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Novos buracos de fechadura: 
entre a privacidade e a 
superexposição virtual
Especialistas discutem a falta de privacidade diante da espionagem em massa realizada 
pelos Estados Unidos, as manipulações no Facebook e a implantação de chips no corpo

Raul Mourão
Repórter

Leitor, ao folhear esta página, cada expressão e 

movimento seus estão sendo observados. Se lê 

depressa um parágrafo, se olhou primeiro para 

as imagens, se interrompeu a leitura. Mas siga 

adiante. Tudo isso importa para identificar como 

é o seu comportamento de leitura, para saber 

posicionar publicidade, reportagem ou foto. 

Calma, por enquanto, tamanha tecnologia não 

foi aplicada a publicações impressas. Ao menos, 

em larga escala. Mas sim na internet e em 

dispositivos móveis, como celular e tablet, ou no 

cartão de crédito.

Esse rastreamento ocorre ao visitar determina-

dos sites, acionar a localização geográfica pelo 

celular e permitir o registro de deslocamento, 

como também ao autorizar sensores a reconhe-

cerem movimentos corporais. Há até aqueles 

que permitem a implantação de chips no corpo 

para monitorar traços fisiológicos, gravar dados 

cadastrais ou mesmo para pagar contas, acessar 

cofres ou ter acesso VIP em festas. “Cada clique 

que damos na internet, link que abrimos em 

outra página, imagem que curtimos, é uma 

migalha digital para os publicitários”, afirma o 

jornalista Pedro Burgos, autor do livro “Conecte-

se ao que Importa”.

Para o professor Paulo Roberto Figueira Leal, 

da Faculdade de Comunicação da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), ao mesmo tempo 

em que existem muitas vantagens coletivas ou 

individuais nos espaços virtuais, há também 

muitos desafios engendrados por essas tecno-

logias. “Um deles é este: quais são os limites 

pelos quais as informações que teoricamente 

dizem respeito a mim podem ser publicizadas 

ou buscadas para usos econômicos e políticos? E 

vigora um modelo no qual grandes corporações e 

governos de países centrais têm acesso privile-

giado às informações, implicando uma assime-

tria com consequências políticas e militares.”

O ex-prestador de serviço da Agência de Se-

gurança Nacional dos Estados Unidos, Edward 

Snowden, já mostrou, em 2013, que o órgão 

guardava informações sobre telefonemas, 

e-mails e perfis em redes sociais de cidadãos 

americanos, diretores empresariais e chefes de 

Estado, como a presidente Dilma Rousseff. Dian-

te das revelações, a agência afirmou se tratarem 

de metadados, como local e duração das cha-

madas, mas não do conteúdo das mensagens, 

e justificou a espionagem por visar ao combate 

ao terrorismo. O jornalista Glenn Greenwald – o 

primeiro a publicar documentos vazados por 

Snowden – afirma que governos do mundo 

inteiro têm se esforçado fortemente para treinar 

seus cidadãos a desdenhar da própria privacida-

de. “Muitos aplaudem enquanto as autoridades 

coletam grandes quantidades de informação 

sobre o que os cidadãos dizem, leem, compram e 

fazem (e com quem), auxiliadas em seu ataque à 

privacidade por uma série de magnatas da inter-

net, os parceiros indispensáveis da vigilância do 

governo”, alerta Greenwald, no livro “Sem Lugar 

para se Esconder”.

A partir dessas informações cotidianas, um ex-

perimento social realizado no Facebook mostrou 
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que o uso de dados não se restringe à esfera da 

segurança. Realizado em 2012, mas conhecido 

somente em junho de 2014, o teste alterou o 

algoritmo responsável por selecionar o conteúdo 

visualizado na linha de notícias por 689 mil pes-

soas sem seu consentimento. A proposta era ve-

rificar a existência de contágio emocional entre 

elas no ambiente virtual cada vez que prevalecia 

a exibição de conteúdo negativo ou positivo.

Os autores concluíram que houve “contágio” 

quando observaram comentários e novas publi-

cações pessimistas ou otimistas conforme o tipo 

de conteúdo apresentado. “O trabalho também 

sugere que, diferentemente de estudos ante-

riores prevalecentes, o contágio emocional não 

depende da interação pessoal e linguagem não 

verbal”, apontam, no artigo, os autores Adam 

Kramera, Jamie Guilloryb e Jeffrey Hancockb.

 

DADOS, PREVISÃO E 
RECOMENDAÇÕES
Conforme o professor do Departamento de Ci-

ência da Computação da UFJF Victor Ströele, há 

possibilidades infinitas para o uso de sistemas 

que empregam combinações de dados, capazes 

de trabalhar com milhões de elementos em 

fração de segundos. “Tanto o controle sobre os 

dados quanto as finalidades devem ser avalia-

dos em cada caso.” O próprio docente iniciou 

projeto de pesquisa para analisar redes sociais 

científicas. A partir de informações públicas 

na plataforma Lattes – que traz o registro de 

produção acadêmica de professores e alunos 

brasileiros –, foi possível diagnosticar relações 

de pesquisa estabelecidas entre os membros. 

Foram analisados os registros de até 400 

integrantes de programas de pós-graduação de 

conceito elevado (notas 6 e 7). Uma das conclu-

sões identifica os docentes com mais influência 

na rede ou que iniciam a pesquisa de determi-

nado tema. “Os resultados podem sugerir mais 

interações entre os programas, fortalecer grupos 

de pesquisa e melhorar o fluxo de conhecimen-

to.” Em novo projeto, Ströele pretende elaborar 

um sistema de recomendação de conteúdo 

educativo para alunos de ensino a distância, na 

UFJF, com base no perfil educacional do estudan-

te, nos interesses demonstrados em grupos no 

Facebook e outras variáveis.

“Cada clique que damos 
na internet, link que 
abrimos em outra página, 
imagem que curtimos, é 
uma migalha digital para 
os publicitários”

(Pedro Burgos, autor do livro 
“Conecte-se ao que Importa”)

“Quais são os limites pelos 
quais as informações 
que teoricamente dizem 
respeito a mim podem ser 
publicizadas ou buscadas 
para usos econômicos 
e políticos? Vigora um 
modelo no qual grandes 
corporações e governos 
de países centrais têm 
acesso privilegiado às 
informações, implicando 
uma assimetria com 
consequências políticas e 
militares”

(Paulo Roberto Figueira Leal, 
professor da Faculdade de 
Comunicação da UFJF)

que o uso de dados não se restringe à esfera da DADOS, PREVISÃO E 

Kramera, Jamie Guilloryb e Jeffrey Hancockb.
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Mais recomendações já são vistas a partir de 

dispositivos, como cintos, pulseiras ou relógios 

que funcionam como aplicativos de orientação 

de atividade física. Eles indicam até a hora e 

o minuto exatos para uma pessoa ir dormir 

conforme a movimentação diária monitorada. E, 

em Hollywood, estúdios e produtores utilizam 

sistemas para definir o próximo filme em cartaz, 

com o serviço da empresa britânica Epagogix, 

que prevê o faturamento de bilheteria. Entram 

na conta do sistema, centenas de variáveis, tais 

como traços psicológicos do protagonista e do 

ator sugerido para o papel, locação e repercus-

sões anteriores em redes sociais. “A partir des-

sas análises podemos indicar aspectos em que o 

roteiro está fraco ou não. Nem sempre elas são 

aceitas”, ressalta o diretor da organização, Nick 

Meaney, em entrevista no site da empresa, que 

garante atender centenas de demandas. O sis-

tema já acertou o fracasso econômico de “Bem-

vindo ao Jogo” e o sucesso de “Querido John”.

Em sites de compras, como Amazon e America-

nas, a tecnologia auxilia a identificar o compor-

tamento do consumidor. “No site do Magazine 

Luiza a atendente virtual Lu sabe que você já 

clicou dez vezes em um link da página ou de um 

site parceiro, mas não comprou. Ela conhece 

seu comportamento de intenção de compra, 

com isso pode recomendar novas opções, tirar 

dúvidas ou sugerir meios para que finalize o 

pedido. Quando a aquisição é feita, ela saberá 

sobre seu comportamento de compra efetiva, ou 

seja, preferência de cor, forma de pagamento, e 

assim somar mais dados para o cálculo”, explica 

o professor da Faculdade de Administração da 

UFJF Danilo Sampaio. A ajuda vem ainda da 

associação entre empresas e administradoras 

de cartão de crédito, quando trocam dados entre 

si. “A gestão de conhecimento é um diferencial 

competitivo”, acrescenta Sampaio.

 

REDE LIVRE
Para a professora da Faculdade de Direito da 

UFJF Kelly Cristine Sampaio, a vigilância e o 

consequente emprego de dados obtidos sem 

o controle do cidadão acarretam na perda de 

direitos fundamentais, como liberdade e priva-

cidade. “Há uma violação silenciosa da privaci-

dade. Propaga-se uma lógica inversa: se sou as 

minhas informações, devo prestar contas sobre 

elas, pois não tenho nada a esconder”, diz. Nesse 

sentido, a identidade de uma pessoa é baseada 

naquilo que ela apresenta, seja em redes sociais 

ou no Currículo Lattes, em vez de valorizar sua 

identidade pessoal. “E os danos à integridade fí-

sica e psíquica são altos quando a imagem social 

é manchada, a exemplo de adolescentes que se 

suicidaram ao terem a vida sexual exposta em 

público. Há um mínimo ético inviolável. Precisa-

mos discutir o respeito à privacidade no espaço 

eletrônico, o controle dessas informações e a 

regulação sobre o que faz quem possui os dados. 

Quem controla o controlador?”

Segundo a professora, o Marco Civil da Internet, 

que apresenta diretrizes de uso da internet no 

Brasil, trouxe avanços em relação à guarda de 

dados, mas não permite a retirada imediata de 

conteúdo ofensivo. “Se diante de sinais de perda 

Mais recomendações já são vistas a partir de 

dispositivos, como cintos, pulseiras ou relógios 

que funcionam como aplicativos de orientação 

de atividade física. Eles indicam até a hora e 
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de liberdade, a sociedade investiu em revoluções 

para reconquistá-la, atualmente, ela se esvai 

com a nossa concordância”, acrescenta a docen-

te. Conforme o professor do Departamento de 

Filosofia da UFJF Luciano Donizetti, a liberdade é 

limitada pelo olhar do outro, afinal, a identidade 

é também definida pelo que se é em relação a 

um parâmetro, à outra pessoa. “Assim é preciso 

refletir sobre os efeitos de uma vigilância 

constante e mesmo pouco perceptível. É certo 

que também somos livres para escolhermos 

alternativas que podem limitar nossa liberdade, 

como decidir ser responsável por entrar em uma 

rede social, se expor.”

Uma das vozes mais críticas em relação à coleta 

de dados, o americano Eli Pariser afirma no 

livro “O Filtro Invisível”, que estão sendo criadas 

“bolhas” de conteúdo relacionadas ao círculo de 

interesse do usuário, distanciando a internet 

de um ideal de liberdade e autonomia. De tanto 

alguém comentar fotos de animais de estimação 

ou de manifestações e visitar o perfil de um 

amigo, possivelmente mais conteúdo desse tipo 

aparecerá em sua seção de notícias. De modo 

similar, pesquisas no Google podem direcionar 

resultados conforme o histórico de busca de 

quem o utiliza ou dos sites em que navega. O ra-

ciocínio é estendido para a produção de séries de 

TV, filmes e páginas inicias de sites de notícias. 

“Cada vez mais, o monitor do nosso computador 

é uma espécie de espelho que reflete nossos 

próprios interesses, baseando-se na análise de 

nossos cliques feita por observadores algorítmi-

cos. A rede agora gira em torno do ´eu`, e a meta 

é prever o que cada um deseja, pensa.”

“Sem Lugar para se Esconder - Edward Snowden, a NSA e a Espionagem do Governo Americano” (2014), de Glenn Greenwald, editora Primeira Pessoa
“O Filtro Invisível: O que a Internet está Escondendo de Você” (2012), de Eli Pariser, editora Zahar
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