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BIG DATA COMO FORMA DE GOVERNANÇA RACIAL 

 

BIG DATA AS A FORM OF RACIAL GOVERNANCE 

 

Alex Fiore da Silva1 

 
RESUMO: A utilização da ferramenta Big Data nos mais diversos ramos de atividades para os 
mais variados propósitos têm sido cada vez mais intensa a medida que a informatização se torna 
mais acessível. Esse banco de dados embora facilite e agilize as tomadas de decisões, pode ter 
impactos nas liberdades individuais e privacidade, além de gerar discriminações que afetam 
diretamente e/ou indiretamente grupos minoritários. Neste estudo, são feitas considerações sobre 
o direito a privacidade, a complexa definição do Big Data e as formas por vezes imperceptíveis 
de discriminação de um banco de dados massivo.  Por fim, é feita uma análise da atuação do 
Estado brasileiro no combate ao problema em questão e como as políticas de boa governança 
pode atuar para minimizar os efeitos discriminatórios do Big Data. 
Palavras-chave: Direito à Privacidade. Governança Social. Minorias. Discriminação. Banco de 
Dados Massivos. 
 

ABSTRACT: The use of the Big Data tool in several activity fields for most varied purposes has 
intensified as informatization becomes more accessible. Although this database facilitates and 
expedites decision making, it can have impacts on individual’s freedom and privacy, as well as 
generating discrimination directly and/or indirectly affecting minority groups. In this study, 
considerations are made about the right to privacy, the complex definition of Big Data, and the 
discrimination forms, sometimes imperceptible, of a massive database. Finally, analyses of 
Brazilian State’s actions to combat the problem in question and how good governance policies 
can act to minimize the discriminatory effects of Big Data are made. 
Keywords: Right to Privacy. Social Governance. Minorities. Discrimination. Massive Databases. 
 

SUMÁRIO: Introdução; 1 – O Direito à privacidade; 1.1. – Conceito; 1.2. – Casos relevantes; 
1.3. – Os impactos do 11/9; 1.3.1. – A Era da Vigilância e a proteção de dados; 1.4. – A atuação 
da ONU; 1.5. – O que é Big Data; 1.5.1. – Ética e Big Data; 1.6. – Governança Social; 2 – O que 
é discriminação; 2.1. – Conceito; 2.2. – Discriminação Indireta; 2.3. – Discriminação 
Inconsciente; 2.4. – Discriminação estrutural; 2.5. – Teoria da Interseccionalidade; 3 – 
Discriminação e Big Data; 3.1. – Discriminação publicitária; 3.2. – Abordagens discriminatórias; 
3.2.1. – Training Data; 3.2.1.1. – Classificação Imprópria; 3.2.1.2. – Coleta de dados; 3.2.2. – 
Seleção de caracteres; 3.2.3. – Critérios; 3.2.4. – Encobertamentos; 3.3. – A Lei de Proteção de 
Dados Pessoais; 4 – Conclusão; Referências Bibliográficas. 
 

                                                
1 Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdade de Direito, Rua da Consolação 930, Consolação, São Paulo, 
Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 
A geração de informações por diversos meios eletrônicos resulta em um complexo 

incalculável de dados, denominado Big Data, que pode ser utilizado de diversas formas, como 
direcionar propagandas específicas de acordo com o perfil do usuário, auxiliar profissionais da 
área da saúde na prevenção de epidemias, contribuir com a realocação do tráfego nas cidades e 
até prevenir futuros delitos (SHAW, 2014). Entretanto, o uso inconsequente desses dados pode 
não só manter discriminações persistentes na sociedade, mas fortalecê-las, contrariando os 
princípios e objetivos democráticos fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade material, além da construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a promoção do 
bem de todos, sem preconceitos ou discriminações. Assim, é papel da sociedade e dos agentes 
estatais combater estas transgressões de direitos. 

O direito à privacidade é um dos pilares para que o uso desses dados, possivelmente 
discriminatórios, adeque-se aos mandamentos constitucionais, não alimentando a discriminação 
institucionalizada na sociedade brasileira. Apesar das inovações legislativas, como a Lei de 
Proteção de Dados Pessoais, o uso e processamento dos dados gerados ainda é uma incógnita. Os 
principais interessados nestas informações são empresas privadas e governos, entretanto, o acesso 
a essas informações ainda se mostra dificultoso. 

As discussões sobre o Big Data inclinam-se, principalmente, nas consequências às 
liberdades individuais e à privacidade, mas pouco se debruçam sobre os impactos nos grupos 
minoritários e discriminados. O Big Data pode trazer benefícios de um lado, mas também pode 
ser uma forma de governança racial, porque reproduz práticas discriminatórias. A questão é como 
identificar a discriminação mesmo quando se usa o Big Data de boa fé. Este estudo busca 
explicar como ocorre a coleta, armazenamento e análise destes dados e como o Big Data, aliado à 
falta de transparência aos indivíduos, pode discriminar e perpetuar as discriminações e exclusões 
enraizadas na sociedade ou até amplificá-las, pois desde o momento em que ocorre a coleta até a 
sua utilização para a tomada de decisões, os dados passam por um processo que pode ter uma 
etapa subjetiva, com objetivo de dar-lhes sentido prático, o que, indireta e inconscientemente, 
acaba induzindo os diferentes preconceitos que afetam toda a sociedade. Por exemplo, um 
estudou demonstrou que a avaliação anual de empregados está sujeita a discriminação 
(STAUFFER; BUCKLEY, 2005). Desta forma, caso esse critério seja utilizado, sem o devido 
cuidado, a decisão final será discriminatória.  

Por fim, o estudo das diferentes formas de discriminação e seu impacto no Big Data por 
meio de abordagens discriminatórias é relevante para o estudo da implementação de atuais e de 
futuras políticas públicas, principalmente no contexto de Governança Social. 
 

1. O DIREITO À PRIVACIDADE 

 
1.1. CONCEITO 

 
A definição de privacidade ou do direito à privacidade não é unânime ou universal. Trata-

se de um conceito amplo, que apresenta nuances em diferentes países. 
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No Reino Unido, um relatório de comitê especializado na questão2 traz uma definição 
deste direito: "o direito do indivíduo de ser protegido contra a intrusão em sua vida pessoal ou 
relacionamentos, inclusive familiares, por qualquer meio físico ou publicação de informação" 
(SMITH, 2006 apud JONES, 2009, p. 17). A doutrina alemã, desdobra-se em três esferas de 
privacidade: esfera íntima (núcleo essencial e intangível do direito à intimidade e privacidade), 
esfera privada (diz respeito a aspectos não sigilosos ou restritos da vida familiar, profissional e 
comercial do individuo, sendo passível de ponderação em relação a outros bens jurídicos) e esfera 
social (em que se situam os direitos à imagem e à palavra). Todavia esta doutrina tem sido 
criticada, pois se mostra insuficiente para dar conta da diversidade de casos que envolvem a 
proteção da vida privada (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017). Já nos Estados Unidos, 
Robert Ellis Smith (2006 apud JONES, 2009, p. 17) conceitua a privacidade como "o desejo de 
cada indivíduo por espaço físico em que esteja livre de interrupções, intrusões, constrangimentos 
ou responsabilidades e a tentativa de controlar o tempo e a forma em que informações sobre si 
são relevadas"3. 

No âmbito das Nações Unidas, o direito a privacidade, conforme Resolução 68/167, artigo 
12 da Declaração Universal de Direitos Humanos e o artigo 17 do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos, é: "o direito de que ninguém possa estar sujeito à interferência arbitrária ou 
ilegal em sua privacidade, no âmbito familiar, residencial ou de correspondências, e o direito à 
proteção da lei contra tal interferência". 

Tradicionalmente, o conceito de privacidade está intimamente ligado à autonomia, que, 
segundo Richards (1979, p. 964-965): "[...] é a suposição empírica de que o indivíduo possui um 
leque de capacidades que possibilita o seu desenvolvimento e agir conforme suas próprias 
determinações e experiências”, escolhendo quais aspectos de sua vida deseja desenvolver, limitar 
ou se identificar e suas aspirações"4. Kant desenvolveu o ideal de autonomia trazido da Grécia 
antiga, com Platão e Aristóteles5, limitando, em certo ponto, o controle que uma pessoa tem sobre 
outra (RICHARDS, 1979).6 Essa limitação, de acordo com Richards (1979, p. 968) vincula o 
exercício da autonomia aos direitos humanos: 

 
Atribuir direitos humanos à pessoas significa avaliar e criticar instituições humanas e 
relações à luz de sua conformidade aos princípios de obrigação e dever que garantem a 
cada indivíduo igual interesse e respeito ao exercício de sua autonomia.7 

 

Assim, para Richards (1979), a autonomia é elemento essencial para o desenvolvimento 
do indivíduo, pois possibilita suas escolhas de vida de acordo com seus próprios conceitos. A 
negação de direitos, portanto, trata-se de profundo desrespeito à autodeterminação, pois rebaixa o 

                                                
2 Calcutt Committee on privacy. 
3 Texto original: "the desire of each of us for physical space where we can be free of interruption, intrusion, 
embarrassment, or accountability and the attempt to control the time and manner of disclosure of personal 
information about ourselves”. 
4 Texto original: "[...] is an empirical assumption that persons as such have a range of capacities that enables them to 
develop, and act upon plans of action that take as their object one's life and the way it is lived". 
5 Platão e Aristóteles entendiam que o conceito de autonomia deveria estar desvinculado da moral e conceituaram 
como a capacidade do indivíduo de decidir quais serão seus fins. 
6 No original: “Persons as sovereign in the kingdom of ends”. 
7 Texto original: “To atribute humans rights to person is to assess and criticize humans institutions and relationships 
in terms of whether those institutions and relationships conform to principles of obligation and duty that”. 
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indivíduo a um estado infantil permanente, sem liberdade de exercer suas escolhas, pois necessita 
de proteção: 

 
Se a ideia de que as pessoas possuem direitos humanos vêm de igual interesse e respeito 
por sua autonomia, negar direitos expressa desrespeito ou descaso por sua capacidade de 
autonomia. Esta negação, tradicionalmente, é justificada com o argumento de que a 
pessoa em questão está um estado infantil permanente, que justifica uma interferência 
paternalista imprópria. Os defensores da escravidão e da opressão à mulheres, 
normalmente invocavam tais argumentos. (RICHARDS, 1979, p. 969).8 

 
O direito à privacidade mostra-se essencial ao exercício da autonomia, pois não se trata 

somente do direito de controlar certas informações, mas de direito que traz as vias para o 
indivíduo se desenvolver sem preocupar-se com a influência ou intromissão de terceiros, ou seja, 
é também um direito de autodeterminação da pessoa. Entretanto, este direito, historicamente, 
também foi negado sob o argumento de proteção. 

 

1.2. CASOS RELEVANTES 

 
Na doutrina norte-americana, ressalta-se a importância dos juristas Samuel Warren e 

Louis Brandeis, que em artigo publicado em 1890, analisaram a legislação civil americana da 
época, principalmente os temas de ofensa à honra e propriedade intelectual, argumentando, dentre 
outros pontos, que a reparação de danos somente abrangia os danos materiais do indivíduo, ou 
seja, os impactos à sua reputação externa, em relação à comunidade, desconsiderando, os danos 
espirituais ou morais, relativos aos seus sentimentos, que podem, inclusive, repercutir danos 
maiores do que uma lesão física. No artigo, os autores conceituaram o direito a privacidade em "o 
direito de ser deixado a só"9, defendendo, inclusive, a criminalização da violação do direito à 
privacidade em determinados casos (WARREN; BRANDEIS, 1890). É notória a relevância do 
artigo de Brandeis e Warren, pois elevou o direito à privacidade como direito independente, 
responsabilizando a intrusão de terceiros em matérias estritamente pessoais, defendendo, 
inclusive, a criminalização de atos que violassem este direito e deu suporte ao desenvolvimento 
jurisprudencial do tema no âmbito da Suprema Corte. 

No caso Griswold v. Connecticut, em 1965, a Suprema Corte, sob o argumento de que 
violava o direito constitucional à privacidade dos casais, invalidou uma lei que proibia o uso de 
contraceptivos. Ademais, dispôs que um direito independente à privacidade poderia ser extraído 
de diversas previsões constitucionais (RICHARDS, 1977). Em 1969, no caso Stanley v. Georgia, 
a Suprema Corte julgou inconstitucional lei que criminalizou a posse de materiais obscenos, 
mesmo em âmbito domiciliar, fundamentando que os indivíduos possuem o direito de satisfazer 
suas necessidades morais e intelectuais na privacidade de suas próprias casas. Posteriormente, em 
1972, na disputa Eisenstaldt v. Baird, a corte invalidou a condenação de um professor, que 
distribuiu contraceptivo a uma mulher jovem cujo estado civil desconhecia, sob o fundamento de 
                                                
8 Texto original: “If the idea that people have human rights rest on equal concern and respect for their autonomy, to 
deny them their rights express disrespectful or contempt for their capacity for autonomy. Thus, the denial of rights 
has traditionally been justified on the ground that persons in question are a kind of permanent child or semi-child, a 
status which justifies forms of paternalistic interference that would otherwise be improper. The apologists for the 
enslavement of blacks and the subjection of women standardly invoked such arguments". 
9 No original: "The right to be let alone". 
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que o acesso a contraceptivos deve ser dado a todo indivíduo, casado ou não. Apesar da corte não 
ter declarado qualquer conflito com o direito à privacidade, a decisão, junto com a do caso 
Griswold, serviu como apoio à ideia de que o direito a privacidade se estendia a todos, 
independente do estado civil (RICHARDS, 1977). 

No conflito Roe v. Wade, em 1973, a Suprema Corte declarou inconstitucional a lei do 
Texas que proibia o aborto exceto para salvar a vida mãe, pois viola o direito fundamental da 
mulher à privacidade, que está entre as liberdades garantidas pelo devido processo legal 
(RICHARDS, 1977). Por fim, em 1986, em Bowers v. Hardwick, a corte declarou que o Estado 
pode criminalizar a sodomia, sem violação ao direito à privacidade, decisão que acabou por 
relativizar, em parte, o direito à privacidade (RUBENFELD, 1989). Entretanto, a decisão foi 
revertida pela Suprema Corte em 2003, no caso Lawrence v. Texas, sob o argumento de que a 
criminalização de condutas sexuais consensuais viola o direito à privacidade, tornando-as 
inconstitucionais. 

Interessante notar que, tradicionalmente, os principais casos envolvendo o direito à 
privacidade tratam temas de caráter sexual, como a contracepção, casamento e aborto: 

 
A grande peculiaridade dos casos envolvendo o direito à privacidade é o predominante, 
porém não exclusivo, foco na sexualidade – não "sexo" em si, mas sexualidade no 
sentido lato: o conjunto de decisões e condutas relacionadas à condição em que o sexo é 
permitido, as instituições sociais que rondam relações sexuais e as consequências do 
sexo no que se refere à procriação. Nada nos casos envolvendo o direito a privacidade 
estabelece que a doutrina se formar ao redor da sexualidade. Entretanto, foi isso que 
aconteceu. (RUBENFELD, 1989, p. 744).10 

 
Na doutrina nacional, o direito a privacidade foi reconhecido expressamente na 

Constituição Federal de 1988, protegendo a vida privada e intimidade, entendidos como bens 
autônomos11, assim como a imagem e a honra, além de repercutir em outros direitos, como a 
inviolabilidade de domicílio, sendo de tal importância que somente pode ser relativizado quando 
necessário assegurar a proteção de outros direitos fundamentais relevantes (SARLET; 
MARINONI; MITIDIERO, 2017). Diferentemente do direito norte-americano, o direito à 
privacidade no contexto brasileiro não é entendido como um direito geral de personalidade, 
entretanto, isso não significa que não se trata de um direito fundamental: 
 

Com isso, todavia, não se lhe está a negar relevância, notadamente pelos já referidos 
pontos de contato com outros direitos fundamentais, mas em especial com a dignidade 
da pessoa humana, pois é líquido que a preservação de uma esfera da vida privada é 
essencial à própria saúde mental do ser humano e lhe assegura condições para o livre 
desenvolvimento de sua personalidade" (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p. 
439). 

 

                                                
10 Texto original: "The great peculiarity of the privacy cases is their predominant, though not exclusive, focus on 
sexuality – not "sex" as such, of course, but sexuality in the broad sense of that term: the network of decisions and 
conduct relating to the conditions under which sex is permissible, the social institutions surrounding sexual 
relationships, and the procreative consequences of sex. Nothing in the privacy cases says that the doctrine must 
gravitate around sexuality. Nevertheless, it has". 
11  O direito à privacidade trataria de reserva sobre comportamentos e acontecimentos atinentes aos relacionamentos 
pessoais em geral, como relações comerciais e profissionais, ao passo que o direito à intimidade guardaria relação 
com a proteção de uma esfera mais íntima da vida do indivíduo, envolvendo suas relações familiares, amizades, etc. 
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Já na construção jurisprudencial brasileira, importante ressaltar dois julgados: a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.815, em que o Supremo Tribunal Federal, por 
unanimidade, declarou que a inexigibilidade de autorização prévia para a publicação de 
bibliografia não fere o direito à privacidade, pois caso necessária referida autorização, há o risco 
de censura prévia12, e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 54, 
julgado em que a Suprema Corte declarou que as gestantes de fetos anencéfalos têm direito de 
interromper a gravidez, sob pena de se ferir o direito à privacidade da mulher e sua 
autodeterminação.13 

 

1.3. OS IMPACTOS DO 11/9 

 
Os ataques terroristas de 11/9 repercutiram diretamente no direito à privacidade. Em meio 

ao caos causado pelos ataques, com a população diante de um constante medo e desesperados por 
uma solução, foram editadas, nos Estados Unidos, leis que, a princípio, objetivavam oferecer 
maior segurança em âmbito nacional. Foram criados o Total Information Awareness Program 
(TIA); o Terrorist Information and Prevention Systems (TIPS) e o Patriot Act14, todos com o 
intuito de coletar os mais diversos dados da população, com fins de prevenir ataques terroristas, 
categorizando cada cidadão em um banco de dados para analisar se há qualquer chance de estar 
envolvido com o terrorismo. Provocada, a Suprema Corte americana manteve as decisões das 
instâncias inferiores que permitiam o acesso público aos dados pessoais de um indivíduo, desta 
forma, permitindo também ao Estado o acesso irrestrito a essas informações (SULLIVAN, 2003 
apud JONES, 2016). 

Entre as disposições do Patriot Act, está a maior punição a crimes relacionados a 
terrorismo, a imprescritibilidade de alguns crimes terroristas, a maior facilidade para obter um 
mandado judicial e o uso de escutas sempre que houver um crime relacionado ao terrorismo. 
Ademais, ampliou os poderes do Poder Executivo, que pode prender pessoas com qualquer 
mínima conexão com terrorismo, mesmo que nunca tenham cometido qualquer crime (TIGAR, 
2006 apud JONES, 2016). Inicialmente, o Patriot Act foi visto com bons olhos pela mídia, que 
apoiava, divulgando que se tratava de um pesadelo para as operações do grupo al-Qaida no país. 
Entretanto, Paye (2006, p. 29 apud JONES, 2016, p. 19), destaca que a lei ampliou o campo de 

                                                
12 Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N. 10.406/2002 
(CÓDIGO CIVIL). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. REQUISITOS LEGAIS 
OBSERVADOS. MÉRITO: APARENTE CONFLITO ENTRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO, DE INFORMAÇÃO, ARTÍSTICA E CULTURAL, INDEPENDENTE DE CENSURA OU 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5o INCS. IV, IX, XIV; 220, §§ 1o E 2o) E INVIOLABILIDADE DA 
INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5o, INC. X). ADOÇÃO DE 
CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO 
DE CENSURA (ESTATAL OU PARTICULAR). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE INDENIZAÇÃO E DE 
DIREITO DE RESPOSTA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO 
CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21 DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 
13 Ementa: FETO ANENCÉFALO – INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ – MULHER – LIBERDADE SEXUAL E 
REPRODUTIVA – SAÚDE – DIGNIDADE – AUTODETERMINAÇÃO – DIREITOS FUNDAMENTAIS – 
CRIME – INEXISTÊNCIA. Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo 
ser conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. 
14 O Patriot Act foi aprovado uma semana após os atentados de 11 de setembro e reautorizado em 2005. 
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atuação da corte FISA (Foreign Intelligence Surveillance Court)15, possibilitando o 
compartilhamento das informações com departamentos de polícia locais e outras agências 
federais: 

 
A corte FISA, passa a atuar para autorizar autoridades procurando por informações 
relacionadas à segurança nacional. Como a corte FISA é composta por membros 
indicados pelo Presidente, passa a permitir, sem dificuldades, qualquer método de 
obtenção de informações e dados. A prova deve ser meramente clara e convincente. Tal 
método acaba com o sistema de freios e contrapesos, dando excessivo controle ao Poder 
Executivo.16 
 

Isto posto, o Patriot Act, basicamente, deu prerrogativas do Poder Judiciário ao Poder 
Executivo, rompendo o sistema de freios e contrapesos. Aponta Tigar (2006, p. 26 apud JONES, 
2016, p. 19): 

 
o Patriot Act e leis similares ressuscitaram as antigas leis penais que foram usadas contra 
movimentos progressistas e libertários nos Estados Unidos, incluindo sindicatos, 
partidos socialistas e organizações defensoras dos direitos civis.17 
 

Um aspecto relevante é analisar como que ocorreu a aceitação destas legislações invasivas 
à privacidade pela população. De acordo com Ackerman (2007), um dos pontos é transformar o 
problema do terrorismo em uma "guerra ao terrorismo". Esta adaptação traz uma percepção 
ilimitada ao problema, sem restringi-lo a um determinado país ou região, causando certo pânico. 
Por consequência, sem delimitar o problema, o Presidente tem a liberdade de intervir em diversos 
setores e quando bem entender, pois não se trata somente de um problema, mas de uma guerra. 
Assim, facilita-se e justifica-se a tomada de decisões unilaterais, sem o aval do Congresso 
Nacional. 

Nos Estados Unidos, para ser declarada guerra, é necessário o aval do Congresso, 
entretanto, ao invés de declarar sucessivas guerras, caso convença a população de que já está em 
uma guerra (no caso, guerra ao terrorismo), e que se trata somente de uma nova investida, a 
autorização é dispensável. (ACKERMAN, 2007). Conclui-se, portanto, que os ataques terroristas 
de 11/9 impactaram diretamente o direito à privacidade. Não somente a população se viu diante 
de legislações invasivas, como cegamente concederam perigoso precedente ao Poder Executivo, 
que aproveitando-se da fragilidade e medo que assolavam a população, editou leis, com posterior 
aval do Congresso Nacional, que dão margem não só à obtenção praticamente irrestrita de dados 

                                                
15 Tribunal Federal americano, criado em 1978, com o objetivo de regular o procedimento para a obtenção de 
informações de inteligência no exterior entre "potências estrangeiras" e "agentes de potências estrangeiras" (que 
podem incluir cidadãos americanos e residentes permanentes suspeitos de espionagem ou terrorismo). 
16 Texto original: "The FISA court now acts as an authorizing court to the law enforcement agencies seeking 
information concerning national security. Since the FISA court is comprised of members appointed by the president, 
the court itself allows nearly any method of data gathering without much hassle. The weight of the evidence need 
only be clear and convincing. Such a system seems to short-circuit the normal judicial checks and balances on 
government data gathering, and has thereby added to the power of the executive, according to Paye". 
17 Texto original: "the Patriot Act and its kindred laws revive the old criminal syndicalism, restraint of trade, and 
conspiracy laws that have been used against every progressive and liberationist movement in the United States 
including labor unions, socialist parties, and civil rights organizations...". 
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e informações, mas também à perseguição de opositores e movimentos que contrariem seus 
planos de governo. 

Inaugurou-se, segundo Richards (2013), a era da constante vigilância. 
 

1.3.1. A ERA DA VIGILÂNCIA E A PROTEÇÃO DE DADOS 

 
As constantes ameaças terroristas no mundo globalizado e a imprevisibilidade dos 

ataques, foram justificativas que resultaram em um eterno estado de vigilância global. No Reino 
Unido, um indivíduo é monitorado por aproximadamente 300 câmeras por dia. As ruas são 
monitoradas por 5 milhões de câmeras, ou seja, uma para cada 12 cidadãos, correspondendo a 
20% do total de câmeras de vigilância no mundo (O'Neill, 2006 apud JONES, 2016). Nos 
Estados Unidos, os investimentos em monitoramento pelos departamentos de polícia são cada vez 
maiores (JONES, 2016). 

Todavia, o monitoramento por câmeras, justificado por trazer maior proteção ao público, 
trata-se de mera ilusão, pois não afeta de forma significativa a criminalidade (O'NEILL, 2006 
apud JONES, 2016). Ressalta-se que a vigilância não se dá somente por monitoramento por 
câmeras. O governo Chinês, por exemplo, faz uso de dados coletados com o uso da internet pelos 
cidadãos para detectar e censurar opositores, e os Estados contrários à Primavera Árabe 
utilizaram-se de dados coletados nas mídias sociais para tentar minimizá-la (RICHARDS, 2013). 
A NSA18, agência norte americana vinculada ao Ministério da Defesa, detém a prerrogativa para 
interceptar ligações telefônicas sem mandado judicial, e conta com um Data Center19 para 
armazenar grande parte dos dados gerados na internet. 

O investimento em vigilância ocorre não só em governos, mas em empresas privadas, que 
se utilizam do conjunto das informações geradas nos diversos meios de comunicação, como 
smartphones, computadores, televisões e até cartões de crédito, denominado Big Data. Na saúde, 
por exemplo, a Google analisou termos de pesquisas dos usuários em determinadas regiões e 
previu uma epidemia de gripe antes dos hospitais, que se baseiam no histórico de admissões 
(SHAW, 2014). No transporte, os dados gerados por aplicativos como Google Maps, Waze e 
Uber, tem o potencial de tornar o transporte em geral mais eficiente e efetivo, por exemplo, 
direcionando o trânsito (PATTERSON, 2018). 

Entretanto, outro aspecto relevante da coleta e utilização desses dados é a sua guarda e a 
sua proteção, que tem gerado impactos negativos. A empresa Facebook, assim como outras redes 
sociais, se utiliza da coleta de dados dos usuários cadastrados, que vão desde informações a 
respeito da orientação sexual até traumas na infância, para veicular e direcionar anúncios, de 
forma individualizada, com fins de receita (CADWALLADR; GRAHAM-HARRISON, 2018)20. 
No entanto, a proteção desses dados personalíssimos mostra-se insuficiente e falha, com 
constantes vazamentos, não só por parte da empresa em questão, mas inúmeras outras, colocando 
em risco os usuários cujo dados foram indevidamente expostos. Richards (2013), esclarece que a 
constante vigilância, seja por meio de câmeras ou pela coleta e monitoramento de dados na 

                                                
18 National Security Agency. 
19 Utah Data Center, inaugurado em Maio de 2014, ao custo de US$ 1.5 bilhões. 
20 Analisando as “curtidas” dos usuários, seu comportamento online, além de grupos e páginas em que participa e 
correlacionando-os, chega-se a um perfil que expressa traços da sua personalidade, tornando o direcionamento de 
anúncios muito mais eficiente. 
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internet, é antidemocrática, pois trata-se de um poder com potencial risco de abuso, 
principalmente por governos autoritários, criando um desequilíbrio entre a população e o 
governo. O monitoramento deve dar-se somente em casos específicos, de forma discreta e 
limitada, sempre amparado por decisão judicial fundamentada. 

O abuso do poder, segundo Richards (2013), pode se dar de três formas: chantagem, 
persuasão e discriminação. Na chantagem, há a submissão dos opositores por meio da ameaça da 
revelação de um segredo potencialmente embaraçoso, como no tratamento do FBI à Martin 
Luther King Jr, que, convencido que King tratava-se de uma ameaça à ordem pública, instalou 
aparelhos de escutas em seu telefone particular, para tentar obter informações para a chantagem. 
A persuasão, segundo Richards (2013), pode tornar-se mais efetiva do que a chantagem, 
influenciando ou ditando o comportamento do indivíduo sem a sua ciência. Por exemplo, quando 
lojas, utilizando-se do Big Data21, ludibriam clientes grávidas para que consumam em suas lojas, 
oferecendo descontos. Já na discriminação, coloca-se os indivíduos em categorias específicas, por 
exemplo, como ocorreu na 2a Guerra Mundial, em que os governos dos Estados Unidos, Canada e 
Alemanha utilizaram-se de dados censitários para identificar e realocar cidadãos nos campos de 
concentração dos Estados Unidos e Europa (RICHARDS, 2013). 

Entretanto, a violação do direito à privacidade face ao constante monitoramento e coleta 
de dados não é pacífica: 

 
Suscitam que a coleta, principalmente por meios eletrônicos, de vasta quantidade de 
dados, é uma invasão à privacidade. Todavia, a coleta e processamento de dados por 
máquinas não pode, por si só, invadir a privacidade. Em razão do volume, os dados são 
primeiramente analisados por computadores, que procura por nomes, endereços, 
números de telefone, etc., que podem conter informações significativas à segurança 
nacional. Essa análise inicial, longe de invadir a privacidade (um computador não possui 
consciência), mantêm a maior parte dos dados longe de serem acessados por um oficial 
ligado à inteligência nacional. (POSNER, 2005 apud RICHARDS, 2013, p. 1944-
1945).22 

 
A sociedade se divide basicamente em dois lados, relata Richards (2013, p. 1944): 

 
Como sociedade, nós nos dividimos em dois lados a respeito da vigilância. Por um lado, 
é arrepiante, Orwelliano e corrói as liberdades civis. Por outro lado, mantêm nós e 
nossas crianças seguras, além de tornar nossas vidas mais convenientes e nos dá o 
benefício de uma internet supostamente livre.23 

 
Por fim, a invasão basicamente irrestrita ao direito da privacidade, traz graves riscos à 

                                                
21 Neste caso, as lojas cruzam os dados das compras dos clientes, buscando correlações entre o produto consumido 
ou procurado e as necessidades do cliente. Por exemplo, se uma cliente compra fraldas, as ofertas direcionadas a ela 
provavelmente serão de produtos para bebês. 
22 Texto original: "The collection, mainly through electronic means, of vast amounts of personal data is said to 
invade privacy. But machine collection and processing of data cannot, as such, invade privacy. Because of their 
volume, the data are first sifted by computers, which search for names, addresses, phone numbers, etc., that may 
have intelligence value. This initial sifting, far from invading privacy (a computer is not a sentient being), keeps most 
private data from being read by any intelligence officer". 
23 Texto original: "As a society, we are thus of two minds about surveillance. On the one hand, it is creepy, 
Orwellian, and corrosive of civil liberties. On the other hand, it keeps us and our children safe. It makes our lives 
more convenient and gives us the benefit of a putatively free Internet". 
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democracia e aos direitos humanos. As novas dimensões que afetam este direito, não só com as 
ondas de terrorismo, mas também com a internet e o Big Data, devem ser debatidas não só 
nacionalmente, mas também no âmbito de organizações internacionais. 
 

1.4. A ATUAÇÃO DA ONU 

 
O direito a privacidade está previsto em diversos diplomas e tratados internacionais como 

um direito humano fundamental.24 A recorrente violação deste direito, principalmente referente à 
coleta de dados e o combate ao terrorismo, levou a edição da Resolução 68/167 pelas Nações 
Unidas. A Resolução reafirma a importância do direito a privacidade como direito humano na era 
digital, ressaltando sua importância na liberdade de expressão e nas sociedades democráticas e 
enfatizando que a intervenção arbitrária e ilegal, seja por meio da vigilância ou coleta de dados, 
viola este direito, juntamente com a liberdade de expressão, contrapondo os ideais democráticos. 

Por fim, como forma de combater essas violações, a Resolução determina que os Estados 
mantenham mecanismos eficazes de combate que garantam a transparência na vigilância e coleta 
de dados, além de requerer ao Alto Comissário dos Direitos Humanos que faça um relatório sobre 
a importância da proteção e promoção do direito à privacidade no contexto doméstico e 
extraterritorial. Outro aspecto relevante do direito à privacidade no contexto internacional foi 
levantado em carta enviada pela Anistia Internacional à ONU, em 2014, referente à Resolução 
68/167, suscitando a aplicação da extraterritorialidade prevista no Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos, na situação em que um Estado monitora, por diversos meios, outro Estado. A 
Anistia Internacional concluiu que, de acordo com a interpretação do artigo 2 (1) do Pacto e a 
jurisprudência internacional, as violações do direito à privacidade são responsabilidade não só do 
Estado que vigia, mas também do vigiado, independente da nacionalidade da vítima. 

Esta interpretação não só compactua com os ideais estabelecidos por pactos internacionais 
visando a proteção dos direitos humanos, mas garante maior efetividade na proteção ao direito à 
privacidade, além de ampliar a responsabilidade dos Estados que violarem este direito, 
basicamente, responsabilizando-os objetiva e solidariamente. Enfim, o direito a privacidade é 
fundamental à democracia, e independente de qualquer justificativa, seja a proteção individual ou 
a segurança nacional, não pode ser relativizado: 

 
Muitas violações ocorrem em razão do processamento de um grande número de dados 
pessoais sensíveis, "perfilação racial" e criação de base de dados intrusivas à 
privacidade. Entretanto, nenhuma atividade, mesmo que de grande relevância, como o 
combate ao terrorismo, deve incondicionalmente suprimir o respeito ao direito da 
privacidade e outros direitos relacionados. Estes direitos devem ser respeitados em todas 
as etapas do combate ao terrorismo, desde prevenir a coleta irrestrita de dados até 
garantir o devido processo legal aos suspeitos. Os Estados possuem o dever de garantir 
que qualquer restrição ao direito da privacidade seja necessária, proporcional, e regulada 

                                                
24 Está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948; no Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos de 1966; na Convenção Européia de Direitos Humanos de 1950; na Convenção Americana de Direitos 
Humanos; e na Declaração dos Direitos Humanos no Islã, de 1990. 
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adequadamente. (SCHEININ, 2010, apud SISERMAN, 2013, p. 405).25 
 

1.5 O QUE É BIG DATA  
 

O Big Data impacta o dia a dia de toda a sociedade moderna, pois também é resultado do 
uso dos diversos dispositivos conectados à internet (Internet of Things)26, largamente utilizados 
por grande parte da população mundial, como celulares, computadores, tablets e até geladeira, 
seja para o trabalho ou lazer. Todavia, a utilização desses dados massivos, apesar de em um 
primeiro momento parecer positiva em diversas áreas, como medicina, transporte e educação, 
pode significar a relativização de direitos, como o da privacidade, e refletir discriminações já 
existentes ou as fortalecer, pois, ao contrário do que se imagina, dados não são neutros ou 
imparciais (GORDON, 2015). Os dados diferem-se de pesquisas por amostragem pois, além de 
serem ilimitados em espaço, tempo, tamanho, e estarem organizados em inúmeras fontes 
constantemente monitoradas, expressam a realidade nua e crua, traduzem atitudes, ações 
humanas, e não convicções: 

 
Nesse sentido, diferentemente do método tradicional, a abordagem Big Data enfoca as 
tendências que emergem da informação coletada. Ele usa um método indutivo que 
requer a maior quantidade de informação possível, já que não é possível selecionar uma 
amostra representativa em uma análise que não comece com um alvo preciso de estudo. 
Este método envolve um certo grau de erro estatístico, mas ao mesmo tempo é possível 
fazer inferências sobre fatos desconhecidos a partir da ocorrência estatística e correlação, 
com resultados que são relevantes em termos sociopolíticos, estratégicos e comerciais. 
(MANTELERO; VACIAGO, 2013, p. 162-163).27 

 
Em um mundo conectado, digital, este é o recurso mais valioso disponível, e não mais o 

petróleo (ECONOMIST, 2017). Assim, trata-se de um tema atual, com inúmeras questões éticas 
envolvidas, ainda não totalmente elucidadas. 
 Em dicionários encontra-se a definição de Big Data como sendo dados armazenados em 
quantidades tão grandes que pode ser difícil processar, entretanto, trata-se de algo muito mais 
complexo. Uma proposta para definição de Big Data é a da união de três elementos: Big Data 
Fragmentos (Big Data Crumbs), Big Data Capacidades (Big Data Capacities) e Big Data 
                                                
25 Texto original: "Many violations occur as a consequence of processing vast amount of sensitive personal data, 
ethnic profiling and creation of privacy-intrusive databases. However, no activity, even one as important as 
countering terrorism, should unconditionally override respecting of privacy and related human rights. These have to 
be respected in all phases of counter-terrorism initiatives, from preventing intelligence gathering to ensuring due 
process in the prosecution of suspects. States have a duty to make sure that any restriction on privacy rights is 
necessary, proportionate and adequately regulated". 
26 Por Internet of Things, entende-se por todos os dispositivos que se conectam à internet e comunicam-se entre si, 
transformando a informação em uma ação. Por exemplo, existem geladeiras que detectam por meio de sensores que 
determinado produto acabou, e então enviam um alerta ao smartphone para que o usuário reponha (BURGESS, 
2018). 
27 Texto original: “In this sense, unlike the traditional method, the Big Data approach focuses on the tendencies 
which emerge from collected information. It uses an inductive method which requires the largest amount of 
information possible, as it is not possible to select a representative sample in an analysis that does not start out with a 
precise target of study. This method involves a certain degree of statistical error, but at the same time it is possible to 
draw inferences about unknown facts from statistical occurrence and correlation, with results that are relevant in 
socio-political, strategical and commercial terms”. 
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Comunidades (Big Data Communities) (Figura 1, LETOUZÉ, 2015).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Big Data Fragmentos refere-se a fragmentos digitais, pois os dados não são, em regra, 
intencionalmente produzidos, mas são deixados passivamente pelos usuários, sem seu 
discernimento. Esses dados estão divididos em três tipos: Esgotado (Exhaust), Rede (Web) e 
Enviados (Sending). O primeiro, trata-se de dados pequenos, facilmente quantificáveis e 
organizáveis e que não podem ser alterados pelos usuários, como transações com cartões de 
crédito ou detalhes referentes à uma ligação telefônica. Já os dados de Rede, são aqueles que 
carecem de estrutura, dificultando sua análise, produzidos principalmente por vídeos, postagens 
online, dentre outros conteúdos resultantes do uso das redes sociais. Por fim, os dados Enviados 
são aqueles captados por sensores digitais, como satélites e medidores elétricos. Alguns 
pesquisadores argumentam que existe um quarto tipo, resultante de dados como previsão do 
tempo e preços. De acordo com Letouzé (2015, p. 4): 

 
Importante, como mencionado, o que esses dados têm em comum é que eles não foram 
coletados ou amostrados com a intenção explícita de tirar conclusões deles. Assim, o 
termo Big Data é fundamentalmente enganoso: o tamanho não é uma característica 
definidora, é apenas uma consequência de sua natureza. Mesmo um pequeno conjunto de 
dados de Big Data pode ser Big Data, se não for proveniente de processos totalmente 
controlados, como pesquisas e imputações estatísticas realizadas por órgãos oficiais.28 

 

                                                
28 Texto original: “Importantly, as mentioned, what these data have in common is that they were not collected or 
sampled with the explicit intention of drawing conclusions from them. So the term Big Data is fundamentally 
misleading: size isn’t a defining feature, it is only a corollary of their nature. Even a small ‘Big Data’ dataset can be 
Big Data if it doesn't stem from fully controlled processes like surveys and statistical imputations undertaken by 
official bodies”. 

Figura 1. Esquema da proposta de definição de Big Data apresentado por Letouzé (Adaptado de LETOUZÉ, 2015). 
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O segundo elemento, Big Data Capacidades, trata-se de ferramentas, métodos, software e 
hardware, pois Big Data não é só sobre os dados. Aqui estão incluídos computadores poderosos, 
sistemas de computação paralela, assim como técnicas estatísticas de aprendizado de máquina e 
algoritmos que são capazes de procurar e desvendar padrões e tendências em grandes quantidades 
de dados complexos (LETOUZÉ, 2015). 

O terceiro elemento, Big Data Comunidades, é fruto da ideia de que o Big Data é 
resultante de um complexo multidisciplinar, não só porque todos os indivíduos conectados 
contribuem direta ou indiretamente para a construção do Big Data, mas, também, em razão de 
que a interpretação destes dados é difícil, exigindo-se profissionais capacitados para dar a eles 
significado (LETOUZÉ, 2015, p. 5): 

 
Essa caracterização sugere que o Big Data é um sistema complexo, com feedbacks 
contínuos. Novos métodos produzirão novos dados; novos dados darão a alguém a ideia 
de criar uma startup de ciência de dados, etc. Também mostra que a frase “usando Big 
Data” está fundamentalmente perdendo a essência, a menos que esteja explicitamente 
querendo dizer que se considera o uso do ecossistema Big Data para alcançar certos 
objetivos. Antes de tudo, a questão e o desafio é por que e como se engajar com o Big 
Data – tentar e tornar-se parte dele, afetar sua evolução e/ou se beneficiar de suas 
inovações.29 

 

Apesar do exposto acima, o exato significado de Big Data ainda é muito vago e depende 
do contexto em que é utilizado (GORDON, 2015) podendo ter até 12 definições (PRESS, 2014).  
 

1.5.1  ÉTICA E BIG DATA 

 
Além de seu complexo significado, a utilização do Big Data traz questões éticas. 

Primeiramente, há um monopólio na obtenção dos dados. A maior parte dos dados é obtida por 
empresas privadas, que muitas vezes dão fins diversos aos dados, como venda, troca, ou oferta 
para pesquisas, enquanto outras restringem completamente o acesso. Isso resulta em um desnível, 
que prejudica o sistema como um todo, por três razões: o acesso limitado leva a um descompasso 
metodológico, impossibilitando a análise de dados da população em geral, restringindo às 
camadas privilegiadas da sociedade, podendo afetar a criação de políticas públicas igualitárias; as 
empresas beneficiadas com o acesso podem focar suas próprias pesquisas e políticas lucrativas de 
forma mais sucinta e, ao mesmo tempo, dificultar o acesso aos concorrentes, obstruindo as 
pesquisas em geral; e por fim, a monopolização do acesso enfraquece o aspecto ético de que, 
dada a relevância destes dados, eles devem ser, em regra, públicos (GORDON, 2015).  

Outra questão ética que deve ser mencionada é a possível discriminação na coleta, análise 
e utilização dos dados. Em geral, o foco das pesquisas que trazem os pontos negativos do Big 
Data é a violação ao direito à privacidade e as liberdades civis, mas, ressalvada a importância 
destes direitos, o fator de discriminação dos dados merece maior destaque, pois, como um efeito 
                                                
29 Texto original: “This characterization suggests that Big Data is a complex system, with feedback loops. New 
methods will yield new data; new data will give someone the idea of creating a data science start-up, etc. It also 
shows that the phrase “using Big Data” is fundamentally missing the point, unless it is explicitly meant to say that 
one considers using the Big Data ecosystem to achieve certain goals. Rather, the question and challenge is why and 
how to engage with Big Data—to try and become part of it, affect its evolution and/or benefit from its innovations”. 
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dominó, a discriminação se traduz não só na violação da privacidade ou das liberdades civis de 
minorias, mas de diversos outros diretos e princípios subjacentes, principalmente o da dignidade 
da pessoa humana, o pilar do Estado Democrático de Direito. Ainda, a elaboração de políticas 
públicas deve ser fundada nas necessidades sociais e interesse público, que alcançam os 
legisladores principalmente por meio de pesquisas, que refletem quais são estas necessidades e 
interesses, mas que, cada vez mais, são baseadas nos dados contidos no Big Data. Desta forma, o 
vício discriminatório nos dados leva a pesquisas viciadas, que resultam em políticas públicas 
totalmente ineficazes e injustas. 
 

1.6 GOVERNANÇA SOCIAL 
 

 Um método efetivo para pautar políticas públicas antidiscriminatórias é a 
Governança Social. A governança é, basicamente, apoiar o papel ativo do Estado, que não deve 
ser mero observador do mercado, mas atuar implementando políticas públicas, suportando o 
desenvolvimento econômico e social: 

 
O papel econômico apropriado de um governo é maior do que meramente aguardar pelo 
mercado se ele não funcionar corretamente. Quando atua protegendo o direito à 
propriedade, provendo amparo legal, judicial e regulatório, aprimorando a eficiência do 
serviço público e provavelmente do ambiente, o Estado forma o núcleo do 
desenvolvimento. As liberdades civis e políticas não são, ao contrário do que antes se 
imaginava, inconsistentes com crescimento econômico (CHHOTRAY; STOKER, 2009, 
p. 131).30 
 

Desta forma, a formulação de políticas não deve ser desvinculada do crescimento 
econômico, visto que não são contraditórios: "as esferas de economia e boa governança são 
articuladas e vinculadas pela lei” (CHHOTRAY; STOKER, 2009, p. 132)31. Este deve ser o 
princípio norteador de um Estado Democrático de Direito, que deve vincular a economia à 
questões sociais: "ao mesmo tempo em que oferece instrumentos para organização do processo 
econômico, o direito econômico pode ser utilizado pelo Estado como um instrumento de 
influência, manipulação e transformação do próprio sistema econômico, atendendo a objetivos 
sociais ou coletivos (REICH, 1977 apud BEROVICI; OCTAVIANI, p.70, 2012). É importante 
desassociar a ideia de que a intervenção estatal é uma ameaça à democracia e entendê-la como 
um meio de aprimorar a democracia (PETERS, 2012). Aduz Almeida (2018, p. 150): 

 
Um projeto nacional de desenvolvimento não se resume, portanto, ao campo da 
economia em sentido estrito. Projetos nacionais de desenvolvimento são, sobretudo, 
projetos políticos, que se voltam à constituição de um novo imaginário social, de uma 
identidade cultural mobilizada em torno das exigências sociopolíticas da 
industrialização, formação de mercado interno e defesa nacional. 

 

                                                
30 Texto original: “The proper economic role of government is larger than merely standing in for markets if they fail 
to work well. In defining and protecting property rights, providing effective legal, judicial and regulatory systems, 
improving the efficiency of the civil service, and probably the environment, the state forms the very core of 
development. Political and civil liberties are not, contrary to a once popular view, inconsistent with economic 
growth”. 
31 Texto original: “spheres of economy and good governance are articulated and bound together by law". 
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Isto posto, a boa governança é um instrumento que reflete a ideia de que, em economias 
de livre mercado, os ideais político-administrativos e legais devem prevalecer para o efetivo 
crescimento econômico. Ainda, Foucault (1991 apud CHHOTRAY; STOKER, 2009) aduz que 
por Estado deve-se entender não só um foco único de poder, mas um conjunto de instituições, 
como liderança política, burocracia, órgãos legislativos etc. Isto posto, além do aparato estatal, as 
relações de poder também se estendem às relações sociais, logo, a população também participa e 
deve atuar nas transformações sociais, ou seja, os indivíduos devem ser entendidos como objetos 
e instrumentos do exercício do poder, e não mero espectadores (DREYFUS; RABINOW, 1982 
apud CCHOTRAY; STOKER, 2009). 

Assim, a ideia de Governança Social traz o agir não só para o Estado, mas também para a 
sociedade, por meio do controle social e responsabilização. Desta forma, a implementação de 
políticas públicas e ideais antidiscriminatórios também deve ser entendida como um dever cívico 
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária (CCHOTRAY). Trata-se da 
articulação de todos os setores da sociedade civil. É entender a discriminação e a negligência dos 
direitos sociais como um problema coletivo, e não somente de Estado: 

 
Governança também implica uma concepção de responsabilidade, no sentido de que os 
atores envolvidos na definição de objetivos e então na tentativa de atingi-los, seja por 
ações públicas ou privadas, devem ser responsabilizados por suas ações perante à 
sociedade (KEERSBERGEN; WAARDEN, 2004 apud PETERS, 2012).32 

 
Basicamente, a boa governança requer quatro requisitos (PETERS, 2012): a seleção de 

um objetivo que integre toda a sociedade; a reconciliação e coordenação desse objetivo, 
"priorizando e coordenando as ações de acordo essas prioridades" (PETERS, 2012, p. 5); a 
implementação desse objetivo, normalmente feita por atores estatais e sociais (PETERS, 2012); e, 
por último, o feedback e responsabilização dos indivíduos e instituições envolvidos, de forma a 
sofisticar a qualidade das decisões (PETERS, 2012). 

A despeito da necessidade da atuação de todos os atores da sociedade, públicos ou 
privados, muitas teorias procuram uma explicação única e não multifatorial para os problemas 
sociais: “o problema é que muitas abordagens às teorias sociais tendem a focar em uma única 
explicação ou ator, ao invés de focar em como essas explicação podem ser fundidas em um modo 
mais compreensivo e conjectural” (PETERS, 2012, p. 5).33 

Assim, deve-se compreender que os ideias antidiscrimininatórios devem partir não só do 
formalismo estatal e adoção de políticas públicas, mas dos atores sociais que também compõem a 
sociedade, que como cidadãos possuem a responsabilidade de agir quando diante de práticas 
discriminatórias. É essencial desenvolver meios para integrar o indivíduo às estruturas e 
instituições estatais, e esta integração também deve ocorrer perante os Estados e instituições não 
só no nível nacional, mas internacional, de forma globalizada (PETERS, 2012). 

O viés discriminatório do Big Data, como se verá adiante, representa um risco aos direitos 
sociais e à privacidade, pois fere a autodeterminação dos indivíduos, exigindo-se a atuação estatal 

                                                
32 Texto original: "Governance also implies some conception of accountability, so that the actors involved in setting 
goals and then in attempting to reach them, whether through public or private action, must be held accountable for 
their actions to society”. 
33 Texto original: “The problem is that many approaches to social theory tend to focus on a single explanation or 
actor, rather than on how the possible explanations can be brought together in a more comprehensive and conjectural 
way”. 
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e social para a adoção de políticas adequadas e corretivas.  
 

2.  O QUE É DISCRIMINAÇÃO 

 
2.1. CONCEITO 

 
Como exposto anteriormente, a discriminação nos dados resulta em políticas públicas 

ineficientes e em violações de direitos fundamentais. No entanto, antes de explorar como os 
dados discriminam, é necessário conceituar o que é discriminação e suas diferentes nuances, para 
entender de maneira mais efetiva por que e como o que os dados relevam é também uma forma 
de discriminação. 

Recentemente foi publicado um livro muito abrangente sobre esse tema (MOREIRA, 
2017) e parte do conteúdo deste está grandemente abordado neste artigo.  O conceito de 
discriminação é complexo, contendo uma pluralidade de significados e, de certa forma, 
inconstante, pois está atrelado à realidade social vivida em determinado momento histórico. 
Atualmente, a especificação comum do termo designa um tratamento desigual, arbitrário, de 
conotação claramente negativa. No sentido jurídico, indica um tratamento desvantajoso de uma 
pessoa a outra, por meio de um julgamento moral negativo, que se expande em diversos campos, 
como nas relações de trabalho e no âmbito das instituições, que tem o dever de instituir políticas 
para representar as mais diversas classes sociais, ou seja, práticas antidiscriminatórias 
(MOREIRA, 2017). Além do mais:  
 

[…] a palavra discriminação encobre também aqueles mecanismos que não classificam 
pessoas a partir de um determinado traço, mas que concorrem para agravar a situação na 
qual elas vivem. Essas diferentes acepções do termo em estudo sugerem que ela 
descreve pessoas ou grupos que se encontram em uma situação de desvantagem em 
função de atos que podem ser intencionais ou não. (MOREIRA, 2017, p. 28). 

 
Isto posto, a discriminação, segundo Moreira (2017), significa a negação de parte da 

autonomia e liberdade dos indivíduos, viola o princípio da igualdade e impede diretamente os 
objetivos constitucionais de construir uma sociedade mais justa e igualitária, pois resulta na 
marginalização social consistindo-se nitidamente em uma sistema de dominação social, em que 
se justifica hierarquias sociais irremediáveis, pois, independente da posição que essas minorias 
ocupam, a discriminação é perpétua, visando sempre a satisfação moral e material dos grupos 
majoritários. 
 

2.2. DISCRIMINAÇÃO INDIRETA 

 
O conceito tradicional da discriminação é denominado discriminação direta, de caráter 

comparativo e baseada em estereótipos sociais, que consiste, basicamente, no tratamento 
desfavorável, por exemplo, impedindo o indivíduo de benefícios ou oportunidades que lhe 
deveriam estar disponíveis, e decorre sempre de uma característica ou status, podendo dar-se por 
ação ou omissão (MOREIRA, 2017). Entretanto, outro fenômeno importante para entender a 
discriminação é a sua forma mais velada, a indireta.  
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A discriminação indireta ocorre quando não há intenção objetiva ou explícita de 
discriminar e, em uma análise superficial, não aparenta discriminar. Esse tipo de discriminação 
foi primeiramente conceituada na jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso 
Griggs v. Duke Power, em que foi analisada a constitucionalidade da norma que exigia, em um 
teste de aptidão aplicado a candidatos a emprego ou transferência nos diferentes setores de uma 
fábrica, o segundo grau completo e uma nota mínima em um teste de aptidão. Examinando-se 
rapidamente, as exigências parecem razoáveis, entretanto, tal norma trazia um impacto negativo 
sobre negros, em razão do escasso acesso à educação desta população. Assim, os Justices 
concluíram que, mesmo ausente explicitamente a discriminação na norma, ela era 
inconstitucional, pois resultou, indiretamente, em um tratamento desvantajoso à determinados 
indivíduos (MOREIRA, 2017). 

Por fim, a discriminação indireta resulta de três princípios: na ausência objetiva ou 
explícita de discriminar; no impacto desproporcional em grupos já discriminados; e na 
justificação deste impacto desproporcional em face aos objetivos que tal norma ou prática deseja 
alcançar. Desta forma, conclui-se que esta forma de discriminação perpetua as desvantagens 
sociais, estratificando grupos minoritários, e é resultado da tolerância de práticas discriminatórias 
na sociedade (MOREIRA, 2017). 
 

2.3  DISCRIMINAÇÃO INCONSCIENTE 

 

Esta forma de discriminação expressa as atitudes em que o indivíduo não está ciente de 
suas motivações ao julgar membros de outros grupos (MOREIRA, 2017). Pode ser entendido 
como o efeito resultante do longo processo histórico-social de incorporação de práticas 
discriminatórias na sociedade em geral, agora inconscientemente naturalizadas:  
 

Na medida em que o racismo deixa de ser socialmente aceitável, ela passa a atuar no 
plano inconsciente, da mesma forma que a cultura rejeita atos racistas, a mente humana 
reprime suas manifestações conscientes. Mas isso não significa que ele não deixa de 
determinar o comportamento dos indivíduos de uma forma ou de outra, pois as 
associações negativas de outros grupos continuam a determinar a forma como as pessoas 
são categorizadas. (MOREIRA, 2017, p. 122). 

 

Assim, esta prática discriminatória é automática, e possui duas dimensões: cognitiva, pois 
é baseada em associações internalizadas, como raça e gênero, que fazemos sobre outros 
indivíduos e emocional, pois reflete emoções positivas ou negativas sobre a classe social ou 
origem cultural destes indivíduos, objetivando a manutenção da estrutura de poder. Como 
exemplo, pode-se citar o caso em que um Tribunal indefere a prática de ações afirmativas em um 
banco privado, sob o pressuposto de que o empregador age de forma racional e transparente na 
escolha dos candidatos, desconsiderando que o agente pode, de forma inconsciente, excluir 
grupos minoritários baseado na avaliação de sua postura corporal, tom de voz ou até vestimenta, 
requisitos que não seriam relevantes no caso de um candidato branco, heterossexual e do sexo 
masculino (MOREIRA, 2017). 

Esta forma de discriminação mostrar-se-á relevante em entender como ela afeta o Big 
Data, tema a ser desenvolvido mais a frente. 
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2.4  DISCRIMINAÇÃO ESTRUTURAL 

 
Na visão de Moreira (2017), a discriminação ocorre não só com atos intencionais, 

indiretos ou inconscientes sobre membros de determinados grupos, mas também revela outra 
face: a perda constante de oportunidades que lhe retiram o direito à uma vida digna. Como um 
círculo vicioso, a acumulação de desvantagens sociais leva à estratificação, tornando o grupo 
ainda mais vulnerável e subordinado, restringindo o acesso à educação, saúde, dentre uma série 
de outras oportunidades facilmente disponíveis aos demais grupos majoritários. Este problema 
deve ser combatido por meio da inclusão social, possibilitando que a estes grupos discriminados 
o acesso a esta gama de direitos básicos e essenciais ao desenvolvimento de sua autonomia. Uma 
das espécies de inclusão social trata-se das ações afirmativas, que se traduz na criação de uma 
vantagem temporária ou permanente para os grupos discriminados, com o objetivo de reverter o 
longo processo de marginalização promovido pela estratificação social. Assim, conclui-se que 
esta forma de discriminação é resultado de “forças sociais alimentadas por relação assimétricas 
de poder” (MOREIRA, 2017, p. 137), atos e ideologias transindividuais, que se retroalimentam 
por meio da omissão das instituições, no campo econômico, político, social, educacional, 
cultural, e interesse dos detentores do poder, dissolvidos por todo o tecido social, ou seja, 
sistêmico. 

Isto posto, as instituições refletem a sociedade, conforme relata Almeida (2018, p. 36): 
“as instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de 
socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos”. Entender o racismo 
como estrutural é observar que se trata de um processo social, que deve ser combatido não só 
com a responsabilização jurídica, mas também com a adoção de posturas e práticas antirracistas e 
reflexão sobre “mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas (ALMEIDA, 
2018, p. 39). Neste sentido, a Governança Social mostra-se essencial para amenizar a 
discriminação estrutural, mobilizando não só as instituições e estruturas estatais, mas toda a 
sociedade.  
 

2.5  TEORIA DA INTERSECCIONALIDADE 

 
Outra teoria importante para entender a discriminação é a da interseccionalidade, que 

baseia-se no entendimento de que os membros dos grupos minoritário são vítimas de 
discriminação por meio de múltiplos vetores ou uma “convergência de mecanismos 
discriminatórios” (MOREIRA, 2017, p. 111), logo: “Não se trata apenas da verificação se as 
pessoas estão igualmente situadas, mas sim do aspecto estrutural dos sistemas de opressão que 
colocam esses indivíduos em situações inteiramente desiguais” (MOREIRA, 2017, p. 111). 
Normalmente, para se verificar se ocorreu ou não discriminação, utiliza-se meramente o aspecto 
comparativo, ou seja, leva-se em consideração se uma pessoa branca seria tratada de forma 
indevida na mesma situação. Todavia, este critério é insuficiente, pois não há paridade na relação 
entre estes grupos, mas desigualdade estrutural, portanto este método abstém-se de considerar o 
status cultural e material que atingem os grupos discriminados (MOREIRA, 2017).  

Desta forma, ao reconhecer as múltiplas identidades ocupadas pelos indivíduos e as 
relações de poder entre elas, esta teoria afasta a noção de homogeneidade social. Assim, constata-
se que não se trata de relações assimétricas somente presente entre grupos sociais distintos, 
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majoritários e minoritários, mas também dentro de um mesmo grupo social (MOREIRA, 2017). 
Por exemplo, mulheres negras não são somente excluídas em razão do racismo, mas também por 
serem mulheres, dentro da própria comunidade negra. Já quando integram de um grupo de 
indivíduos do sexo feminino, representam uma minoria racial, e são excluídas por serem negras. 
Esta multiplicidade de vetores discriminatórios que a afetam reflete em uma escassez geral de 
oportunidades, que leva a mulher negra à uma situação de vulnerabilidade, que, caso convivam 
com um parceiro abusivo, potencializa violência, pois dependem dele economicamente. Este é 
denominado caráter estrutural da interseccionalidade (MOREIRA, 2017). 

Essa teoria também possui um caráter político, pois a elaboração de políticas públicas não 
tem como referência a mulher negra. Excluída do processo político, agrava-se a situação de 
vulnerabilidade e exclusão social (MOREIRA, 2017). Por fim:  
 

[…] essa teoria indica a necessidade de desconfiarmos de discursos de direitos baseados 
na ideia de um senso comum de humanidade. Universalizar a experiência humana, 
argumento frequente daqueles que são contra ações de inclusão racial, pode ser um 
discurso estratégico que dificulta a luta contra a opressão. (MOREIRA, 2017, p. 114). 

 
O estudo dessas diversas formas de discriminação é relevante para entender de que modo 

os membros destes grupos minoritários podem ser afetados pelos dados que produzem não só ao 
utilizar a internet, mas também nas relações de trabalho, como, por exemplo, horas trabalhadas, e 
no pagamento de empréstimos, e como a captura e a análise destes dados pode resultar em um 
número ainda menor de oportunidades e de benefícios, ampliando a exclusão social destes 
indivíduos. 
 

3.  DISCRIMINAÇÃO E BIG DATA 

 
Conforme exposto anteriormente, a discriminação ocorre de múltiplas maneiras, e a 

criação de novas tecnologias que a primeiro momento parecem positivas, mas interferem nas 
escolhas e decisões, tanto na esfera privada e pública, tem o potencial de produzir sutis novos 
processos discriminatórios, conscientes ou inconscientes, mas que ao final impactam diretamente 
na efetivação de condições dignas à minorias. O Big Data é um tema recente que deve ser 
estudado de maneira mais cuidadosa, pois pode intensificar a segregação dessas minorias. 
Ademais, é necessário compreender as diferentes abordagens discriminatórias do Big Data para a 
efetiva implementação de políticas públicas e conscientização adequada sobre os impactos sociais 
do uso desses dados. 
 

3.1  DISCRIMINAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 
Antes de investigar como o Big Data discrimina, é interessante examinar como a 

discriminação ocorre na internet sob um aspecto mais simples, pelos anúncios publicitários. Em 
serviços de buscas na internet, ao digitar nomes mais associados à comunidade negra, o anúncio 
oferecido ao usuário é o nome seguido de “preso?” ou “encontrado”, sugerindo que em algum 
período de sua vida, tal pessoa estivesse presa ou foragida (SWEENEY, 2013). Entretanto, tais 
indivíduos nunca possuíram ficha criminal, nunca estiveram foragidos ou presos, mas, em razão 
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de terem um nome mais comum entre negros - é fato que o serviço de busca revela ao mostrar 
imagens de pessoas negras na opção de busca por imagens - são associados à criminalidade. 

Curiosamente, ao fazer a busca por nomes mais associados à pessoas brancas, que 
novamente o próprio mecanismo de busca revela na opção busca por imagens, e que de possuem 
ficha criminal, nenhum anúncio é seguido “preso?” ou “encontrado”, ou seja, não há qualquer 
sugestão de que estão associadas à criminalidade, apesar de possuírem ficha criminal. Assim, 
anúncios sugerindo que o indivíduo possui ficha criminal tendem a aparecer em nomes ligados a 
negros, enquanto que a pesquisa por nomes associados a pessoas brancas revela anúncios neutros 
ou sequer possuem anúncios, independente de ficha criminal (SWEENEY, 2013).  

Ainda neste sentido, Sweeny (2003) realizou um estudo em que os pesquisadores 
enviaram currículos idênticos, exceto que parte dos currículos era identificada por nomes 
normalmente associados a pessoas negras e outra parte eram identificados por nomes mais 
ligados a indivíduos brancos. Ao final deste estudo, os pesquisadores concluíram que, apesar de 
currículos idênticos, nomes brancos receberam 50% mais propostas para entrevistas do que 
nomes negros, o que obviamente revela a discriminação no mercado de trabalho. Ressalta-se, a 
título de curiosidade, que até a década de 1970 não havia distinção relevante entre os nomes 
associados a pessoas brancas e negras, todavia, com o Movimento Black Power, com os negros 
buscando identificação própria, esta distinção foi intensificada. 

Como exposto acima, uma simples pesquisa nos mecanismos de busca na internet pode 
relevar as faces da discriminação online. Atualmente, não é incomum que empregadores, 
credores e até educadores, questionem na entrevista se o interessado já foi preso, incriminado ou 
condenado e façam uma pesquisa prévia ou posterior em um site de busca para melhor analisar o 
candidato. O que se verifica é que candidatos com nomes predominantemente negros, 
independente de possuírem ficha criminal, estão em clara desvantagem, pois a pesquisa, ainda 
que de forma sútil, os associa a um passado criminal, que pode significar a perda de inúmeras 
oportunidades. Além da desvantagem destes indivíduos, há nítida vantagem para candidatos com 
nomes associados a pessoas brancas, pois, mesmo que possua ficha criminal, os resultados das 
buscas dificilmente irão indicar ou revelar a mera possibilidade. 

Assim como os anúncios, os dados produzidos na internet, coletados e analisados por 
empresas e governos, usados para auxiliar tomada de decisões, também podem discriminar e 
privilegiar determinados grupos, impactando os direitos civis e o uso de informações pessoais nas 
áreas de crédito, habitação, saúde, educação, laboral e comércio: 

 
Abordada sem cuidado, a mineração de dados pode reproduzir os padrões existentes de 
discriminação, herdar o preconceito dos tomadores de decisão anteriores ou 
simplesmente refletir os preconceitos generalizados que persistem na sociedade. Pode 
até ter o resultado perverso de exacerbar as desigualdades existentes, sugerindo que 
grupos historicamente desfavorecidos realmente merecem um tratamento menos 
favorável. (BAROCAS; SELBST, 2016, p. 4).34 

 

 

                                                
34 Texto original: “Approached without care, data mining can reproduce existing patterns of discrimination, inherit 
the prejudice of prior decision makers, or simply reflect the widespread biases that persist in society. It can even have 
the perverse result of exacerbating existing inequalities by suggesting that historically disadvantaged groups actually 
deserve less favorable treatment”. 
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3.2  ABORDAGENS DISCRIMINATÓRIAS 

 
A mineração de dados, ou seja, a análise de bancos de dados com fins de gerar novas 

informações tem como característica a localização de relações estatísticas em um banco de dados, 
revelando padrões para basear futuras decisões, criando um modelo, de forma a automatizar 
decisões, classificando, estimando valores ou prevendo futuros ou possíveis acontecimentos 
(BAROCAS; SELBST, 2016). Como exemplo, cita-se a detecção de fraudes ou spam, o cálculo 
de um seguro e a pontuação de crédito, todos determinados por meio da correlação de dados, em 
que, basicamente, por meio de aprendizado de máquina, o algoritmo “aprende” qual conjunto de 
atributos, atividades ou características indicam determinado resultado, denominado variáveis 
alvos, que define o que o minerador de dados está procurando. Outro conceito importante é o de 
marcador de classe, que divide todas essas possíveis variáveis em categorias mutualmente 
exclusivas (BAROCAS; SELBST, 2016). O produto variável alvo não é exatamente óbvio na 
maioria das vezes, incubindo-se ao minerador a tarefa de defini-lo, ou seja, ele deve definir o 
valor desta variável: 

 
Inicialmente, os mineradores de dados devem traduzir alguns problemas amorfos em 
uma questão que pode ser expressa em termos mais formais que os computadores podem 
analisar. Em particular, os mineradores de dados devem determinar como resolver o 
problema em questão, traduzindo-o em uma questão sobre o valor de alguma variável 
alvo. O caráter aberto que caracteriza essa parte do processo é frequentemente descrito 
como a “arte” da mineração de dados. Essa etapa inicial requer que um minerador de 
dados “entenda os objetivos e requisitos do projeto de uma perspectiva de negócios e 
então converta esse conhecimento em uma definição de problema de mineração de 
dados. Por meio desse processo necessariamente subjetivo de tradução, os mineradores 
de dados podem involuntariamente analisar o problema de maneira que afete 
sistematicamente as classes protegidas. (BAROCAS; SELBST, 2016, p. 678).35 

 
Esse processo não é totalmente arbitrário e é muito utilizado na detecção de spam e 

fraudes, pois se trata de decisões binárias de elementos bem definidos: ou é fraude/spam ou não o 
é. Todavia, esta abordagens se torna um problema quando se trata, por exemplo, da definição da 
credibilidade do cliente em um empréstimo, que somente leva em consideração o pagamento de 
uma quantia mínima da parcela mensal, descartando-se a forma em que o crédito foi emitido e os 
critérios de pagamento da dívida (BAROCAS; SELBST, 2016).36 Ainda, esta abordagem é 
equivocada pois se assume naturalmente que se trata de um critério não arbitrário (BAROCAS; 
SELBST, 2016). Este procedimento gera ainda mais problemas quando se estende às relações de 
trabalho, ao avaliar se um empregado é bom ou ruim ou na avaliação de candidatos, em razão da 
                                                
35 Texto original: “To start, data miners must translate some amorphous problem into a question that can be 
expressed in more formal terms that computers can parse. In particular, data miners must determine how to solve the 
problem at hand by translating it into a question about the value of some target variable. The open-endedness that 
characterizes this part of the process is often described as the “art” of data mining. This initial step requires a data 
miner to “understand the project objectives and requirements from a business perspective [and] then convert this 
knowledge into a data mining problem definition. Through this necessarily subjective process of translation, data 
miners may unintentionally parse the problem in such a way that happens to systematically disadvantage protected 
classes”. 
36 O critério é muito rígido e isso não é efetivo, pois o sistema supõe que se o devedor não paga há 3 meses, já é 
inadimplente. Entretanto, em muitos casos seria mais efetivo que esse período fosse de 4 meses, e o sistema nunca 
cogita essa possibilidade, pois tudo é automatizado (BAROCAS; SELBST, 2016). 
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subjetividade. O minerador de dados pode aplicar diferentes critérios (variável alvo) para analisar 
o atual e futuro desempenho dos funcionários, nivelando-os: número de vendas; horas 
trabalhadas; anos trabalhados na empresa; avaliações anuais, etc. Este método, além de injusto e 
instável, pode ser discriminatório, pois certos critérios de avaliação podem estar sujeitos a uma 
maior ou menor incidência de discriminação, dentre outras formas, principalmente a 
inconsciente, no caso, por exemplo, do critério de avaliação anual do empregado (STAUFFER; 
BUCKLEY, 2005 apud BAROCAS; SELBST, 2016). Ainda, na avaliação de candidatos, o 
minerador pode utilizar o critério de taxa de rotação, objetivando um funcionário que permaneça 
na empresa a longo prazo, e dependendo do peso que incide sob este critério, pode resultar em 
menor oportunidade para os membros de determinados grupos, mesmo que seu desempenho seja 
igual ou superior a de outros grupos (BAROCAS; SELBST, 2016). 
 

3.2.1  TRAINING DATA 

 
Como a mineração de dados se dá por exemplos, o modelo resultante para basear as 

futuras decisões depende de quais exemplos ele foi exposto, denominados training data, e, se 
estes exemplos forem discriminatórios, o modelo também será, reproduzindo essas 
discriminações e afetando diretamente as decisões que são baseadas nele. Assim, dois fatores 
afetam os exemplos: classificação imprópria e coleta de dados parciais ou enviesados. 
 

3.2.1.1 CLASSIFICAÇÃO IMPRÓPRIA 

 
A classificação ocorre quando os exemplos (training data) são manualmente alocados em 

categorias (marcador de classe). Em alguns casos, esses exemplos são pré-classificados, como em 
mensagens de spam ou fraude, em que o usuário, no próprio e-mail, marca a mensagem como tal, 
informando o provedor, ou quando um empregador se utiliza de notas anteriores do funcionário 
para avaliá-lo (BAROCAS; SELBST, 2016). Todavia, em algumas circunstâncias, essa 
classificação deve ser feita pelo próprio minerador de dados, o que, novamente, está sujeita a uma 
perigosa subjetividade, pois nem sempre os dados e informações disponíveis a ele para são 
precisos, e um erro irá afetar todas as futuras classificações, que serão automatizadas com base 
nesta inicial (BAROCAS; SELBST, 2016). Ainda, esses pequenos erros, não intencionais ou de 
certa forma inconscientes, depois de internalizados no modelo, representam apenas uma pequena 
parte dos exemplos que o basearam, tornando impossível detectá-los (BARROCAS; SELBST, 
2016). Como exemplo, pode-se citar o Hospital St. George, no Reino Unido, que desenvolveu 
um software para ajudar a selecionar estudantes de medicina que aplicaram para fazer residência. 
Entretanto, essa seleção resultou em um desfavorecimento à minorias raciais e mulheres, de 
currículos praticamente idênticos a outros estudantes: “O programa não estava introduzindo 
novos vieses, mas meramente refletindo aqueles que já estavam no sistema” (LOWRY; 
MACPHERSON, 1988 apud BARROCAS; SELBST, 2016, p. 682)37. 

Isto posto, os critérios avaliativos do software foram baseados em decisões anteriores que 
continham traços discriminatórios, prejudicando todos os candidatos. Esta situação também é 
plenamente possível no momento de selecionar um candidato para determinado emprego: 
                                                
37 Texto original: “The program was not introducing new bias but merely reflecting that already in the system”. 
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Se um empregador adotasse um plano similar para automatizar suas decisões de 
contratações, utilizando um critério anterior preconceituoso, este empregador 
provavelmente chegaria a uma decisão que simplesmente reproduziria o preconceito das 
pessoas responsáveis pelas decisões anteriores. Assim, a automatização desse processo 
tornaria o preconceito ou viés dos indivíduos envolvidos anteriormente no processo uma 
regra que iria sistematicamente alterar as perspectivas de todos os futuros candidatos 
(BARROCAS; SELBST, 2016, p. 682).38 

 
Por exemplo, se os exemplos inseridos no software foram baseados nas ações de um 

empregador que selecionava currículos discriminando mulheres negras ou candidatos de 
universidades em que os estudantes são majoritariamente negros (BAROCAS; SELBST, 2016).  

O problema também ocorre quando decisões de usuários são tomadas como base para a 
classificação, como nos anúncios publicitários, em que o click dos usuários molda o 
direcionamento dos anúncios. Assim, quanto mais vezes este anúncio é clicado, maiores são as 
chances de ele continuar sendo oferecido aos demais usuários. Desta forma, a discriminação 
inconsciente da população em geral levou à discriminação de nomes negros em mecanismos de 
busca, que são associados a criminalidade, como exposto no item 3.1. Outra situação em que isto 
ocorre é no Talent Match, mecanismo do LinkedIn em que são recomendados candidatos a um 
empregador com base em suas escolhas anteriores. Caso o empregador priorize candidatos 
brancos e/ou heterossexuais ou de universidades majoritariamente frequentadas por brancos, o 
algoritmo irá incorporar estes exemplos e dificilmente serão recomendados candidatos negros 
e/ou homossexuais, independente do currículo. Neste caso, trata-se claramente de uma 
discriminação indireta (BAROCAS; SELBST, 2016). 
 

3.2.1.2 COLETA DE DADOS 

 
A coleta de dados é outro elemento que afeta diretamente os exemplos que guiam o 

modelo. Os dados mantidos por empresas privadas ou instituições públicas estão sempre sujeitos 
a erros e imprecisões, sendo plenamente possível que atinjam de forma mais intensa e 
desproporcional determinados grupos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o estudo da base de 
dados de uma instituição financeira revelou que os relatórios de crédito de aproximadamente 20% 
de seus clientes estavam incorretos e 5.4% dos clientes estavam com imprecisões em dados que 
poderiam influenciar as condições de um empréstimo (BARROCAS; SELBST, 2016). Outro 
ponto é que a coleta de dados nunca é uniforme, quantitativamente e qualitativamente, o que pode 
impactar regiões e locais marginalizados ou afastados, negligenciando-os, ou seja, pode-se falar 
em uma elitização da coleta de dados, o que prejudica o estudo das condições de vida de 
minorias, inviabilizando a implementação adequada de políticas públicas: “em razão de que nem 
todos os dados são criados ou mesmo coletados igualmente, existem indícios de problemas nos 
bancos de Big Data – zonas escuras ou sombras onde alguns cidadãos e comunidades são 
negligenciados ou sub-representados” (CRAWFORD, 2013 apud BAROCAS; SELBST, 2016, 
                                                
38 Texto original: “Were an employer to undertake a similar plan to automate its hiring decisions by inferring a rule 
from past decisions swayed by prejudice, the employer would likewise arrive at a decision procedure that simply 
reproduces the prejudice of prior decision makers. Indeed, automating the process in this way would turn the 
conscious prejudice or implicit bias of individuals involved in previous decision making into a formalized rule that 
would systematically alter the prospects of all future applicants”. 
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p.684-685).39 
Na cidade de Boston, Massachusetts, foi disponibilizado um software para smartphones 

em que os usuários reportam buracos nas vias. Porém, nem todos os indivíduos tem acesso a 
smartphones, o que indiretamente levou a uma grande quantidade de notificações somente por 
usuários de áreas nobres, enquanto que áreas periféricas, onde se concentram grupos minoritários, 
foram desprezadas. Em razão dessa elitização na coleta de dados, caso a prefeitura se utilizasse 
desses dados para direcionar o orçamento das vias, acabaria discriminando estes grupos. Esta 
mesma lógica pode ser aplicada nas relações de trabalho, caso o empregador exija requisitos 
como vídeo currículo (BARROCAS; SELBST, 2016). 

Por fim, outro empecilho é a abrangência desta coleta, ou seja, os dados coletados devem 
ser proporcionais à população, caso contrário, uma camada da população pode ser discriminada. 
Por exemplo, se o chefe de um setor direciona mais a sua atenção para mulheres negras, a 
probabilidade de ele relatar erros e desobediências são maiores do que as de outros grupos, o que, 
erroneamente, confirma o seu viés de que esse grupo populacional é menos eficiente, justificando 
a continuidade do monitoramento deste grupo também por futuros chefes e motivando futuras 
discriminações em entrevistas ou ofertas de trabalho (BARROCAS; SELBST, 2016). 
 

3.2.2  SELEÇÃO DE CARACTERES 

 
Esta abordagem diz respeito aos atributos e características que o minerador de dados irá 

escolher para basear suas análises e o peso que irá incidir em cada uma delas. A discriminação 
pode ocorrer pois os detalhes necessários para moldar as características de um indivíduo podem 
ser menos precisos: “Muitas vezes é impossível coletar todos os atributos de um assunto ou 
considerar todos os fatores ambientais com um modelo” (CALDERS; ŽLIOBAITĖ, 2013, apud 
BARROCAS; SELBST, 2016, p. 688).40 

Desta forma, alguns grupos podem estar sujeitos a um maior índice de erros e imprecisões 
do que outros, e devido ao alto custo de uma pesquisa precisa, não há incentivo. Por exemplo, em 
contratações que se levam em consideração o diploma do candidato, o peso no renome da 
universidade que o candidato se graduou é enorme, muitas vezes desprezando-se outras 
habilidades e competências. Isto posto, se em determinada universidade renomada há um baixo 
índice de mulheres negras, esta minoria será desprezada no mercado de trabalho, pois é alto o 
custo de uma análise aprofundada, em que se considera as reais habilidades do candidato. Esta é a 
importância de ações afirmativas e políticas de inclusão no âmbito das universidades, efetivando 
o acesso de grupos minoritários que em razão da discriminação estrutural encontram-se em clara 
desvantagem. O mesmo raciocínio se aplica à técnica ilegal de redlining utilizada por instituições 
financeiras nos Estados Unidos, que, visando otimizar custos, levam em consideração atributos 
imprecisos, de baixa relevância, como a localização da residência do cliente, o que resulta uma 
discriminação indireta a determinados grupos. Ainda, há evidência de que alguns empregadores, 
quando não conseguem acesso a ficha criminal de um candidato, baseiam-se em sua raça, ou seja, 
quando empregadores não possuem acesso a uma determinada informação, se utilizam de 

                                                
39 Texto original: “because not all data is created or even collected equally, there are ‘signal problems’ in big-data 
sets—dark zones or shadows where some citizens and communities are overlooked or underrepresented”. 
40 Texto original: “It is often impossible to collect all the attributes of a subject or take all the environmental factors 
into account with a model”. 
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critérios que podem ser subjetivos, arbitrários e discriminatórios (BARROCAS; SELBST, 2016). 
 

3.2.3  CRITÉRIOS 

 
 Os critérios em que são tomadas as decisões também podem ser discriminatórios, pois 
podem atuar como indicadores não só das habilidades do indivíduo, mas de sua classe social 
(BARROCAS; SELBST, 2016). Assim, o rankeamento por habilidades pode expressar o viés 
discriminatório na sociedade, em razão do menor incentivo e condições para que grupos 
minoritários a desenvolvam: 
 

Essas descobertas não só revelam o simples fato da desigualdade, mas também revelam 
que essas são desigualdades que frequentemente colocam os membros de classes 
protegidas em uma posição relativamente menos favorável. Isso tem implicações 
bastante óbvias: se critérios menos incidentes nas classes protegidas são relevantes no 
processo de legitimar decisões, essas decisões necessariamente resultarão em 
determinações sistematicamente menos favoráveis a esses indivíduos. (BARROCAS; 
SELBST, 2016, p. 691).41 

 
 Por exemplo, ao dar mais atenção positiva a funcionários de determinadas classes, o 
supervisor irá detectar os erros e incentivar o aprimoramento e desenvolvimento de múltiplas 
habilidades, colocando-os em clara vantagem em relação a outros grupos. Esta decisão não pode 
ser interpretada como intencional, mas como um reflexo da discriminação inconsciente na 
sociedade (BARROCAS; SELBST, 2016). 
 

3.2.4  ENCOBERTAMENTOS 
 

 Todas as abordagens acima expostas podem ser exploradas para tomar decisões, e são 
facilmente encobertas. Nestes casos, pressupõe-se que a discriminação é inconsciente, mas pode 
ser intencional, ou seja, a pessoa responsável por tomar as decisões pode intencionalmente 
selecionar critérios, atributos e classificações que sabe que resultarão em uma seleção que irá 
privilegiar funcionários ou candidatos de determinada classe e desfavorecer minorias, 
justificando que somente se utilizou de abordagens e mecanismos neutros (BARROCAS; 
SELBST, 2016). É, basicamente, uma forma digital de redlining: 

 
Em outras palavras, a mineração de dados pode garantir aos responsáveis por decisões a 
habilidade de distinguir e colocar em desvantagem membros de classes protegidas mesmo 
que esses responsáveis não tenham acesso à informações explicitas sobre a classe desses 
indivíduos. Entretanto, a mineração de dados pode ajudar a apontar encobertamentos à 
essas classes e então colocar as instituições na posição de automaticamente ordenar 

                                                
41 Texto original: “These discoveries not only reveal the simple fact of inequality, but they also reveal that these are 
inequalities in which members of protected classes are frequently in the relatively less favorable position. This has 
rather obvious implications: if features held at a lower rate by members of protected groups nevertheless possess 
relevance in rendering legitimate decisions, such decisions will necessarily result in systematically less favorable 
determinations for these individuals”. 
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indivíduos em suas respectivas classes sem sequer saber desses fatos diretamente” 
(BARROCAS; SELBST, 2016, p. 692).42 

 
Isto posto, todas essas abordagens, visto que trazem graves consequências, principalmente à 
minorias, em diversas áreas, ferindo seu direito à privacidade e consequentemente à 
autodeterminação, em razão dos efeitos dessas abordagens em diversas áreas, desde ao acesso à 
educação, crédito e até em oportunidades de emprego. O Estado, pautado na política de boa 
governança, deve atuar por meio de leis e ações de conscientização, reprimindo ações e omissões 
que revelam essas abordagens discriminatórias. Neste contexto, foi sancionada a Lei de Proteção 
de Dados Pessoais. 
 

3.3. A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

Todos as abordagens acima descritas revelam um potencial discriminatório na coleta, 
inserção e utilização de dados pessoais, inaceitável em um Estado Democrático, que possui a 
obrigação de remediar um conflito já instaurado, mas também deve se utilizar de medidas 
preventivas para evitá-lo, promovendo a igualdade formal e material. No Brasil, há expressa 
previsão Constitucional para que o Estado promova políticas antidiscriminatórias e políticas 
sociais igualitárias43. Neste sentido, objetivando um ponto de equilíbrio entre os malefícios e 
benefícios do Big Data, e inspirado pelo modelo legislativo europeu (GDPR), foi sancionada a 
Lei de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), que estabelece como 
deve ocorrer a negociação, gerenciamento, administração e proteção desses dados por empresas, 
Poder Público, e agentes que o controlam e operam (MELLO; ANDRADE; HENRIQUE, 2018). 

Dentre os aspectos positivos dessa lei, destacam-se os fundamentos, dentre outros, do 
respeito à privacidade, da autodeterminação informativa, da inviolabilidade da intimidade, da 
honra e imagem, e dos direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade e dignidade, 
além do exercício da cidadania. Além disso, deverão ser observados os princípios da qualidade 
dos dados, transparência, prevenção e não-discriminação44. 

                                                
42 Texto original: "In other words, data mining could grant decision makers the ability to distinguish and 
disadvantage members of protected classes even if those decision makers do not have access to explicit information 
about individuals’ class membership. Data mining could instead help to pinpoint reliable proxies for such 
membership and thus place institutions in the position to automatically sort individuals into their respective class 
without ever having to learn these facts directly”. 
43 De acordo com os artigos 1º, 3º, 4º e 5º, em seus incisos a seguir apresentados, da Constituição Federal: Art. 1º A 
República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  III - a dignidade da pessoa humana; Art. 3º 
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação; Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios:  II - prevalência dos direitos humanos; Art. 5º Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  XLI - a 
lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;. 
44 Conforme pode ser observado no “caput” e nos incisos dos artigos 2º e 6º, da Lei 13.709/18, dispostos a seguir: 
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A lei também determina que o tratamento dos dados pessoais somente poderá ser 
realizado mediante consentimento do titular45. Além, o titular terá direito de acessar, corrigir, 
revisar, ou excluir estes dados pessoais, podendo também deixá-los anônimos. Ainda, caso 
solicite, o titular deverá ser informado de forma clara e adequada sobre os procedimentos e 
critérios adotados na automatização de decisões, que, caso não fornecidos pelo controlador, 
poderá ser realizada auditoria para verificar aspectos discriminatórios, por parte da autoridade 
nacional. Entretanto, a criação da referida autoridade responsável (Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados) foi vetada pelo Poder Executivo Federal, sob o argumento de vício de 
iniciativa. Por fim, a lei também traz a responsabilização do agente controlador ou operador em 
caso de dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, aos dados pessoais de terceiros46. 

Ao analisar a Lei de Proteção de Dados verifica-se que ela não se mostra suficiente para 
evitar as abordagens descritas neste texto. Como exposto acima, essas abordagens 
discriminatórias se voltam, principalmente, não no dado pessoal em si, que é o principal foco da 
lei, mas nos critérios, atributos e classificações utilizados ao inserir os dados. Nos pontos em que 
a legislação toca a essência dessas abordagens, incumbe a auditoria à Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, que foi vetada, impossibilitando a aplicação adequada do princípio da não-
discriminação, o que destoa dos fundamentos e demais princípios determinados pela lei, como o 
da qualidade dos dados, segurança transparência e prevenção, que ficam prejudicados sem a 
efetiva fiscalização. Ainda, as abordagens podem ser facilmente encobertas, o que também 
dificulta a fiscalização. O cerne da discriminação pelo Big Data é a discriminação inconsciente, 
indireta e estrutural, que somente podem ser combatidas por meio de políticas públicas 
antidiscriminatórias, de inclusão e conscientização, por intermédio da Governança Social, 
fundamental em um Estado Democrático de Direito. Entretanto, tais medidas exigem uma 
atuação ativa do Estado e da sociedade como fiscalizadores, e neste quesito a atual Lei de 
Proteção de Dados mostra-se insuficiente.  
 

 
                                                                                                                                                        
Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: I - o respeito à privacidade; II - a 
autodeterminação informativa; IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; VII - os direitos 
humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 
Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:  
V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo 
com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento; VI - transparência: garantia, aos titulares, 
de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de 
tratamento, observados os segredos comercial e industrial;  VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a 
ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;  IX - não discriminação: impossibilidade de 
realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; 
45 Nota-se no artigo 7º da Lei 13.709/18, no caput e no inciso I: art. 7º  O tratamento de dados pessoais somente 
poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 
46 Nos artigos 18 e 20 da Lei 13.709/18, observa-se que: Art. 18.  O titular dos dados pessoais tem direito a obter do 
controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição: IV - 
anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o 
disposto nesta Lei; Art. 20.  O titular dos dados tem direito a solicitar revisão, por pessoa natural, de decisões 
tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, inclusive 
de decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua 
personalidade. § 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito 
dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e 
industrial. 
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4. CONCLUSÃO 
 

O tratamento adequado dos dados, em todas as etapas, é fundamental para a efetivação do 
direito a privacidade, pois a discriminação dos dados pessoais fere a autodeterminação dos 
indivíduos afetados. Todavia, este tratamento somente poderá ser satisfatório e neutro caso a 
pessoa responsável por tomar decisões com base no Big Data se mostrar plenamente imparcial, o 
que se verificou não ser possível em razão das diversas formas de discriminação presentes na 
sociedade. Desta forma, a boa governança na elaboração de políticas públicas é essencial para 
evitar maiores prejuízos à minorias, juntamente com ações de conscientização. O ordenamento 
jurídico e a sociedade como um todo devem voltar-se não só às questões econômicas da 
automatização do Big Data, mas também aos impactos sociais. Não obstante os fundamentos e 
princípios democráticos reproduzidos na Lei de Proteção de Dados, entre outros direitos 
benéficos, esta não é suficiente para afastar ou sequer remediar os possíveis efeitos 
discriminatórios do Big Data, pois apenas direciona seus mecanismos de combate para a pequena 
ponta emergida do icerberg, que é a discriminação direta, e não para a maior parte que está 
submersa, que representa as demais formas discriminatórias. 
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