filtro pelo software, e logo em seguida o refinamento da 

análise do operador do sistema de videomonitoramento, na homologação da suspeita ou não. 

 

3.5 As Metodologias do Comportamento, Comunicação e Credibilidade 

 

O comportamento de grandes movimentações para fins de controle, só será 

possível através da análise de vídeo, se sua credibilidade vem ao encontro no seguimento de 

atitudes não verbais, sendo necessário a exemplificação de alguns modelos ideais de imagens 

que se espera de um ambiente, onde o Estado mantém o controle total, tanto dos presos ali 

custodiados, quanto dos agentes, colaboradores e terceirizados. 

Dessa forma, as observações citadas devem ser evitadas para não despertar em um 

ponto de interesse, e futuras responsabilizações, sendo exemplificados algumas observações 

como: 

Comando de voz perto do ouvido do preso custodiado, onde o ideal é o comando 

de voz sempre na posição em pé, e a uma certa distância plausível para o entendimento do 

preso; 

Revistas colocando o preso na posição de joelho, onde o ideal é colocá-lo na 

posição sentada de pernas cruzadas;  

Condução do preso segurando pelo pescoço, e sua imobilização próximo da 

parede, onde o preso involuntariamente apoiará na parede sua cabeça, repetidas vezes, onde o 

ideal é a condução através da algema, e colocação do preso de frente para parede, aguardando 

um posterior deslocamento ou atendimento, podendo segurar ou não as algemas pelo agente, 

quando parados; 

Gestos para imobilização de forma ativa com o uso de tapas ou pancadas, onde 

em uma situação de reação de uma injusta agressão do preso, é admitido uma reação imediata 
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do agente nas mesmas proporções, de outra forma deve-se utilizar as técnicas de imobilização 

e o uso diferenciado da força;  

Comando de voz com a cabeça na portinhola, onde o ideal é o comando a uma 

certa distância, para a proteção do próprio agente, e acompanhado sempre que possível, de 

mais um agente; 

Evitar criar rotinas que não estão pré-estabelecidas, como por exemplo o 

recolhimento do lixo em horário diverso do padronizado, e especialmente em horários de 

poucos procedimentos, no que tange ao horário noturno, somente haverá a incursão nas alas 

para as situações de emergência, como exemplo, os atendimentos de primeiros socorros, e 

quando houver a possibilidade de risco de morte dos internos custodiados, ou tentativas de 

suicídio. 

Como citado anteriormente a própria sala de videomonitoramento possui câmeras, 

e essa disposição das câmeras, no mínimo duas por quadrante, de forma que seja coberto 

todos os pontos cegos, é necessário, por se tratar de um setor sensível de controle interno das 

rotinas carcerárias da unidade, porém, todos os ambientes e setores da unidade prisional, que é 

um ambiente público controlado e sustentado por recursos públicos, principalmente onde a 

regra é a transparência e a exceção é o sigilo, devem ser monitorados por câmeras, sendo 

exceção os ambientes onde possam haver o prejuízo da intimidade individual, no caso dos 

alojamentos, banheiros e celas, porém locais de refeições, cozinha, administrativos, 

parlatórios e onde estão alocados os armários pessoais dos servidores, colaboradores e 

terceirizados, se faz necessário a implantação de câmeras no contexto de inibir que pequenos 

delitos, já observados dentro desse universo de atores, venha a contaminar para delitos 

maiores. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Os eventos que envolvem o aparato tecnológico de software de análise de 

imagens, têm a repetição dessas ações como uma variável importante, porém o seu intervalo 

de tempo tem que ser reduzido, para caracterizar um padrão de comportamento, e as 

observações empíricas nos setores de videomonitoramento nas Penitenciárias Federais, fez 

perceber que esses eventos, que são prejudiciais a segurança, se desenvolvem de forma 

esporádica, com um intervalo de tempo de médio a longo prazo, sendo que, para a sua 

percepção, se torna necessário o despertar emocional, em detectar os sinais reveladores nessas 

imagens. 

Os ambientes de videomonitoramento evoluiu dos sistemas de câmeras analógicas 

em ambientes fechados e reduzidos, utilizados de forma mecânica, para centros de comando e 

controle de movimentações de grupos extensos, sendo necessário especializar essas equipes, 

alicerçados na doutrina de inteligência, pois visa agora ao estudo do comportamento humano. 

Esse comportamento humano abrange todos esses atores, no sentido de identificar 

e obstruir, através desses recursos tecnológicos, o indivíduo que insiste e persiste em 

desenvolver e aprimorar, métodos que visam burlar os princípios e garantias constitucionais, 

com o intuito em lograr êxito em suas intenções delituosas. 

Em contrapartida, esses mesmos recursos tecnológicos e cognitivos, garantem e 

propiciam oportunidades, de mudança no comportamento das ações, de outros indivíduos 

presos, na retomada da sua recuperação perante a sociedade, refletindo em aspectos positivos 

não somente para o indivíduo preso, mas para os familiares que orbitam essa pessoa, sendo 

uma consequência do efeito da vigilância coletiva, dentro deste ambiente de internamento 

federal, para estimular que esse indivíduo preso não apresente novas condições de retorno a 

custódia federal. 

Na implementação de todo um aparato tecnológico de videomonitoramento nas 

Penitenciárias Federais, ficou evidente a necessidade de estabelecer normas de condutas 

baseada em procedimentos e protocolos, pois mesmo em ambientes abertos, é necessário um 

direcionamento quando se quer analisar possíveis ações ocultas. 

E essa implementação de normativos se fez vital para aumentar a capacidade 

cognitiva de observação das imagens, pois é necessário treinar os olhos humanos para focar e 

direcionar o que realmente é importante, pois sem isso, estará o operador apenas olhando, mas 

não enxergando os eventos ocorrerem, dessa forma, a importância para a atenção sobre o 

fluxo de movimentações, as cores e uniformes. 
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E essa relação híbrida entre o homem e a tecnologia, se torna inevitável pois quem 

cria a tecnologia de um lado para o próprio controle, do outro lado consegue manipular essa 

mesma tecnologia identificando falhas, sendo necessário não tão somente a interação da 

percepção humana com os recursos tecnológicos, mas a necessidade da demonstração correta 

do comportamento. 

Dessa forma, em ambientes controlados internamente, além dos recursos 

tecnológicos que se venha a ter, além das instalações em cada quadrante permitido de 

câmeras, em todos os pontos cegos perceptíveis, é necessário que o comportamento apresente 

a credibilidade das ações, e o cumprimento de normativos de procedimentos e protocolos por 

todos os atores é determinante para isso. 

Na segurança orgânica, obstruir a ação adversa é a chave mestra, e difundir que 

existem protocolos e procedimentos daquilo que já aconteceu, desestimula sempre as 

intenções de que essas ações possam ser repetidas, dessa forma, a normatização prévia desses 

protocolos juntamente com os conceitos da massificação da linguagem não verbal, visa criar 

um comportamento sadio na dinâmica dos movimentos, e na sincronia das ações, sejam elas 

individuais ou coletivas, mantendo-se vigilante dentro dos ditames constitucionais do 

indivíduo e da sociedade, com o objetivo final na obstrução da ação ilícita. 

Assim sendo, as ações de combate as organizações criminosas e seus indivíduos 

dentro do campo das medidas de segurança e prevenção, e das possíveis ações futuras, estão 

sendo tomadas, em especial nas Penitenciárias Federais, no que tange as movimentações não 

verbais, com as suas respectivas agências de inteligência, principalmente na 

contrainteligência, para obstruir essa ação oculta, através dos sistemas de 

videomonitoramento, no sentido de analisar a ação propriamente dita, se antecipando ao 

momento das intenções. 

E para isso se faz necessário o aprofundamento desses estudos que envolvem as 

emoções inconscientes, juntamente com os recursos tecnológicos de análise de imagens, 

voltados para câmeras de alta resolução, e os softwares que podem maximizar essas detecções 

e registrar esses pequenos sinais reveladores, e com isso, aprimorar os procedimentos e 

protocolos, pois na velocidade que os fatos e acontecimentos se apresentam, em um ritmo que 

atropela e provoca as mais diversas formas de ocultação, esse aprimoramento revela-se em 

um instrumento auxiliador, pois a mente humana tem percepções que ainda não foi superado 

pela inteligência artificial, que se fundamenta nas automações racionais, ao contrário das 

redes neurais inteligentes, que se baseiam em todos os sentidos emocionais. 
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