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Resumo
O estudo apresenta percepções e experiências sobre o uso de dados pessoais como fonte de
informação para diferentes organizações como governo, academia (universidades e centros de
pesquisas) e empresas comerciais, com ênfase no compartilhamento e vinculação de dados
administrativos para pesquisa e avaliação de políticas públicas na área da saúde. Por ser um
tema novo, com muitas lacunas para a sua compreensão, particularmente no Brasil, optou-se por
realizar um estudo exploratório norteado por metodologias das ciências sociais. Entrevistamos
quinze pessoas, selecionadas para compor três grupos distintos: titulares de dados (pacientes
e beneficiários de programas sociais), pesquisadores e gestores com experiência em políticas
públicas nas áreas de saúde e proteção social. Os participantes foram escolhidos a partir de
características diversas, objetivando garantir uma variedade de impressões na composição da
amostra. A despeito do limitado potencial de generalização, em virtude do tamanho da amostra
e de sua representatividade, os achados da pesquisa são indicadores importantes que apontam
para a necessidade de ações voltadas à literacia sobre dados e à criação de mecanismos de
engajamento da sociedade civil nas decisões sobre os usos de dados dos cidadãos. No que
concerne à pesquisa científica, as formas de engajamento precisarão abarcar, dentre outras
coisas, sugestões de temas de pesquisa e participação na formulação dos desenhos e nas
análises dos estudos, particularmente de indivíduos, grupos e populações aos quais os dados
se referem. Adicionalmente, foi apontado que existe uma miríade de desafios e obstáculos
a serem enfrentados pelo Estado para o estabelecimento de um sistema de governança de
dados administrativos, com ética, transparência e segurança da informação, que incorpore a
institucionalização da vinculação de dados administrativos com finalidade de pesquisa.
Palavras-chave: Dados Pessoais; Pesquisa Científica; Políticas Públicas; LGPD.

Abstract
This study details perceptions and experiences on the use of personal data as a source of information for a variety of
organizations, including the government, academia (universities and research centers) and companies, with emphasis
placed on administrative data sharing and linkage for health research and public policy assessment. Considering its
novelty and the general unfamiliarity associated with this topic, especially in Brazil, the present study was exploratory
in design and employed social science methodology. In all, 15 people were interviewed, grouped into three distinct
categories: data subjects (patients and beneficiaries of social assistance programs), researchers and government
administrators with experience public policy in the fields of health and social protection. A range of criteria was used to
select participants in an effort to provide diversity among the viewpoints of the research sample. Despite its limitations
with respect to generalization, the study’s findings serve as important indicators that point to the need for actions that
promote data literacy and create mechanisms capable of engaging civil society with respect to decisions on the use of
citizen data. Concerning scientific research, public engagement must include the ability to suggest research topics and
participate in the study design and analysis, particularly those individuals, groups and populations whose data is being
utilized. In addition, it became evident that the State faces myriad challenges and obstacles in the establishment of an
administrative data governance system that operates in accordance with ethical, transparent and secure directives,
while incorporating the institutionalization of data linkage for research purposes.
Keywords: Personal Data; Scientific Research; Public Policy; LGPD.
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Apresentação
Este relatório apresenta os resultados da pesquisa intitulada “Percepções e experiências sobre
compartilhamento e vinculação de dados para pesquisa e avaliação de políticas públicas na área
da saúde”. Estudo desenvolvido no âmbito do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos
para Saúde - Cidacs, vinculado à Fiocruz Bahia.
O Cidacs nasce em 2016 com a missão de realizar pesquisas sobre os determinantes sociais da
saúde a partir da integração de dados. Ou seja, o intuito é, através do cruzamento de dados,
responder a questões em torno de como fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais,
comportamentais, psicológicos, étnicos e raciais impactam na vida, no adoecimento e morte
de indivíduos e grupos. Assim, o centro visa contribuir com a ampliação de conhecimentos e
evidências científicas para melhorar as condições de vida e de saúde da população brasileira.
É consenso que as condições de saúde das pessoas abrangem questões amplas e complexas,
que extrapolam o setor da saúde propriamente dito. Nesta perspectiva, em 2014, participantes
da 8ª Conferência Global sobre Promoção da Saúde endossaram a Declaração de Helsinque1,
documento que preconiza que os países mantenham o compromisso com a promoção da saúde
e bem-estar de suas populações em todas as suas políticas. Vontade política e planejamento
estratégico são considerados essenciais para viabilizar abordagens transversais na tomada de
decisões e na execução de políticas públicas pautadas em valores como a melhoria da saúde da
população e equidade social.
Ao considerarmos que municípios, estados e federação possuem diferentes bases de dados,
que alimentam sistemas de informação para administração pública e prestação de serviços
à população, aqui chamados de dados administrativos2, estes dados são concebidos como
um importante recurso para apoiar a tomada de decisões pautadas em evidências. Dentre as
vantagens de se utilizar dados administrativos: pode-se dispor de grandes tamanhos de amostras,
populações bem caracterizadas e informações coletadas ao longo do tempo.
Neste sentido, a integração de dados administrativos tem se mostrado um recurso importante
para estudos de base populacional na área da saúde ao viabilizar a correlação de dados ao nível
individual de distintas fontes para entender a distribuição e os determinantes dos eventos e
estados de saúde de grupos específicos e de populações inteiras, auxiliando na identificação de
fatores causais ou protetores envolvidos nos processos de saúde e doença.
Países como Reino Unido, Canadá e Austrália, por exemplo, criaram centros para prover acesso
a dados administrativos integrados para a pesquisa científica e para políticas públicas a partir de
base legal, medidas de segurança apropriadas, garantindo assim o acesso aos dados por pessoas
credenciadas e para finalidades específicas consideradas de interesse público3. Adicionalmente,
são fornecidas informações sobre a proveniência dos dados originais, tratamento aplicado
e qualidade das vinculações obtidas (metadados) para que os pesquisadores julguem a
confiabilidade e adequação dos dados aos seus propósitos. Medidas que visam proteger os
direitos dos titulares dos dados e a adequada utilização dos mesmos.
Ao considerar a importância e utilidade da integração de dados administrativos para responder
a perguntas científicas sobre os determinantes sociais da saúde, o Cidacs estruturou um
1. Health in all policies: Helsinki statement. Framework for country action. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789241506908.
2. Dados administrativos são dados coletados quando as pessoas interagem com o governo em suas distintas instâncias. Dados necessários para execução de políticas,
administração de programas e prestação de serviços à sociedade.
3. Administrative Data Research Network: https://www.adruk.org/about-us/about-adr-uk/; SAIL Databank: https://saildatabank.com/; populationdataBC: https://www.
popdata.bc.ca; Australian Institute of Health and Welfare: https://www.aihw.gov.au/about-our-data.

PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS SOBRE COMPARTILHAMENTO E VINCULAÇÃO DE
DADOS PARA PESQUISA E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE

9

complexo sistema de gerenciamento de dados com dispositivos de segurança da informação,
ética e privacidade. A integração das bases de dados e o acesso aos dados integrados ocorrem
em ambiente controlado e seguro sob determinados termos e condições, em conformidade
com a finalidade da cessão das bases de dados, que se relaciona a estudos de saúde pública. A
plataforma de dados do Cidacs foi criada com o objetivo de priorizar a proteção dos direitos dos
titulares dos dados e o interesse público da pesquisa em saúde voltada à busca por respostas e
evidências para melhorar as condições de vida da população brasileira (Barreto et al., 2019).
No contexto do trabalho desenvolvido no Cidacs e da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD)4, que é um marco na regulamentação de dados pessoais no país por ter sido
criada com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, foi concebida a pesquisa “Percepções
e experiências sobre compartilhamento e vinculação de dados para pesquisa e avaliação de
políticas públicas na área da saúde”.
Pesquisa norteada por metodologias das Ciências Sociais para captar, com maior profundidade,
as percepções e experiências sobre o uso de dados pessoais como fonte de informação para
diferentes organizações como governo, academia (universidades e centros de pesquisas) e
empresas comerciais. O estudo direcionou especial atenção ao compartilhamento e vinculação
de dados administrativos para pesquisa e avaliação de políticas públicas na área da saúde.
Por ser um tema novo, com muitas lacunas para a sua compreensão, particularmente no Brasil,
os participantes foram escolhidos a partir de características diversas, objetivando garantir uma
variedade de impressões. Faz-se imprescindível apontar que esta pesquisa teve início no segundo
semestre de 2020, sob o signo da pandemia de covid-19, o que deve ser levado em conta na
medida em que a mesma afetou a condução desta investigação científica. Com o advento
da crise sociossanitária, a pesquisa e sua metodologia precisaram ser redesenhadas. Desta
maneira, entrevistas que, a princípio, foram pensadas para serem, em sua maioria, presenciais,
tiveram que ser repensadas para o formato remoto, o que não se deu sem desafios e percalços
na medida em que o acesso à internet e a qualidade da conexão não são padronizados, o que
atingiu diretamente muitos dos entrevistados desta pesquisa.
Adicionalmente, alguns dos participantes convidados não puderam participar das entrevistas
justamente por conta das adversidades impostas às suas próprias realidades pelo evento
pandêmico, questões de saúde, problemas de foro familiar e também por conta de seus variados
ritmos de trabalho. Portanto, o que, a princípio, era esperado ser uma amostra maior, precisou
ser redefinida e reduzida, remodelagem de pesquisa condizente com o próprio momento vivido
no mundo e, principalmente, no Brasil.
Obviamente, de modo geral, toda a produção científica foi afetada pela pandemia de covid-19, mas,
de forma mais abrangente, a pesquisa pautada pela metodologia qualitativa sofreu de maneira
significativa na medida em que trabalhos de campo, etnografias, coletas de dados primários,
entrevistas e grupos focais precisaram ser alterados, isso sob o risco de perda de informação e
qualidade, visto que o contato presencial e a proximidade com os interlocutores sempre foi um
dos pilares defendidos pela pesquisa qualitativa. Assim, objetivando reduzir a possível perda de
informações relevantes e manter a qualidade da pesquisa, redesenhar o estudo foi fundamental
para que este ganhasse diversidade e profundidade em suas análises.
A partir das reflexões apresentadas neste trabalho, de caráter exploratório, espera-se contribuir
com o debate sobre a coleta, usos e reusos de dados contendo informações pessoais,
particularmente dados administrativos, para pesquisa em saúde e para políticas públicas no

4. Lei nº 13.709/2018: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.
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contexto brasileiro. Debate que requer diálogo e articulação entre diferentes perspectivas
como as do Estado, da academia e da sociedade civil, particularmente de indivíduos, grupos e
populações aos quais os dados se referem e a quem as políticas públicas se destinam.
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1. Introdução
Dados pessoais são informações capazes de identificar e caracterizar uma pessoa, direta ou
indiretamente. Dentre as informações pessoais, algumas são consideradas mais delicadas
e denominadas por dados sensíveis, visto que podem levar a processos de discriminação e
estigmatização de uma pessoa por conta de suas características e idiossincrasias. No âmbito da
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), dados sensíveis são definidos como “dados pessoais sobre
a origem racial ou étnica, as convicções religiosas, as opiniões políticas, a filiação a sindicatos ou
a organizações de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida
sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural”.
A LGPD prevê que dados pessoais e sensíveis devem ser tratados de forma legal, justa e
transparente no que tange aos titulares dos dados, buscando mitigar potenciais riscos em relação
aos seus direitos e liberdades. Para tal, a lei estabelece uma série de requisitos para que estes
dados possam ser legitimamente tratados e aponta limites que devem ser observados no seu
tratamento.
Ao redor dos dados pessoais e sensíveis existem muitos interesses e também debates na medida
em que são informações de relevância para a administração pública assim como para empresas
privadas, atividades comerciais e para pesquisa científica. Estes tipos de dados são coletados de
maneira compulsória ou facultativa durante a nossa vida, desde quando nascemos até a nossa
morte.
Na nossa vida civil, passamos a existir oficialmente com a certidão de nascimento, que, desde
2017, já conta com a inclusão do número de Cadastro de Pessoa Física (CPF). E, no falecimento de
uma pessoa, a morte deverá ser comprovada, perante o Estado e terceiros, através da expedição
da certidão de óbito.
Adicionalmente às informações pessoais que constam nos documentos civis, emitidos para os
mais distintos propósitos, quando uma pessoa interage com o setor público, registros são feitos
para viabilizar atividades da administração pública, operacionalizar programas e ações bem
como cumprir medidas legais. Dados coletados em serviços de saúde, por exemplo, alimentam
sistemas de informação sobre doenças, agravos e mortalidade utilizados para gerar indicadores
sobre as condições de saúde da população.
No contexto da pesquisa científica, principalmente das ciências da saúde e das ciências humanas
e sociais, dados pessoais e sensíveis como dados clínicos, genéticos, comportamentais e de
histórias de vida são necessários para responder a perguntas de pesquisa. No Brasil, todo
protocolo de pesquisa envolvendo seres humanos requer aprovação do Sistema CEP/Conep com
o objetivo de proteger o participante do estudo e assegurar que o mesmo seja conduzido de
acordo com princípios éticos, a partir de resoluções e normativas deliberadas pelo Conselho
Nacional de Saúde5.
Em nossa vida cotidiana, existe uma crescente utilização de aplicativos, plataformas digitais e
redes sociais que se baseiam no fornecimento de dados em troca de serviços e comodidades.
Modelo de negócio que passou a suscitar inúmeros questionamentos éticos, legais e sociais
acerca das finalidades de uso dos dados coletados. O chamado capitalismo de vigilância,
fenômeno em que empresas de tecnologia buscam monetizar os dados de seus usuários através

5. http://conselho.saude.gov.br/comissoes-cns/conep/.
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de distintas estratégias, incluindo a venda e cruzamento de dados com o objetivo de manipular
comportamentos e decisões (Zuboff, 2019).
Para além dos usos indevidos de dados, que incluem manipulações comerciais e de propaganda
política, encontramo-nos também envoltos em notícias sobre vazamento de informações pessoais
como o ocorrido no final de janeiro de 2021. Supostamente proveniente do Serasa Experian6, o
vazamento de dados noticiado de pelo menos 220 milhões de brasileiros - dentre eles, números
de CPFs, fotografias das faces dos titulares, endereços residenciais e eletrônicos, dados sobre
crédito e também salários – configurou-se como o maior vazamento de dados pessoais no Brasil
(Ventura, 2021).
O vazamento ocorrido gerou uma razoável cobertura midiática no país, colocando de maneira
mais explícita a questão para a população em geral, promovendo debates sobre dados pessoais e
privacidade. Reflexões sobre proteção e megavazamentos de dados pessoais no Brasil apontaram
que, dentre outros motivos, existem vulnerabilidades de sistemas de segurança da informação
consideradas básicas (Carta Capital, 2021).
A despeito da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que se aplica a qualquer
operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica
de direito público ou privado no território nacional, inclusive nos meio digitais, ter sido iniciada
em agosto de 2020 e a aplicação de sanções a partir de agosto de 2021, até o momento, a fonte
de vazamento dos dados não foi confirmada.
Ao considerarmos a grande quantidade, diversidade e tipologias de dados pessoais que circulam,
oriundos de distintas fontes, cujos interesses de coleta, usos e reusos dependerão das situações,
atores e interesses envolvidos, concebemos que estes dados poderão ser utilizados como
mercadorias ou como bens públicos.
A LGPD é um marco na regulamentação de dados pessoais no país por ser uma normativa
específica, que se aplica a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado no território nacional. O
consentimento é um aspecto fundamental para o uso de dados pessoais e sensíveis na lei, que
deve ser pautado na autonomia e vontade do titular dos dados ou de seu responsável legal,
conjuntamente com as garantias de transparência, segurança e minimização no uso destes dados.
Entretanto, existem exceções em que o uso de dados pessoais pode prescindir de consentimento,
desde que haja justificativa legítima, salvaguardas, proporcionalidade no uso dos dados para
alcance das finalidades e especificidades relacionadas às credenciais dos órgãos autorizados a
processar esses dados (Almeida et al., 2020)
Nesta perspectiva, a pesquisa científica e a pesquisa em saúde pública são consideradas
contextos específicos de processamento de dados pessoais e sensíveis no âmbito da LGPD,
desde que sigam as recomendações e salvaguardas estabelecidas na lei em consonância com a
regulamentação específica do setor.
No art. 4º, a LGPD estabelece seu escopo e define que não se aplica ao tratamento de dados
pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico, artístico e acadêmico. Para fins
acadêmicos, remete-se aos arts. 7º e 11. O art. 7º define as condições para uso dos dados pessoais
entre as quais “para a realização de estudos por órgão de pesquisa, com a ressalva de que deve
ser garantida, sempre que possível, a anonimização”. Enquanto o art. 11 veda o uso de dados

6. A Serasa foi criada em 1968 pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) no intuito de padronizar formulários e prover rapidez nas decisões bancárias e do
sistema financeiro. Em 2007, passou a integrar o grupo irlandês Experian, que reúne informações bancárias, de lojas e financeiras sobre indivíduos e empresas para
consulta de dados, soluções para análises de crédito e marketing para todos os segmentos.

14

RELATÓRIO DA PESQUISA

sensíveis sem o consentimento específico do titular. Porém, a lei estabelece algumas exceções,
entre as quais a “realização de estudos por órgão de pesquisa, sendo garantida, sempre que
possível, a anonimização.”
E no art. 13, volta-se aos estudos em saúde pública, estabelecendo que “os órgãos de pesquisa
poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão
e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente
controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que
incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudoanonimização dos dados, bem como
considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas”.
A despeito do nosso principal interesse se voltar aos usos de dados contendo informações
pessoais para pesquisa científica e para pesquisa em saúde pública, particularmente para
integração de dados administrativos, lembramos que a LGPD é uma lei geral que se aplica a
qualquer processamento de dados pessoais e sensíveis no território nacional, inclusive nos
meios digitais.
Vivemos em um cenário de rápido desenvolvimento tecnológico e aceleração dos processos
de digitalização em que dados contendo informações pessoais são coletados, compartilhados,
correlacionados e interpretados com diferentes propósitos. Além de apontarmos para a LGPD
como um marco para proteger os direitos dos titulares dos dados, chamamos atenção para o fato
de que nossos dados orientam a forma como seremos vistos e tratados em nossas interações
com os mais diversos setores da sociedade.
A partir do cenário apresentado, você está convidado a conhecer o desenho, desenvolvimento,
resultados e reflexões da pesquisa “Percepções e experiências sobre compartilhamento e
vinculação de dados para pesquisa e avaliação de políticas públicas na área da saúde.”
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2. A Pesquisa
O estudo exploratório, de caráter qualitativo, intitulado “Percepções e experiências sobre
compartilhamento e vinculação de dados para pesquisa e avaliação de políticas públicas na área
da saúde” visa entender como indivíduos percebem e vivenciam a coleta e a utilização de dados
contendo informações pessoais por distintas organizações com diferentes propósitos, como
governos, pesquisadores e empresas privadas. Especial atenção é dada ao compartilhamento
e vinculação de dados administrativos com finalidade de pesquisa e de avaliação de políticas
públicas7.
Estudos qualitativos sobre percepções da sociedade acerca dos usos de dados secundários para
pesquisa científica, que incluem compartilhamento e vinculação de dados administrativos, têm
sido conduzidos em diversos países, principalmente no Reino Unido. Ao considerarmos que
dados pessoais são diversos e coletados por diferentes agentes, e que, até o momento, não foram
encontrados estudos com foco no compartilhamento e vinculação de dados administrativos
para pesquisa científica no contexto brasileiro, concebemos esta pesquisa acreditando em seu
potencial de iniciar debates e processos de literacia sobre o tema.
Adicionalmente, lembramos que até 2018, o Brasil não possuía um quadro regulatório voltado ao
tratamento de dados pessoais no território nacional. A despeito da Lei de Acesso à Informação (LAI),
regulamentada pelo Decreto nº 7.724/2012, a partir da qual órgãos e entidades da administração
pública adequaram suas políticas de gestão da informação, e de outras leis setoriais como o
Marco Civil da Internet - Lei n° 12.965/2014, até então, não existiam normativas específicas que
assegurassem conformidade jurídica em torno do tratamento de dados pessoais. Desse modo, o
marco da proteção de dados pessoais no país é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
A LGPD se aplica a qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada por pessoa
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado no território nacional, com o objetivo
de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento
da personalidade da pessoa natural. Na lei, os titulares dos dados devem ter acesso facilitado
às informações sobre o tratamento pelos quais seus dados são submetidos. Atividades de
pesquisa acadêmica e de pesquisa em saúde pública são consideradas contextos específicos de
processamento de dados pessoais, que devem equilibrar a garantia dos direitos individuais e a
busca pelo interesse público.
Neste sentido, entender o que as pessoas pensam sobre ganhos, benefícios, perdas, limites
e riscos, potenciais ou reais, sobre os usos de dados contendo informações pessoais aponta
para aspectos que precisam ser discutidos para uma maior conscientização e engajamento da
sociedade sobre seus direitos no que tange aos usos e reusos de dados pessoais e sensíveis.
Aspectos que incluem as condicionalidades necessárias para o compartilhamento e vinculação
de dados, principalmente de dados administrativos cuja legitimidade do compartilhamento se
pauta no legítimo interesse público.
Deste modo, entendemos ser de grande importância analisar as visões de pessoas diversas
sobre o uso de dados contendo informações pessoais em vários âmbitos da vida, com foco no
uso de dados administrativos com finalidade de pesquisa na área da saúde e para avaliação de
políticas públicas. Acreditamos que os achados deste estudo poderão contribuir com discussões

7. Na pesquisa, entendemos que o compartilhamento de dados envolve a cessão de informações enquanto a vinculação volta-se à integração de dados de diferentes
fontes que se relacionam a um mesmo indivíduo ou evento.
8. Ver por exemplo Pagliare et al (2012); Wellcome Trust (2013); Aitken et al (2016); Waind (2020).
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e práticas voltadas às conformidades normativa e operacional em torno do tratamento de dados
pessoais, e estabelecimento de diálogo com a sociedade civil para que haja legitimidade nos usos
e reusos destes tipos de dados.

2.1. Metodologia
Apontar e fazer reflexões sobre a metodologia escolhida são ações indispensáveis para o
entendimento dos próprios objetivos da pesquisa. A metodologia escolhida para este estudo
foi a qualitativa. Optou-se pela entrevista como a técnica mais adequada para a condução do
estudo. E, como já falado, sabendo-se que esta é uma investigação ainda nova no país, optouse pela forma exploratória para que pudéssemos tatear como o assunto é compreendido,
experienciado e expressado por nossos interlocutores. Desse modo, foi escolhida a técnica de
entrevista semiestruturada, visto que esta forma garante a existência de uma estrutura base que
conta com roteiros de perguntas, mas, ao mesmo tempo, permite a flexibilidade necessária a
um estudo exploratório que se que constrói e se adapta na medida do próprio contato com os
interlocutores e das questões que emergem deste encontro.
Importante frisar que este tipo de pesquisa exige do pesquisador disponibilidade em relação ao
tempo e necessidades de seus interlocutores. Muitas de nossas entrevistas foram reagendadas
inúmeras vezes por desafios de nossos interlocutores devido a problemas em relação ao acesso à
internet, desconhecimento do manejo de aplicativos e também adaptações por conta de horários
de trabalho dos entrevistados. Muitas vezes, as câmeras precisaram permanecer fechadas devido
a instabilidades na conexão com a internet, outras entrevistas precisaram ser interrompidas por
conta de compromissos de nossos interlocutores. Assim, buscamos nos adaptar às necessidades,
horários e espaços de nossos convidados. Relevante pontuar que, por conta dos desafios
enfrentados pela pandemia, nem todos aqueles que foram convidados puderam participar da
pesquisa.
Assim, o contato com os mais diversos participantes, moradores de diferentes regiões do país,
confirmou que ainda contamos com exclusão digital, diferentes qualidades de acesso à internet
a depender do estado, falta de literacia digital e centralidade do celular para o acesso à internet
de alguns de nossos interlocutores.
Durante o próprio desenvolvimento da pesquisa, foram apontados fatos importantes e que
devem ser levados em conta. Participantes com menor poder aquisitivo apontaram a reduzida
qualidade de seus celulares, alguns outros – habitantes de comunidades ou em trânsito entre o
meio urbano e o rural – indicaram a perda de qualidade da conexão à internet nas regiões longe
dos centros mais urbanizados.
Uma pesquisadora entrevistada relatou que muitas vezes a qualidade da conexão na Amazônia
(região norte do país) é menor do que em outras regiões do país. Ainda outra interlocutora da
região amazônica, que não chegou a ser entrevistada por conta de sua intensa circulação entre
Manaus e comunidades indígenas, quando, posteriormente, agendou uma conversa informal,
frisou: “Posso 18h da sexta-feira, no horário de Brasília”. Uma informação que poderia passar
despercebida ou ser entendida apenas como o horário agendado, algo não relevante de ser
refletido. Porém, em uma pesquisa qualitativa e exploratória, esta simples sentença, enunciada
por uma pesquisadora indígena, indica como muitos de nossos parâmetros de compreensão da
realidade estão ancorados na região Sudeste do Brasil e também nos grandes centros do país.
Desta maneira, esta investigação buscou garantir a diversidade de seus participantes nos quesitos
de gênero, raça/cor, etnia, classe social, escolaridade, ocupação e território. O que nos apresentou
uma rica variedade de percepções em relação ao processo de usos e reusos de dados pessoais
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e sensíveis. Porém, esta diversidade não deixou de apontar padrões de respostas no que tange
às opiniões e compreensões sobre usos secundários de dados pessoais, visto que as Ciências
Sociais buscam padrões sociais que emergem das falas e vivências de indivíduos e grupos.
Por conta da emergência de questões e compreensões sobre a realidade que se mostraram
convergentes, foi possível identificar padrões que viabilizaram comparações e o estabelecimento
de categorias que decorreram dos próprios questionamentos e reflexões propostos pelos
entrevistados participantes deste estudo exploratório.
Assim, através das informações coletadas durante as entrevistas, foi possível apreender aspectos
sobre como os participantes do estudo pensam e se portam diante da coleta, usos e reusos de
dados contendo informações pessoais. Se, por um lado, a entrevista como técnica de pesquisa
é mais restrita no que diz respeito à quantidade de participantes envolvidos, por outro lado,
ela permite maior profundidade no que diz respeito à informação. Deste modo, o que se perde
em quantidade de participantes na amostra, ganha-se em densidade dos dados coletados.
Justamente por esta característica, por se tratar de uma investigação exploratória, optou-se por
esta técnica metodológica no intuito de ganhar em qualidade da informação e não apenas em
quantidade de participantes e questões respondidas.
Por isso mesmo, escolheu-se como ferramenta as entrevistas semiestruturadas em profundidade
e não questionários e/ou formulários digitais que poderiam abranger grande número de pessoas,
mas não conseguiriam pautar as questões que um encontro como a entrevista pôde trazer,
enriquecendo o estudo a partir de vários apontamentos, circunstâncias vividas e debatidas
em relação aos usos de dados pessoais. E, sem dúvida, o mais importante é o fato de que
questionários/formulários digitais facilmente replicados e compartilhados, apesar do potencial
de atingir muitos respondentes, jamais poderiam fazer emergir questões novas para o debate.
Ou seja, questionários fechados não poderiam promover o surgimento de questões advindas
do encontro entre pesquisador e interlocutor, o que é justamente o que uma investigação
exploratória busca, ou seja, fazer emergir questões e não apresentar questões prontas e fechadas
a serem respondidas.

“O termo entrevista advém dos radicais inter e videre, e pode-se entende-lo etimologicamente
como ‘entre os olhos’, ‘no meio dos olhares’, ‘dar uma olhada’, ‘ver-se mutuamente’, ‘ver juntos’,
situações observáveis numa relação de entrevista pessoal. Trata-se de um instrumento
precioso de conhecimento interpessoal, facilitando, no encontro face a face, a apreensão de
uma série de fenômenos, de elementos de identificação e de construção potencial do todo
do entrevistado e, de certo modo, também do entrevistador. (...) a entrevista é apresentada
como evento discursivo complexo que ocorre entre entrevistador e entrevistado por meio
de imagens, representações, situações, expectativas que circulam no momento e situação
de realização da entrevista assim como na escuta e análise desta” (Silva, Macêdo, Rebouças,
Souza, 2006).

O projeto desta pesquisa foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e fez uso do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), este tendo sido apresentado a todos os participantes
que deram sua autorização por meio de assinatura no documento enviado por e-mail ou por
gravação oral. As entrevistas tiveram duração de 1 hora a 4 horas e meia, isso dependendo do
próprio tempo e interesse expressos pelos entrevistados.
As entrevistas foram agendadas por e-mail e através de aplicativo de mensagens escritas e de
voz. E ocorreram através do aplicativo Zoom ou Google Meet, viabilizando que fossem gravadas
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em vídeo e áudio para posterior transcrição. Todo o material encontra-se em segurança, apenas
tendo acesso ao mesmo as pesquisadoras que conduziram o estudo. A profissional que realizou
o trabalho de transcrição o fez após assinar um documento em que garantia o sigilo em relação
às informações encontradas no material.

Amostra

15 interlocutores
Diversidade de gênero
Diversidade de Raça/Cor
Diversidade de Classe Social
Diversidade de Ocupação
Diversidade Territorial

A princípio, a amostra foi desenhada com 25
participantes, no entanto, devido a todos os
desafios anteriormente relatados, esta amostra foi
redesenhada com a participação de 15 entrevistados
e ampliada em termos de diversidade.
A intenção era entrevistar pacientes, beneficiários
de programas sociais, gestores de políticas públicas
e pesquisadores que atuam na área de saúde.
No entanto, a partir da percepção da própria
complexidade do tema, optou-se pela expansão das
características dos pesquisadores entrevistados.
Desta forma, a amostra da pesquisa contou também
com pesquisadores das áreas da educação, da ciência
da computação, das ciências sociais, e de patrimônio
e história, dentre eles, uma pesquisadora indígena e
outra quilombola.

Os sujeitos entrevistados se dividiram em três grupos: 04 titulares de dados (pacientes e beneficiários de
programas sociais), 08 pesquisadores e 03 gestores com experiência em políticas públicas nas áreas de
saúde e proteção social.
Por fim, é importante dizer que para garantir a diversidade e evitar vieses na pesquisa, desenhou-se,
a priori, o perfil esperado para os participantes - sendo a diversidade um dos principais parâmetros
norteadores para a composição da amostra. A partir deste primeiro desenho da amostra, acionamos
nossos contatos acadêmicos e redes de contatos qualificadas, estas nos indicaram atores sociais a partir
de nossa demanda.

Material
Para condução das entrevistas semiestruturadas foram
construídos roteiros específicos para cada grupo de
entrevistados, três ao todo. Anteriormente às entrevistas,
foram realizadas breves pesquisas a respeito de cada um
dos convidados, o que se configura como um dos princípios
deste tipo de instrumento da pesquisa qualitativa.
Ao fim das 15 entrevistas, foram mais de 24 horas de
gravação de áudio e vídeo e mais de 540 páginas transcritas,
analisadas e comparadas. Através deste rico material, foi
possível encontrar padrões sobre temas que subsidiaram o
mapeamento de categoriais sociais que emergiram a partir
das análises comparadas das entrevistas.
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+ 24 horas de gravações de
audiovisual
+ 540 páginas transcritas de
entrevistas realizadas

2.2. Limitações do Estudo
Estudos de caráter qualitativo tendem a possuir limitado potencial de generalização devido
ao reduzido tamanho das amostras e de sua representatividade. Contudo, ao selecionarmos
participantes com características específicas, a amostra foi cuidadosamente pensada para
captar diversas experiências e percepções relativas ao tema.
Portanto, os achados do estudo são indicadores importantes de pontos de vista que
poderão ser utilizados para informar e ampliar discussões e a participação da sociedade.
Acreditamos que o engajamento público em processos decisórios relacionados aos usos
e reusos de dados contendo informações pessoais são imprescindíveis para que haja
transparência e estabelecimento de relações de confiança.

2.3. Categorias Sociais
A partir das entrevistas realizadas e da análise de suas transcrições, várias informações
relevantes emergiram das falas dos participantes. Tendo em vista que este é um estudo
exploratório sem pretensões de abarcar toda a gama de informações coletadas, elencamos
neste relatório as categorias que, de modo geral, emergiram como protagonistas nas falas
dos interlocutores, criando assim um padrão sobre as percepções e experiências em relação
aos usos e reusos de dados contendo informações pessoais para distintas finalidades,
principalmente sobre o compartilhamento e vinculação de dados administrativos para
pesquisa e avaliação de políticas públicas.
As categorias que se sobressaíram e serão apresentadas ao longo deste relatório são:
Documentos e Cidadania; Privacidade, Consentimento e Ética; Estigma, Medo,
Ganhos, Facilidades, agrupadas, tratadas e analisadas como Riscos versus Benefícios; e
Transparência, Confiança e Governança de Dados.
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3. Resultados e Discussões
3.1 Documentos e Cidadania
Muito provavelmente, os termos dados e banco de dados podem soar como algo abstrato e
mesmo distante para a maioria das pessoas. No entanto, quando nos referimos a documentos,
não há quem não saiba do que se trata, visto que estes têm o poder de “fazer o cidadão”. Assim,
os papéis acabam por representar valores e performar a própria existência do indivíduo (Peirano,
2006).
A importância dos documentos em seus formatos de papel e cartão é notória e conforma a
própria cultura do Brasil no que diz respeito à cidadania nas dimensões dos direitos civis, políticos
e sociais. Milhões de brasileiros não têm acesso à internet e nem mesmo têm informação sobre
a digitalização dos dados administrativos, mas certamente possuem vivências relacionadas aos
trâmites administrativo-burocráticos que envolvem a vida social dos documentos, trajetos vividos
por quase todos, desde situações como “preciso fazer um documento”; “perdi um documento”,
“roubaram meu documento” até “não tenho documentos”.

“Essa coisa da lógica dos documentos... O uso dos documentos tem contextos e
apropriações. Quando você vê a forma como as pessoas se relacionam com seus próprios
documentos é muito revelador. Marisa Peirano [antropóloga] cita que existem muitos casos
relatados de pessoas que chegam a morrer por causa dos seus documentos. Ela pegou o
caso de uma pessoa que estava na Lagoa, no Rio, e o documento caiu dentro da lagoa e
ele foi buscar o documento e acabou morrendo afogado. Ou, uma pessoa que estava num
deslizamento num morro, voltou pra buscar um documento e foi soterrado. Têm muitos
casos e muitos casos. Por exemplo, teve aquele incêndio em São Paulo, num prédio no
centro. O prédio estava fechado por conta de um incêndio e dois dias depois ainda havia
riscos, as pessoas não podiam voltar pro prédio e, numa entrevista, um policial falou assim:
‘olha o prédio só foi liberado pras pessoas voltarem pra poder pegar seus documentos’ . Ou
uma mãe que fala: ‘ah, eu acordei no meio da noite... as pessoas gritando incêndio e só deu
tempo de pegar meu filho e os documentos’ . Ou seja, só o filho era mais importante que os
documentos para aquela mãe”.
- Ex-gestor de políticas públicas (entrevistado para esta pesquisa)

Situações como as descritas acima acontecem com certa frequência e isso tem a ver com a própria
construção da cidadania no Brasil, que está diretamente associada aos cadastros e registros civis,
que ganhavam e ganham corpo na forma de documentos impressos. E, pelo fato dos indivíduos
no país terem a clara noção de que os documentos são a forma de serem reconhecidos e
adquirirem direitos, estando os documentos diretamente relacionados com a ideia de dignidade
humana. Por isso mesmo, estes se tornam a personificação do indivíduo e representam valores
importantes como aquele relacionado ao caráter e integridade do “nome” do cidadão.

9. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2019 (PNAD), mais de 12 milhões de domicílios ficam fora da acessibilidade digital, o que significa mais de
40 milhões de pessoas.
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“Meu patrão, uma vez, pegou um documento dele, sei lá, um papel assim que tinha os
dados dele, acho que foi identidade, alguma coisa assim, aí eu cheguei e falei: ‘uai, como é
que vai jogar no lixo isso aí? Se alguém pegar seus dados pode fazer alguma coisa com seu
nome’ . Aí, eu peguei e falei: ‘ó, os dados do senhor estão aqui, se alguém pegar pode fazer
alguma coisa, abrir uma empresa’ . No caso, aí pode fazer alguma coisa. Aí, eu peguei e
rasguei”.
- Ex-beneficiária do Programa Bolsa Família (entrevistada para esta pesquisa)

É compreensível que indivíduos entendam que suas vidas são legitimadas e dignificadas através
de registros civis como a carteira de identidade, que é o Registro Geral emitido pelas Secretarias
de Segurança Pública (SSP) de cada estado ou carteira de trabalho, o que é reforçado pelo Estado
que atrela a cidadania aos documentos de identificação dos indivíduos, no limite, aos documentos
físicos.
O primeiro regulamento do Registro Civil de Pessoas Naturais no Brasil foi publicado em 1874,
com o intuito de estabelecer o registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos . Regulamento
posteriormente revisto em 1888. Ou seja, a detenção desta função pelo Estado não é tão antiga,
sendo uma mudança ocorrida no final do século XIX. Além disso, apenas nos anos de 1970 o
registro foi normatizado e, apenas em 1997, a certidão de nascimento passa a ser gratuita (Lei nº
9.534/97), até então, estes registros eram pagos, o que explica, em parte, a subnotificação destes.
Na intenção de suprir esta lacuna, em 2008, foi promulgada a lei nº 11.790, intentando viabilizar
o registro civil tardio, que tem o objetivo de registrar o nascimento de crianças e adultos após os
prazos legais. No entanto, é importante que se diga que, apesar das campanhas para a erradicação
da subnotificação e também do fortalecimento do registro civil do nascimento como um direito,
ainda há grande subnotificação por conta de vários motivos subjetivos e materiais como o
desconhecimento da importância do registro civil, falta de cartórios próximos e a dificuldade de
deslocamento até estes, problemas com a documentação dos responsáveis/pais e também a
espera do pai para fazer o registro.
Estima-se que mais de três milhões de brasileiros não possuam certidão de nascimento ou
qualquer outra identificação civil. Pessoas invisíveis para o Estado e para a sociedade, inexistentes
nas estatísticas e nas políticas públicas, privadas de exercer qualquer direito. O registro civil
do nascimento é o documento pelo qual a pessoa passa a existir oficialmente e sua ausência
inviabiliza o acesso à matrícula escolar, acesso à saúde ou qualquer outro serviço provido pelo
Estado, tornando-as extremamente desprotegidas e vulnerabilizadas.
Cidadãos se configuram como aqueles que possuem documentos, registros civis para que
possam ser reconhecidos como sujeitos de direitos civis, políticos e sociais.

10. https://www.cnj.jus.br/provimento-regulamenta-registro-tardio-de-nascimento/.
11. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2015 (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de três milhões de
cidadãos brasileiros não possuem a certidão de nascimento.
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“É através dos documentos de registro civil que uma pessoa pode comprovar que existe,
que é cidadã... (...) É por meio do registro civil de nascimento que o indivíduo tem acesso a
programas assistenciais, recurso este de grande valia em meio à miséria que ainda assola
homens, mulheres e crianças; bolsa escola, que busca incentivar o interesse dos pais em
ver seus filhos aprendendo; é por meio deste instrumento que a pessoa é vista em sua
dignidade e individualidade” (Krauspenhaar; Hammarstron, 2012).

Existem vários tipos de documentos para identificar uma pessoa civilmente, lembrando que ainda
não existe no país um Registro de Identificação Civil unificado, que reúna de forma integrada
todos os documentos necessários à vida civil. É fundamental pontuar que a identificação civil
no Brasil possui um histórico relacionado à polícia e aos serviços de segurança nacionais. Deste
modo, se, por um lado, a identificação civil confere cidadania aos indivíduos, por outro lado, pode
constranger e intimidar, principalmente, aqueles que se encontram em camadas vulnerabilizadas
da população. O mesmo aparato que pode conferir acesso a direitos, dependendo do caso, pode
gerar desconfiança, medo e insegurança dos titulares dos documentos/dados. Esta relação
é indispensável para compreendermos como titulares de dados, usuários/beneficiários de
programas sociais e também gestores de políticas públicas percebem e vivenciam o acesso aos
dados dos cidadãos que estão sob a custódia do Estado.

“Voltando pra esse tema do registro civil, identificação... ele é um tema que está sempre
relacionado com proteção de dados e com compartilhamento de dados. Porque a maior
ameaça que as pessoas de proteção de dados veem é o sistema de identificação. É como se
fosse o lado mal. O lado mal da política pública é o sistema de identificação, os caras maus,
os caras da polícia, são os caras autoritários, são os caras da vigilância, são os caras da repressão. Isso é uma visão claramente brasileira...
No Brasil tem essa origem da institucionalidade do sistema de identificação e de registro.
No Brasil, isso é vinculado à polícia desde que foi criado, nos anos 1930. Mas isso é uma
distorção. Poucos países têm o tema da identificação vinculado à polícia. Poucos países. O
Brasil é um deles. Não tão poucos, mas assim... na América Latina, por exemplo, o Brasil é
o único país em que a identificação está vinculada à polícia... Com uma coisa estruturada,
organizada. Essa debilidade do sistema de identificação, a fragilidade disso aí...eu digo, olha,
isso tem que sair da mão da polícia... O documento que reconhece a pessoa como cidadão
não deve ser feito numa delegacia de polícia [refere-se ao fato de que o Registro Geral, mais
conhecido como carteira de identidade, é emitido pelas Secretarias de Segurança Pública de
cada estado]... Então eu digo que tem que sair da polícia por uma questão de racionalidade
administrativa”.
- Ex-gestor de políticas públicas (entrevistado para esta pesquisa)

Assim sendo, o histórico da relação direta entre registros/dados e o aparato policial leva muitos dos
titulares de dados a terem receio em relação aos usos destes pelas instituições governamentais.
É comum entre os titulares de dados e beneficiários de programas sociais certa desconfiança em
relação ao domínio estatal de seus dados pessoais e sensíveis.
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“Eu não dô mais! Porque me informaram que CPF, às vezes... estão falando que quando a
pessoa vai em qualquer estabelecimento e dá o CPF é pra aumentar os pontos no cartão de
crédito se você quiser a pontuação, estas coisas... tipo assim, né?! Mas agora, eu descobri
que o Governo faz isso pra tomar parte da vida da pessoa, o que a pessoa ganha, saber o que
a pessoa tá fazendo... Eu peguei e num dei mais!”.
- Ex-beneficiária do Programa Bolsa Família (entrevistada para esta pesquisa)

Beneficiários de programas sociais governamentais demonstraram não apenas receio do uso
de seus dados pelo Estado, mas também indicaram que temem como estes dados podem
ser vinculados através das bases de dados. O próprio fato de omitir certos dados ao realizar
determinado cadastro está diretamente relacionado à ideia de que a pessoa poderá ser
prejudicada.

“Até porque quando eu fui dar entrada no Minha Casa Minha Vida, eles provavelmente
juntaram os dados pra ver que eu morava com a minha mãe... então assim, foram dados
que pra casa eu não tinha fornecido. Na verdade, quando me pediram os dados, pediram
os meus dados com os de meu filho. E aí, quando veio a negativa... na verdade não veio
uma negativa, né, na verdade saiu no diário oficial com o nome de outras mães e o meu não
estava.
E aí, foi toda uma burocracia pra saber o que foi que havia acontecido, mas pra eles verem
que minha mãe fazia parte do meu círculo de residência, no caso vamos dizer assim, eles
sabiam, entendeu?! Porque assim, eu recebo um benefício que é um salário mínimo, minha
mãe recebe um salário mínimo também. Somos nós duas. Aqui em casa, somos em quatro:
eu, minha mãe, meu pai e meu filho. Eu tô com o pai do meu filho ainda, mas assim, ele
mora com os pais dele. Então, aqui em casa somos nós quatro. Então, o que acontece, eles
ficaram sabendo... Mas eu acho que eles têm acesso... a gente assim fica meio preocupada...
E a gente começa a pensar várias coisas porque, querendo ou não, são todos os nossos dados. Então é isso, a gente fica preocupado sim”.
- Beneficiária de Pensão Vitalícia (antigo Beneficio de Prestação Continuada BPC), mãe de
criança com microcefalia decorrente do Zika vírus (entrevistada para esta pesquisa)

O fato é que este receio em relação aos usos dos dados não parte apenas dos titulares destes
e dos beneficiários de programas sociais, mas também de gestores governamentais que se
mostraram atentos e receosos quanto aos usos indevidos destas informações.
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“Tem uma questão que é isso, é uma ‘passa’ de dados de pessoas vulneráveis e a gente ainda
tem, no Brasil, uma percepção policialesca da cessão de documentos de identificação, acho
que isso tem a ver com o fato da nossa própria identidade ter vindo de uma origem de uma
cidadania regulada, né?! Tem a ver com mapear e identificar os escravos, os ex-escravos.
E a gente tem um pouco esta visão do Big Brother, o receio do autoritarismo e o receio da
invasão de privacidade... Olha, caso interessante de não cessão de dados: muitas vezes, a
Polícia Federal vinha pra gente pedir dados de famílias [famílias cadastradas no CadÚnico] com pessoas no sistema carcerário, “não”, felizmente a gente tinha o CNJ. Muitas vezes,
vinha pedir o dado pra saber se aquele bandido estava no Cadastro, “não meu amigo, não é
a finalidade da Política Pública”.
“Se o objetivo do seu dado é perseguir o cidadão, eu entendo que a sua função é essa, mas a
minha função é te dizer não.”
- Gestora de Políticas Públicas (entrevistada para esta pesquisa)

Gestores de políticas públicas, diante das inúmeras desigualdades sociais do Brasil, mostraramse preocupados e também responsáveis pela promoção e garantia da segurança dos dados dos
cidadãos, principalmente dos que estão em situação de vulnerabilidade social. O que demonstra
que entendem a existência de uma disputa de interesses dentro do próprio Estado com relação
aos usos e reusos destas informações.

“Grupos vulneráveis pobres têm duas questões fundamentais: uma, eles nem sabem que
têm direito a direito... a pessoa é tão frágil que é capaz dela dizer ‘de fato, eu recebi o dinheiro do Bolsa-Família, então eu tenho obrigação de contar isso...’ . Entende?! A pessoa é de
um nível de fragilidade que ela não consegue se defender ou identificar que aquilo é uma
invasão de privacidade, que aquilo é uma invasão do seu direito, que aquilo é uma desconstituição... Ela sequer consegue entender que aquilo é um elemento de racismo, que aquilo é
um elemento de sexismo. Então, tem uma primeira barreira que é uma barreira cultural. O
público do Bolsa Família é um público tão estigmatizado que eles têm vergonha de ser do
Bolsa-Família. Então é assim, você tem direito, eu tenho direito de estar aqui...
Por exemplo, você pega um aluno cotista, por mais que ele sofra com aquilo... um aluno
negro cotista, um aluno indígena cotista... por mais que ele sofra com aquilo, sofra a dor do
racismo, ele, provavelmente, tem elementos e ferramentas para se defender. Não todos, mas
tem mais que uma mulher pobre, de periferia, analfabeta. Ela tem medo, tem vergonha de
ser do Bolsa-Família. Então, a pessoa acha que aquilo é um defeito, ela não está empoderada de que aquilo ‘é o meu direito, de receber o Bolsa Família’ e além disso, ‘é o meu direito à
privacidade’. Então, ela já é uma pessoa vulnerável em todos os sentidos e se sente como se
estivesse sendo ajudada e não como se ela tivesse tendo acesso a um direito. Este conceito é
um conceito muito importante, porque ele muda a forma como o cidadão de direito encara
o Estado. Então, primeiro, ela tem medo; segundo, ela nem sabe que ela tem direito, não
tem acesso à Lei de Acesso à Informação, gente!
Então assim, mesmo tendo a proteção da lei, o indivíduo pobre, o indivíduo vulnerável, o
indivíduo excluído, o indivíduo marginalizado, ele não tem acesso à lei como os outros têm.
Esta é uma questão que eu acho muito importante. Portanto, tratar de bases de dados de
A ou de B faz diferença! Nos joga outra responsabilidade, porque se este indivíduo não vai
saber se proteger, quem vai protege-lo? O gestor público”.
- Ex-gestora de Políticas Públicas (entrevistada para esta pesquisa)
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A assimetria de direitos, proteção e informação, como descritas acima, é o que faz com que vários
indivíduos se reúnam em grupos para garantir acesso a benefícios. Muitas pessoas, por conta da
assimetria de informação, encontram inúmeras dificuldades para reunir as informações exigidas
e transitar pelas instâncias necessárias para acessarem direitos junto ao Estado, dessa forma, os
grupos organizados se mobilizam com este propósito.

“Como aqui no Recife foram vários casos de crianças, né, acho que foi a maior quantidade
de casos foi aqui no Recife, as mães se juntaram e hoje, a gente tem um grupo. Então, em
conjunto foram várias as mães que foram dar entrada no benefício na Previdência Social, a
gente deu entrada. E, fevereiro do ano passado, virou uma Pensão Vitalícia. A liderança articulou junto do pessoal da Previdência Social pra fazer um mutirão somente com as mães.
Então, pra gente foi um pouco mais fácil em relação a isso porque foram todas num dia só.
Teve mães que não foram aceitas? Teve. Mas aí ‘vamo correr atrás pra ver o que foi que
aconteceu’. Aí, a liderança junto com a mãe tentava resolver pra ver se dava certo. Então, pra
gente foi um pouco mais fácil por conta disso, por conta desse mutirão que fizeram pra organizar essas coisas. Até pra Pensão Vitalícia foi a mesma coisa. Fizeram um novo mutirão
pra gente dar entrada novamente pra virar Pensão Vitalícia... Era no pensamento de muitas
mães: a gente se juntar e correr atrás dos nossos direitos”.
- Beneficiária de Pensão Vitalícia (antigo Beneficio de Prestação Continuada – BPC), mãe
de criança com microcefalia decorrente do Zika vírus (entrevistada para esta pesquisa)

Outra preocupação apontada pelos entrevistados foi o fato da instabilidade política brasileira
afetar os direitos adquiridos.

“No período de Lula foi mais fácil, no de Dilma o negócio pegou um pouco mais, no Temer foi um desastre e agora tem sido uma briga ferrenha, mas graças a Deus tá saindo, de
qualquer sorte, tá saindo e a gente não tá sentindo dificuldade. Uma dificuldade quem tá
sentindo é o pessoal transplantado de fígado por causa da medicação que não pode deixar
de tomar e essa medicação me parece que é até fabricada aqui no Brasil. Ela não é importada. Mas o SUS… eu sempre digo o seguinte: ‘é o Deus na Terra’… Porque o que eu vi das
pessoas sofrendo com problema de hepatite e que foram beneficiadas por ele...
Eu sei que fico muito triste quando eu vejo esse corte de verba do SUS que estão fazendo,
aí... tão acabando com o SUS. Se não houver uma providência, eu acho que...”.
- Representante de Pacientes de Hepatites Virais (entrevistado para esta pesquisa)

Por conta das diversas características históricas, culturais, socioeconômicas e políticas apontadas
por nossos interlocutores, faz-se indispensável entender qual é a compreensão destes no que
tange à privacidade, consentimento e ética no trato de dados pessoais no Brasil, particularmente
para pesquisa científica e para políticas públicas. Na próxima seção, iremos nos debruçar mais
detidamente sobre estes temas.
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3.2 Privacidade, Consentimento e Ética
Nas últimas décadas, transformações ocasionadas pelas tecnologias da informação e comunicação
aumentaram de maneira exponencial a produção e circulação de dados de diferentes fontes
e origens. Dados passam a ser utilizados e reutilizados com distintos propósitos e interesses,
cujos valor e importância dependerão do contexto e de mobilizações diversas que incluem
negociações, interesses sociais, políticos e econômicos (Leonelli, 2019). Aspectos que suscitam
questionamentos éticos, legais e analíticos em torno da coleta, gestão e finalidades de uso e
reuso de dados pessoais e sensíveis.
A circulação de dados pessoais e sensíveis é algo que sempre existiu, no entanto, a velocidade
com que estes trânsitos são realizados e também a facilidade de se acessar e correlacionar
informações de outros indivíduos e grupos tornam necessários o estabelecimento de novos
direitos aos titulares dos dados para evitar danos à liberdade civil e privacidade das pessoas.

“Eu também tenho muito medo, não vou mentir não. Porque a gente já descobriu que já
pegaram nossas fotos, já pediram dinheiro em nosso nome, entendeu?! Já teve no interior
daqui do Recife... já teve uma amiga de infância de uma mãe de micro [refere-se à criança
com microcefalia] que pegou as fotos da gente, né, no caso, das pessoas que tinham o contato... Saiu entrando em todos os perfis e alguns estavam abertos, assim como o meu. E ela
pegou fotos e saiu pedindo dinheiro em nome da gente, no interior. E aí a gente descobriu,
por quê? Uma pessoa ficou com a dúvida e decidiu procurar o grupo de mães pra saber se
realmente existia aquela ONG lá que mandava dinheiro pra gente. E foi assim que a gente
descobriu. Então assim, eu tenho medo, por mais que eu faça, por mais que eu poste, eu
continuo com medo. Então assim, não tenho muitos dados tipo onde moro... mas tem fotos
que podem levar isso a acontecer... de pegarem e usarem de outra forma como já usaram.
Então assim, a gente fica realmente com o pé atrás também, mas, querendo ou não, ninguém deixa de ter um Instagranzinho da vida”.
- Beneficiária Pensão Vitalícia (antigo Beneficio de Prestação Continuada – BPC), mãe de
criança com microcefalia decorrente do Zika vírus (entrevistada para esta pesquisa)

Necessário frisar que, a despeito deste horizonte de instabilidade produzido pelas redes sociais,
com raras exceções, a maioria de nossos interlocutores se mostrou pouco preocupada com a
circulação e os usos de seus dados por grandes empresas de tecnologias (Big Techs) que oferecem
serviços de busca, e-mail, aplicativos e redes sociais, chegando mesmo a afirmar, referindo-se ao
Facebook: “esquece isso de privacidade... este conceito não existe mais!”.
No que tange à circulação de dados pessoais e proteção de direitos dos titulares dos dados, o
recorte de classe apareceu na fala de uma das entrevistadas, que afirmou que os dados do pobre
no Brasil circulam e são usados de forma diferente daqueles da classe média e da classe alta.
Chamou atenção para o fato de que pessoas de classe média e alta estão melhores informadas
de seus direitos e quando estes lhes faltarem, saberão como se portar, inclusive tendo condições
financeiras de acessar a malha jurídica para valer um direito ou solucionar conflitos de interesses
entre as partes.
Outro elemento a se pontuar é que, a despeito dos riscos de abusos no tratamento de dados
pessoais poder ocorrer por pessoa física ou pessoa jurídica de caráter público ou privado, inclusive
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nos meios digitais, os principais receios de nossos interlocutores parecem estar voltados para o
Estado. Ou seja, os contextos cultural, histórico, socioeconômico e político do Brasil levam as
pessoas a terem mais receio dos usos e reusos dos seus dados pelo governo do que por grandes
empresas de tecnologia que coletam volumes massivos de dados de seus usuários através de
aplicativos, plataformas digitais e redes sociais. Uma esfera digital que ainda se mostra muito
abstrata para a maioria das pessoas. As facilidades cotidianas advindas dos serviços ofertados
parecem invisibilizar, ou, compensar, os potenciais riscos envolvidos nas distintas estratégias
das empresas para monetizar dados de seus usuários, dentre as quais estão manipulações de
comportamentos e decisões nas esferas comercial e política.
De fato, para a maioria das pessoas entrevistadas, o processamento de dados pessoais por
parte do governo é algo que gera maior receio do que ações de grandes empresas de tecnologia,
o que é justificável se pensarmos que é a relação com o Estado que confere cidadania ao
indivíduo, garantindo a liberdade e o acesso a direitos, com seus contornos jurídicos amparados
pela Constituição e contornos sociológicos acerca de quem é considerado cidadão. Portanto,
as finalidades de processamento de dados pessoais e sensíveis não se situam em um espaço
a-histórico, pelo contrário, habitam um terreno permeado pela interseccionalidade e todas
as consequências que estes cruzamentos (raça, gênero, classe, capacidade física, localização
geográfica, dentre outros marcadores sociais) podem causar na vida de indivíduos e grupos,
aspectos que produzem receios na população, particularmente daqueles que mais necessitam
acessar programas sociais que visam a equidade.

“A sociedade tem um conceito de preservação e defesa da privacidade de uma parcela da
sociedade, quando é pobre, este conceito fica bem com as bordinhas fluidas, sabe?! Porque
ela está ‘encostada no Estado’, eu tenho o direito de devassar a vida dela. Isso vai valer para
um conjunto de coisas... O dado que eu tenho no seguro de saúde privado é uma coisa...
Eu estou com os dados do SUS, até que ponto estes dados devem ou não serem protegidos
e etc... Então, esta é toda uma discussão complicada, num país com esse nível de desigualdade como o Brasil, né?! Por exemplo, perícia médica, a gente tem um benefício que chama
Benefício de Prestação Continuada, é um banco de dados parecido com o Bolsa Família:
pobres, idosos, pessoas com deficiência… Quando é idoso, a pessoa tem determinada idade
e renda. Quando a pessoa tem deficiência, a pessoa passa por perícia médica. Tem gente que
acha que pode ter acesso a estas informações porque a pessoa está ‘encostada no Estado’, recebendo dinheiro, ‘diz que é deficiente’, ‘que diz que não pode trabalhar’... Então assim, esse
conceito, não estou dizendo que todo mundo pensa assim, mas como vocês estão fazendo
uma investigação que eu acho interessante, vale a pena tentar abordar isso, porque a minha
experiência é que as pessoas respeitam muito menos a privacidade da população de baixa
renda. E aí, se você for para estes públicos, mulher, negra… aí lascou”.
- Ex-gestora de Políticas Públicas (entrevistada para esta pesquisa)

Casos como o relatado acima demonstram a necessidade de transparência em acordos
estabelecidos entre governos e empresas, com prestação de contas à sociedade para que
tenham legitimidade. A transparência e demonstração de que os dados são tratados dentro dos
parâmetros legais exigem verificação e responsabilização em casos de abusos, usos indevidos e
negligência.
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Especificamente no que tange à cessão de dados administrativos com finalidade de pesquisa,
foi unânime a opinião de gestores entrevistados ao apontarem que pesquisadores vinculados a
instituições com credenciais adequadas e interessados em utilizar bases de dados administrativos
não representam risco, ao contrário, contribuem para a melhoria e promoção de políticas públicas
e, geralmente, garantem o bom uso destes dados.
Gestores relataram experiências no contato e no processo de cessão de dados para pesquisadores.
Frisaram que a cessão de dados para a pesquisa não é um problema, desde que exista uma
instituição de pesquisa séria no comando de determinada investigação e que a finalidade do
uso dos dados seja clara, respeitando o princípio da razoabilidade, ou seja, que a quantidade de
dados requeridos não extrapole a necessidade real da pesquisa.
Desde que se responda com clareza às questões “por quê?” e “para que?” e “para quem?”, os
gestores não veem qualquer problema no uso das informações para atividade científica com
finalidade de interesse público. Também foi notória a confiança nas instituições públicas de
pesquisa, inclusive, um de nossos interlocutores argumentou que dados administrativos só
deveriam ser cedidos para pesquisas de caráter público e promovida por universidades e centros
de investigação públicos.

“Na minha experiência é regulação... A Política Pública tem uma finalidade e a finalidade
institucional vai ser melhorar a vida do cidadão e destes grupos e, pra isso, ela precisa do
uso dos dados. Dificultar o acesso para políticas ou para pesquisa de instituições sérias de
pesquisa é dificultar a própria capacidade de êxito da política. Fraude, a gente trata como
fraude, erro a gente trata como erro, mas isso não tem que eivar todo um outro constructo
que não pode nascer do receio do mau uso do dado, o que a gente tem que fazer é impedir
o mau uso do dado, não impedir o bom uso do dado com receio do mau uso. Se você for
numa família vulnerável, numa família indígena e perguntar : ‘você prefere ceder seu dado,
ou, não ceder e não chegar, aqui, a água?’. Acho que quando vocês forem entrevistar as pessoas mais pobres, elas vão dizer: ‘não... então toma meu dado aí, então, traz o serviço, traz o
benefício, faz aqui o que você puder fazer por mim’.
É isso, vamos regrar e impedir o mau uso, é o que pode ser feito. Punir o que há de errado e
deixar as coisas seguirem, né?! Se não, a gente não faz mais nada. Se cada um, cada pesquisador e cada instituição pública for transformado em um potencial fraudador ou num
potencial Serasa...”.
- Gestora de Políticas Públicas (entrevistada para esta pesquisa)

Há de se acrescentar que, no Brasil, ainda é recente a compreensão de que a privacidade,
segurança da informação e consentimento são necessários para o uso de dados contendo
informações pessoais e sensíveis. A LGPD é um marco neste sentido, visto que, até então, não
existia normativa específica que assegurasse conformidade jurídica em torno do tratamento
de dados pessoais no país e dos direitos dos titulares dos dados. O consentimento na lei é
necessário e deverá ser concedido com base na autonomia e vontade do titular dos dados ou de
seu responsável legal, com garantias de transparência, segurança e minimização no uso destes
para uma finalidade determinada (BRASIL, 2018).
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A LGPD prevê exceções para o processamento de dados pessoais e dados sensíveis sem o
consentimento do titular. Dentre elas, constam a realização de estudos por órgãos de pesquisa,
com a ressalva de que, sempre que possível, deve ser garantida a anonimização dos dados
(BRASIL, 2018, art. 7, 11) e também para realização de estudos em saúde pública. Nestes casos,
a lei determina que os dados devem ser tratados exclusivamente dentro do órgão de pesquisa
e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em
regulamento específico e, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados,
bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisa (BRASIL,
2018, art.13).
“Quais interesses devem prevalecer em situações de conflito – público e privado – e o tipo
de tutela legal efetiva à proteção da privacidade no acesso dos dados pessoais alimenta o
debate, e revela uma redução da ideia de público como estatal e como única alternativa
ao privado. É necessário ir além das formulações simples de proteção formal dos dados
pessoais, como bem privado e exclusivo do indivíduo, e buscar alternativas de produção de
um bem comum de interesse público na saúde em articulação com os contextos normativos,
sociais e políticos, locais e globais”. (Ventura, Coeli, 2018).

O argumento da ampliação do conceito de público para além do que está atrelado ao Estado
é fundamental para que os indivíduos compreendam seus dados como portadores de valores
coletivos. A ressignificação do dado administrativo como algo valoroso para a transformação
social – e, não apenas relacionado à vigilância estatal do cidadão – é um elemento-chave para o
consentimento direto e indireto da população quanto aos usos e reusos de seus dados para a
promoção de pesquisas e políticas públicas que sejam orientadas para o coletivo, o bem comum.

“Você vai cair nesse problema se é opt in ou opt out. Então eu acho que esses centros, o
que eles começaram a fazer, é justamente a comunicação. Então todos eles têm um site que
comunica. Estamos fazendo esse, esse e esse projeto, que pega essa, essa e essa população,
usamos tais e tais e tais e tais dados, imaginando que alguém da população vendo aquilo
possa dizer: ‘olha, por favor, me tira fora porque eu não quero que meus dados sejam usados’. É a possibilidade. Mas isso, você sabe que a maior parte das pessoas vai estar lá... então,
eu acho que essa ideia de você investir na participação da população, ela cumpre esses dois
papéis na minha opinião. Um pra trazer pra população a discussão da importância do uso
desses dados, né?
Na percepção de que são bens públicos... um bem comum que pode ser usado no interesse público. Então, mas essa ideia de você, com a participação, digo; quando eu comunico,
quando eu tenho um site, eu já faço a primeira etapa do envolvimento populacional, que é
pequena, mas eu acho que quando você traz essa participação que pode ser, por exemplo,
pode ser com a participação de questões, né?!
Quando você ouve, pode ser consulta, a segunda etapa; quais são as questões que seriam
interessantes de serem estudadas? O que você percebe como questões importantes pra esse
particular grupo populacional, ou pra sua comunidade? E você tem até um envolvimento
maior se a pessoa participa, né?! Como a gente tem nos comitês de ética em pesquisa, né?!
Com a participação de representantes da sociedade, eu tenho algumas dúvidas (...) o quanto que isso funciona”.
- Pesquisadora da área da Saúde (entrevistada para esta pesquisa)
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Acima, a pesquisadora se refere a centros de integração de dados para estudos de base
populacional criados e mantidos por governos, em parceria com universidades e instituições de
pesquisa, para viabilizar o acesso aos dados em conformidade com princípios éticos e legais em
benefício da sociedade12. É importante notar que na LGPD, a pseudoanonimização é mencionada
apenas no artigo 13, que se refere a estudos em saúde pública realizados por órgãos de pesquisa13.
Acredita-se que tal especificidade se volta à necessidade de dados identificados para realização
de técnicas de vinculação de dados/registros (Record Linkage). Técnicas voltadas à integração de
informações entre distintas fontes ao nível individual para análise de questões científicas mais
complexas.
No Brasil, toda pesquisa envolvendo seres humanos requer aprovação do Sistema CEP/Conep
para assegurar que o estudo será realizado de acordo com princípios éticos a partir de resoluções e
normativas deliberadas pelo Conselho Nacional de Saúde, objetivando a protecão do participante
da pesquisa. A sigla CEP se refere a Comitê de Ética em Pesquisa, que é a instância institucional
e local. E, a sigla CONEP faz referência à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, instância
nacional responsável por analisar projetos de pesquisa que possuem cooperação internacional,
propostos pelo Ministério da Saúde, e os de áreas temáticas consideradas especiais, dentre elas,
os estudos em genética humana e com populações indígenas.
Os Comitês de Ética em Pesquisa são colegiados situados em instituições de pesquisa, que devem
ser independentes e ter composição interdisciplinar para defender os interesses dos participantes
das pesquisas. Para o bom funcionamento destes, suas composições devem ser diversas, além
de contar com pesquisadores e especialistas, devem contar com membros da sociedade civil e
representantes de grupos sociais variados com o intuito de representar perspectivas voltadas
aos interesses dos participantes das pesquisas.
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do participante da pesquisa ou de seu
responsável legal é solicitado como requisito para embasar a avaliação ética de um projeto de
pesquisa. Na impossibilidade de obtenção do TCLE, a dispensa deste poderá ser solicitada,
desde que fundamentada em termos de responsabilidades assumidas pelos pesquisadores,
que busquem mitigar riscos e assegurar os direitos dos participantes de determinada
investigação científica (Doneda et al, 2019). Portanto, o processamento de dados pessoais sem
o consentimento do titular dos dados ou de seu responsável poderá ocorrer desde que seja
considerado indispensável e que siga algumas condições preestabelecidas.

12. Exemplos de centros de vinculação de dados para pesquisa SAIL Databank (Secure Anonymized Information Linkage Databank): https://saildatabank.com/; Administrative Data Research Network: https://www.adruk.org/about-us/about-adr-uk/; Population Data BC: https://www.popdata.bc.ca/ e The Centre for Data Linkage (CDL):
https://research.curtin.edu.au/healthsciences/health-sciences-research/research-institutes-centres/centre-for-data-linkage/
13. O conceito de pseudoanonimização é definido na lei como “o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um
indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro” (art.13, inciso IV). Portano, os dados
poderão ser identificados quando necessário para aplicação das técnicas de vinculação de registros (Record Linkage).
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“No TCLE acontece muito o seguinte: ... Que o TCLE tem que ter um termo claro, que
a gente vai lidar com paciente que a cultura pode ser boa, mas 90%, a cultura é pouca.
E termos técnicos... não adianta colocar... Tem que ser um documento que o voluntário
[participante da pesquisa] entenda realmente. Sabe que os termos técnicos... às vezes... sabe
que noutro dia teve um caso que foi necessário que se botasse ‘a quantidade de uma colher
de chá de sangue, uma colher de sopa de sangue’, que é para as pessoas entenderem. Porque
se você bota a quantidade em ml, 20 ml... é certo... Mas tem paciente e tem voluntário
que não sabe aquela medida. Principalmente quando o trabalho é feito, geralmente, com
as pessoas da periferia, os menos esclarecidos. E, esse é um cuidado muito grande que a
própria resolução 466 diz, né?! Que é para as pessoas terem cuidado com os termos e botar
um termo técnico não adianta para paciente.
E outras coisas também são, às vezes, ficam em dúvida, deixa em dúvida... o contexto não
ficar bem esclarecido. Tem pedido de esclarecimento, isso se pede muito, muito, muito
mesmo. O esclarecimento daquele desenho da orientação da pesquisa.
Até dentro do próprio projeto tem que ser uma coisa bem clara. Bota aí os termos técnicos,
tem que ser usado, porque tá se tratando com pessoas que conhecem profundamente a área.
Mas os maiores problemas são com TCLE, que graças a Deus melhorou muito. Se pensou
até em se fazer uma espécie de um roteirozinho para distribuir para os pesquisadores.
Porque às vezes têm coisas que acontece lá... Um renomado pesquisador assina um TCLE,
mas foi feito por um estudante. Ele não tem... a obrigação ele tem. Mas não tem tempo para
estar lendo aquilo ali. Então, constantemente é consertado pelo CEP, o CEP sempre devolve
orientando o que deve constar. E há casos até de control C, control V... acontece muito isso!
Na verdade, cada caso é um caso, né?! A dificuldade nossa em fazer o roteiro, que já se
pensou isso várias vezes, não se teve tempo ainda. E agora, principalmente com essa
pandemia, a prioridade é para os protocolos que tratam da covid-19. Essa tem sido a
prioridade máxima. Constantemente, a gente está se reunindo para não padecer. Mas é isso
mesmo...”.
- Representante de Usuários em Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) (entrevistado para esta
pesquisa)

A seguir, uma das interlocutoras deste estudo exploratório, que é membro de um grupo
social bastante visado por pesquisadores, aponta uma série de questões éticas em relação aos
participantes de pesquisas. Destacando-se a falta de devolutiva dos resultados aos indivíduos e
grupos sociais que possibilitam a realização das pesquisas.
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“Eu até comentei... sobre isso, quando eu decidi se eu aceitava participar ou não dessa
pesquisa aqui. Não é por nada, mas assim, eu tenho o maior prazer em ajudar. O que você
me perguntar e eu puder responder, eu tenho o maior prazer em lhe dizer, em lhe explicar
qualquer tipo de situação. Só que a gente também, a grande maioria das mães, a gente já
sofreu muitos baques por conta de pesquisadores, não vou mentir pra você. Por isso que
eu tive a dúvida de fazer ou não. O que que acontece? Já teve pesquisadores que não nos
deram devolutivas, várias e várias e várias. A minoria que deu a devolutiva. Já teve questões
da gente ir procurar saber qual foi a devolutiva, tudinho… por ganharem muito dinheiro
em relação às pesquisas da gente. A gente não recebeu um real, por exemplo.
Mas quando a gente foi perguntar pelo menos da devolutiva, o que é que tinha sido visto
na pesquisa deles, eles disseram que a pesquisa estava com termos que as mães não iriam
entender.
Então assim, não foram com essas palavras bonitinhas, mas foram ‘ah, porque os termos
são científicos e as mães não vão poder entender’ ou seja, por que você não faz um termo
mais claro para que as mães, que não têm acesso a esses termos, terem o conhecimento
do que foi pesquisado? De fato darem um posicionamento: ‘oh, a pesquisa não saiu ainda
não, mas vai sair’. Enfim, mesmo que a resposta nunca venha, mas que dê uma... tenha
um carinho por aquele pessoal que teve um carinho em parar pra ouvir a todos vocês,
entendeu?! Não tô falando de vocês duas, mas é que eu já passei por muita… E aí, foi o que
eu disse… têm mães hoje que se você chegar pra ela e dizer assim ‘oh, eu sou pesquisadora,
você poderia participar de uma pesquisa?’. Ela vai lhe dizer curta e grossa: ‘eu recebo
quanto em relação a isso? Eu preciso receber porque se eu vou parar o meu tempo, eu
quero um custo por isso’, entendeu?!
Então assim, têm mães que chegaram a esse ponto pelo fato dos pesquisadores... alguns, né,
não vou generalizar, mas não darem nem uma devolutiva, não dizerem nada. E, o que mais
chateou a gente foi o fato do pesquisador que disse que a gente não iria entender. Porque
até a mãe que foi atrás, que foi a da ONG ..., ela até disse ‘não, mas não tem problema não,
a gente leva pra quem possa nos explicar’. E o pesquisador não deu, a pessoa não deu a
devolutiva, entendeu?!
Então assim, acho que o mais difícil é a parte da devolutiva, porque a gente raramente
recebeu, raramente. Eu até recebi um que foi em formato de um livro, que foi uma
pesquisadora de Brasília e assim, foi um carinho muito grande que a gente ficou todo
mundo emocionado, quando recebeu. É um livro que é muito lindo falando... não diz o
nome de ninguém, nenhuma família, nada, mas tá lá todas as histórias, todas bonitinhas.
Tá aqui, um mimo pra gente”.
- Beneficiária Pensão Vitalícia (antigo Beneficio de Prestação Continuada – BPC), mãe de
criança com microcefalia decorrente do Zika vírus (entrevistada para esta pesquisa)

Nos relatos dos entrevistados também foram apontadas lacunas no acompanhamento e na
regulamentação para avaliação ética de pesquisas voltadas ao estudo de comunidades de povos
originários e tradicionais.
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“E depois disso eu comecei a perceber muita coisa relacionada à pesquisa que nós não tínhamos
retorno nas nossas comunidades. Eu comecei a ler artigos que nunca tinham chegado nos nossos
povos, lá. Livros publicados que nunca tinham sido retornados. E aí eu entrei na situação e da
dificuldade do que é ética e bioética no CEP/CONEP. Porque eu queria fazer uma pesquisa com
o meu povo e o CEP aprova, mas o CONEP, ele é muito demorado. Ele não tem as especificidades
pra gente. Na verdade, a negatividade com a gente é muito forte, como se nós não tivéssemos
o direito e as nossas lideranças não tivessem autonomia pra discutir e dizer: ‘eu quero que
ela faça pesquisa aqui, eu quero que ela fale sobre nós’. Isso no CONEP não tem essa mesma
representação. É uma coisa que hoje nós fazemos parte da Articulação Brasileira de Indígenas
Antropologxs e nós trazemos essa discussão em nível de CEP/CONEP para povos indígenas.
Assim, pra mim foi muito complexo. Eu não vou dizer que foi fácil, porque não foi fácil. Porque
a gente sabe que quando chegavam os pesquisadores no nosso território coletavam tudo e iam
embora e a gente nunca sabia o que faziam com isso. Por isso que eu quis vir pra essa área, né? Aí,
foi interessante porque quando eu fui conversar com minha mãe sobre como seria isso, a primeira
coisa que ela falou foi assim: ‘o teu orientador ou orientadora não vai ser igual aquele povo lá da
universidade que roubou o sangue não, né? E tu não vai fazer isso com eles não, né?’. ‘Não mãe,
não vai fazer não. A gente só vai fazer se a comunidade, todo mundo, concordar. E o retorno vai
vir, porque, senão, eu não vou participar’. Então, a primeira coisa que a gente pensa, e eu pensei
muito, é a questão do retorno. O retorno pra mim é fundamental, porque a gente nunca teve um
retorno. Não que todos os pesquisadores e pesquisadoras não dessem retorno. Logicamente, a
gente sempre tem uns que vão lá e sempre deixam o retorno. Mas, a gente sabe que têm outros
que não. Então, quando eu pensei nessa situação da genética, eu fui ler a respeito... banco de
dados, como era que funcionava, o CEP/CONEP, todo esse processo.
A autorização não basta só do CEP/CONEP, a gente precisa da autorização das lideranças. É
uma coisa que eu vivo falando a nível da coletividade. Em cada aldeia que a gente passa ter uma
assinatura de liderança daquela aldeia. E isso é fundamental pra mim enquanto indígena, né, que
eles tenham um conhecimento disso. A gente sabe que tem alguns povos que não conseguem ter
o entendimento do que significa isso. Mas além de tudo aquilo escrito que o CEP/CONEP exige,
eu tento, junto com os meus orientadores, porque eu digo que eu não tenho só um, nem uma, são
vários que me acompanham para que a gente possa explicar numa linguagem que eles consigam
entender.
Porque pode ser que a gente chegue num território que de repente a liderança não aceita, a gente
vai voltar. Por quê? Porque é autonomia deles. O CONEP não tá lá nos territórios. O CONEP não
sabe o que tá acontecendo nos territórios. Então, é uma coisa que eu critico muito, a gente tem
essa prática de chegar, reunir, falar e tudo mais, mas se a gente for ver, o CONEP não acompanha
nada disso. Não acompanha!
Talvez se eu não tivesse essa visão e não fosse indígena, talvez não fosse dessa forma. E o CONEP
não ia saber de nada o que tá acontecendo nos territórios. Porque a gente coloca o projeto
na plataforma [Pataforma Brasil] e depois disso, coloca ou não, tu não tem uma exigência de
ter um relatório parcial ou final, não existe isso. Então, não tem um acompanhamento sério
mesmo do CONEP relacionado a nós povos indígenas. Pede um monte de documentação, é
uma coisa que eu até digo, pede tanta coisa pra nós que quando chega lá, na hora, não tem
um acompanhamento. Se nós indígenas, hoje, nas pós-graduações, a gente não tiver essa
sensibilidade com os nossos orientadores e mudar também algumas práticas relacionadas a isso, o
CONEP nunca vai saber das coisas.
Ele só sabe porque a gente começa a reivindicar os direitos. De dizer: ‘vocês têm que exigir o
relatório parcial, vocês têm que começar a exigir o relatório final’. Exigir o relatório final é uma
coisa que eu coloco muito...”.
- Pesquisadora indígena da área da Saúde-Antropologia (Geneticista) (entrevistada para esta
pesquisa)
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Desconfiança em relação a certos estudos e falta de retorno das investigações científicas também foram
apontadas por outra pesquisadora, esta de origem quilombola. Diante da falta de retorno de análises
de pesquisas realizadas a partir dos dados de grupos tradicionais, medidas alternativas foram tomadas
pelas próprias comunidades para assegurarem seus direitos.

“As comunidades, elas estão um pouco mais espertas e vigilantes nesse sentido de pra quem a gente
vai passar as informações, né?! Algumas comunidades fazem: ‘você quer vir na minha comunidade?
Então tá bom. Você vai assinar um termo. Nesse termo você tem que dizer isso, isso e isso. Minha
responsabilidade é essa e essa e essa’.
Que a gente não aguenta mais ver nossos dados aí, sendo jogados aí e sem saber e sem respeitar...
Porque a gente passa uma informação e você pega essa informação e faz o que quer com ela? Tipo
assim; não tá preocupado com o grupo, né? Em vez de você trazer uma política pra acrescentar, você
pega isso pra fazer o contrário, fazer o inverso disso?!”.
- Pesquisadora quilombola da área de Ciências Sociais (entrevistada para esta pesquisa)

É importante mencionar que a LGPD exige que os responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais
organizem e mantenham registros acerca de qualquer atividade relacionada ao processamento destes
e que os titulares dos dados tenham acesso facilitado às informações sobre qualquer tratamento pelos
quais seus dados tenham sido submetidos.
Pesquisadores de comunidades tradicionais nos revelaram que há incentivo no seio de seus grupos para
a formação de jovens e adultos nas diversas áreas do conhecimento, com o intuito de proteger seus
conhecimentos e defender os direitos da comunidade e de seus membros.
Neste sentido, destacamos que a LGPD se refere exclusivamente a direitos dos indivíduos sobre seus
dados, e que dados anonimizados não são considerados dados pessoais. Contudo, mesmo sem fazer
referência a qualquer indivíduo específico, algumas informações como condições de saúde, status
socioeconômico, locais georreferenciados e etnicidade, por exemplo, podem expor e prejudicar grupos e
comunidades, requerendo escrutinamento ético sobre os potenciais benefícios e riscos.
Portanto, conferir voz à população estudada, seja no que tange aos dados primários ou secundários,
destaca-se como uma das premissas atuais do fazer científico, que busca coadunar a luta dos movimentos
sociais, estes que afirmam: “Nada sobre nós, sem nós”. Ou seja, os grupos desejam e devem ter o direito
assegurado de não apenas receber a devolutiva das pesquisas sobre eles próprios, como também sugerir
temas de estudo e participar ativamente da formulação dos desenhos das pesquisas científicas e da
análise de evidências para políticas públicas que os afetarão de maneira direta.
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“Dialogar com a sociedade civil é uma das coisas que eu aprendi trabalhando, principalmente
no ano passado, no enfrentamento à pandemia, com populações em situação de rua. Nunca
falar ‘por’ eles e sim falar ‘com’ eles. Então, é sentar, é botar na mesa assim ‘ó, a gente, tem
essa lei aqui de proteção de dados e a gente tá pensando isso, o que é que vocês pensam em
relação às comunidades quilombolas?’. Eu acho que é a primeira coisa, entendeu?! Porque a
gente fica muito por dentro de nós mesmos assim e elucubrando aqui uma coisa, e se você
conversa com uma liderança dessas, ela já vai te dar uma noção. Então, eu acho que mesmo que
a gente trabalhe com dados secundários, com dados administrativos, a gente tem que abrir o
canal de diálogo com essas lideranças. Tanto que é uma coisa que eu fico falando toda hora...
‘tem que falar com as lideranças, tem que conversar com as lideranças’. Entendeu, abrir esse
canal. Eu acho que o CIDACS tem a possibilidade de abrir esses canais e não ficar só no meio
científico e acadêmico. Porque a gente faz esse movimento muitas vezes quando a gente vai a
campo, né?! Coleta dados primários. Quando a gente vai trabalhar com dados secundários,
dados de domínio público, a gente não tem esse cuidado e que é extremamente relevante.
Extremamente!”.
- Pesquisadora da área de Saúde (entrevistada para esta pesquisa)

Entendendo que indivíduos, grupos sociais e comunidades tradicionais possuem agência e têm
o desejo de participação e autonomia de decisão, a seguir, traremos alguns dos argumentos
elencados por nossos entrevistados a respeito de suas percepções e experiências acerca do
compartilhamento e vinculação de dados pessoais e sensíveis.

3.3. Riscos versus Benefícios
Muitos de nossos entrevistados demonstraram conhecimento sobre suas situações de
vulnerabilidade e também apontaram estar atentos aos riscos que podem correr por conta
dos usos e reusos de seus dados. Por outro lado, também revelaram benefícios que podem
ser advindos destes usos e compartilhamentos, que incluem a vinculação de dados, desde que
sejam realizados de modo adequado e ético. Apreendemos de nossas entrevistas que os titulares
dos dados - principalmente beneficiários de programas sociais, representantes de pacientes e
pesquisadores oriundos de grupos tradicionais - estão a todo tempo balanceando os riscos e
benefícios da exposição de seus dados pessoais e dos dados de seus grupos de pertencimento.
De certa forma, todos estamos equilibrando os riscos e os benefícios da exposição e do
compartilhamento de nossos dados. Durante todas as entrevistas, independente da pessoa
entrevistada, era notório o incômodo com a circulação de dados pessoais entre bancos, lojas,
farmácias, companhias de telefonia. Entretanto, o recorte de classe nos possibilitou ver que
enquanto pessoas de classes mais altas se irritavam com a excessiva demanda de ligações
telefônicas para venda de produtos e serviços e de pedidos de CPF em estabelecimentos
comerciais como drogarias, outros entrevistados, de renda mais baixa, balanceavam a cessão
dos dados pessoais, como CPF, de acordo com o benefício que receberiam, entendendo que em
alguns casos valia o risco. Abaixo, uma interessante oposição de argumentos:
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“Em farmácia e plano de saúde… Eu não quero desconto na Drogasil, eu recuso. ‘Ah, tem
30% de desconto...’, ‘Não quero, muito obrigado’. Imagina, é isso: Você toma lá um ansiolítico porque você tá ferrado, aí, o plano de saúde que você vai fazer daqui 30 anos vai saber
que você tomou um ansiolítico quando você tinha X anos de idade. Isso é um negócio fora
do comum, né?! Não é teoria da conspiração, gente. Isso é real”.
- Pesquisador da área de Educação (entrevistado para esta pesquisa)

x
“Porque assim…. a gente tá acostumado assim... A gente da classe pobre, porque nós somos
pobres. Qualquer coisa que diga assim, vai ter um abatimento, o preço vai ser menos, aí, a gente
corre atrás. Ela falou ‘Se você der o CPF, o valor... vai ser menor no medicamento’, aí... tudo que
for em relação a custo, a gente tem que... né?! Tudo que for melhor pra gente, de preço, a gente
faz. Aí, eu peguei e dei o CPF...”.
- Ex-beneficiária do Programa Bolsa Família (entrevistada para esta pesquisa)

Ambos os entrevistados tomam a decisão sobre a cessão de seus dados colocando na balança
os pesos dos riscos e dos benefícios que podem ser adquiridos. Indispensável o entendimento
de que esta balança do consentimento e das decisões pesa mais para um lado ou para o outro
de acordo com o contexto socioeconômico de cada indivíduo, o que é perpassado por questões
interseccionais, ou seja, de raça/etnia, classe, gênero, deficiência, dentre outras.
Acima, temos um caso sobre o compartilhamento de dados com instituições que possuem
interesses comerciais relacionados a estes. No exemplo abaixo, sobre percepções voltadas à
vinculação de dados administrativos, é interessante notar que tanto uma beneficiária de programa
social quanto uma gestora de políticas públicas acham que esta ação poderia facilitar seus
cotidianos. Porém, a beneficiária, mesmo entendendo a vinculação como positiva, demonstra
certo receio com os futuros usos desta vinculação e possíveis perdas de direitos.
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“Eu paro para pensar em relação a estas instituições privadas... Já pensei e já me incomodou
bastante, que têm acesso a dados nossos, que a gente nem conhece qual é. Enfim, é incômodo, mas... Então, de alguma forma, eu me esqueci – como cidadã, como pessoa física – que
existe privacidade, toco a vida, não faço nada tão errado assim que não possa ser compartilhado e fico muito brava quando tenho que preencher várias vezes a mesma informação,
inclusive na esfera da Administração Pública. Quando eu saí do IPEA... eu sou funcionária
pública há 20 anos... saí do IPEA, fui para a [menciona o local que trabalha atualmente,
retirado para evitar identificação] e tive que pegar certidão de casamento, certificado de
divórcio, eu não tinha divórcio, tinha averbação do juiz, e mandar. Eu não mudei de nome,
tudo, tudo o que o Ministério já tem, eu tive que fazer novamente, numa outra esfera... mas
os dois estão em Brasília, eles podiam se comunicar um pouquinho, né?! Isso toma muito
tempo! Então, eu gostaria do meu protocolo hospitalar acessível pra mim, todos os hospitais
que eu fui, os exames de todos os laboratórios, eu queria um portal que me desse este tipo
de acesso. Eu queria que as minhas informações fossem compartilhadas pra este fim, ainda sob o risco de que elas fossem compartilhadas para outro fim. Este risco se torna maior
quão mais autoritário são os governos. Eu acho que o contexto atual faz com que este medo
cresça muito, no mau uso do dado nosso, do uso persecutório. Mas retirando este contexto
de anormalidade, eu prefiro pensar que a cessão do dado pode ser feita de uma maneira
democrática, republicana e para o bem do cidadão”.
- Gestora de Políticas Públicas (entrevistada para esta pesquisa)

x
“Eu acho assim, eu acho que seria muito importante essa junção de profissionais sabendo
das nossas condições, tudo. Só que a gente ainda fica um pouco com medo, não vou mentir,
não. Porque assim, a gente diz aqui que tem gente ruim em todo tipo de canto, né? Em todo
lugar. Desde dentro da igreja até fora dela. Então, a gente não sabe quem são essas pessoas,
complicado em relação a isso. Mas que seria de muita valia tipo eu chegar na escola do meu
filho e dizer assim aconteceu isso e isso e isso, ele precisa de uma atenção a mais e não ficar
sendo questionada, porque ela [pessoa responsável] já tá sabendo o que é que tem ali nesse
sistema, entendeu?
(...) Fico com esse questionamento na cabeça: será que as pessoas que estão de acordo, que
assinam o termo, vão ter a responsabilidade realmente de ter com essas coisas? Será que,
um exemplo, se eu casar com meu marido... hoje eu tô com uma pensão vitalícia, mas se
antigamente quando a gente tava só no benefício, se eu comprovasse assim que eu estou
realmente com ele, que a gente começou a viver junto, será que o benefício iria ser cortado?
Então assim, a gente tem essa preocupação sim com esses dados. Mas que de uma forma ou
de outra... eu não sei se me entenderam, né...eu acho que seria de grande valia, mas também
a gente fica com o pé atrás em relação a certos tipos de coisas”.
- Beneficiária Pensão Vitalícia (antigo Beneficio de Prestação Continuada BPC), mãe de
criança com microcefalia decorrente do Zika vírus (entrevistada para esta pesquisa)
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No entanto, a despeito da importância dos casos reportados acima, que apontam certos
comportamentos sociais, referimo-nos às percepções sobre dados individuais. E quando se trata
de dados de grupos e comunidades tradicionais, como estes são percebidos?
Sabemos que os números e estatísticas conferem visibilidade, e que são importantes para
o reconhecimento de diversos grupos como indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos,
pessoas que vivem com determinadas doenças, populações em situação de rua, migrantes etc.
Certamente, colocar em relevo estes grupos sociais possibilita que os mesmos se coloquem
como sujeitos de direitos, reivindicando melhores condições de existências. Ou seja, dados sobre
grupos e populações específicas devem ajudar a construir políticas públicas em prol da cidadania
e equidade social.
Por outro lado, para além da necessidade dos dados para a promoção de políticas públicas, é
certo que os dados podem ser usados para expor povos e populações em situação de extrema
vulnerabilidade social. A exposição destes dados pode colocar determinadas comunidades em
risco, ainda mais quando se trata da questão da disputa por territórios no Brasil.

“Todo defensor de direitos humanos passa por ameaças… Essa semana tiveram dois na
região norte que morreram, né?! É aquela luta geralmente ligada à terra, né. Terra é mais
violenta a coisa, não tenho dúvida. Assim, o que a gente faz é dar voz pra quem não tem
voz, na hanseníase. Esta semana, eu tô lidando com um cara que explora a ignorância dos
pacientes de hanseníase e pega dinheiro, bota empréstimo de banco, faz não sei o que. O
cara pinta e borda. (…) Então assim, o campo que a gente defende, claro que corre riscos.
É quase que aquela discussão das pesquisas sem risco. Assim, corre risco, tudo tem risco.
Mas qual é o tamanho do risco? Claro, se eu fosse um defensor de direitos humanos na
linha da violência policial, das terras, essas coisas, o buraco é mais embaixo. A coisa é mais
violenta, né?! Aqui, o que a gente tem é isso, alguém que tá explorando o outro. É a luta
que a gente tem contra laboratórios, né? A gente tá aí com uma falta de medicamentos
gigante. E na hanseníase, como uma doença de população negligenciada, você vê o que tô
chamando de...nas drogas da hanseníase, na PQT [polioquimioterapia], na cartelinha que
é dada para as pessoas, você vê uma zona de conforto. Zona de conforto pra laboratórios,
zona de conforto pra OMS, zona de conforto pro governo brasileiro, aí meio que você
compra briga com grande, né. Compra briga com Novartis. Então, eu tô esperando qual que
é a rebordosa. Qualquer dia aparece, faz parte do processo, sabe”.
- Representante de Pacientes com Hanseníase (entrevistado para esta pesquisa)

O relato acima nos apresenta os sérios riscos que representantes de grupos de pacientes
e lideranças de comunidades tradicionais enfrentam ao lidar com interesses diversos,
principalmente o econômico, que podem se agravar a partir da exposição de dados/informações
de grupos.
A seguir, um relato sobre o receio de que o compartilhamento e vinculação de dados das
comunidades tradicionais possam levar à perda de direitos e tornar certos grupos sociais ainda
mais vulnerabilizados, principalmente no que diz respeito à perda de seus territórios.
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“Têm comunidades que, às vezes, passam os dados, passam os nomes e, de repente, ela se vê
sendo refém daqueles dados que ela passou, pensando que ia ser benéfico pra ela e ela acaba
passando por questões que você fala: ‘como assim? Eu não achei que ia se tornar isso tudo?’.
Então, o que a gente percebe, o que a gente vê e o que a CONAQ [Coordenação Nacional
de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas] faz é sempre tentar entender
pra onde que vão esses dados? Quem são as pessoas que vão olhar esses dados? Algumas
comunidades têm advogados agora, né?! As comunidades, elas estão um pouco mais espertas e vigilantes nesse sentido de pra quem a gente vai passar as informações, né? (...) A
nossa comunidade aqui é uma comunidade reconhecida a partir de outra. Aí, muitas vezes,
eu tinha medo de falar isso. É uma informação que eu tinha medo de falar, porque eu ficava
assim: ‘se eu falar, eles vão pensar que a gente não é... que a gente não tem... a gente tem o
registro... mas tem a partir de outra comunidade’. Que na época, a Fundação Palmares falava assim: ‘é importante que as três famílias se juntem, porque aí vai ficar mais fácil de vocês
conseguirem o reconhecimento’. Então assim, eu ficava com medo de falar isso e as pessoas
falarem: ‘você não é de comunidade’. Sendo que comunidade tá muito além de papel, muito
além disso, né?! Então assim, eu tinha medo de expor, porque as pessoas ficavam... aí eu
falava: ‘não vou falar sobre isso’”.
- Pesquisadora quilombola da área de Ciências Sociais (entrevistada para esta pesquisa)

A presente pesquisa apreendeu, a partir das entrevistas com pesquisadoras de origens indígena
e quilombola, que o sentimento de pertencimento vai muito além dos números e estatísticas
sobre o grupo, assim, muitas comunidades receiam que dados coletados possam, ao invés de
garantir direitos, deslegitimar os grupos como coletivos de direitos.
Além disso, outros pesquisadores demonstraram a importância de se lidar de modo ético
com a coleta de dados primários e também com o uso de dados secundários de comunidades
tradicionais e grupos de pacientes, visto que estas informações subsidiam políticas públicas e
também direitos, a exemplo do acesso aos territórios, que são indispensáveis para a sobrevivência
destes coletivos. A coleta mal realizada, o indevido compartilhamento das informações ou o mau
uso dos dados primários e secundários podem colocar em risco não apenas indivíduos, mas
comunidades inteiras.
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“Porque esse relatório [laudo sobre a origem de comunidades tradicionais] que a gente
entrega, ele é um relatório que vai servir como base para o INCRA reconhecer o território
quilombola. Só depois de todo o processo esses dados deveriam ser publicizados. Tanto que
a gente também não escreve nenhum artigo sobre isso ao longo desse processo.
Tanto que a gente também não escreve nenhum artigo sobre isso ao longo desse processo.
Esse processo seguramente vai levar aí uns 40 anos, 30 anos. É capaz de eu morrer e nunca escrever esse artigo. Exatamente porque o processo é longo e eu não posso acessar esse
documento. Na verdade, esse documento deveria ser um documento sigiloso. Mas, por
exemplo, eu sei que alguns sujeitos do governo do estado da Bahia tiveram acesso, alguns
sujeitos da prefeitura municipal tiveram acesso e a própria prefeitura deu acesso a pessoas
que não são da prefeitura. Então, esse é um documento que eu hoje sei, porque é uma área
de conflito... quando não é uma área de conflito, normalmente, esse documento fica ali mais
quietinho... então é um documento que não vai circular muito. Mas, quando é uma área de
conflito esse documento acaba circulando por mãos que não deveriam circular. E a gente
sabe disso.
Houve uma questão inclusive de um momento de muita tensão entre nós, os pesquisadores,
e outros tantos órgãos do governo do estado da Bahia, que eles pensaram em rescindir o
nosso contrato. E na discussão lá, eles disseram pra gente que eles queriam que nós entregássemos todos os dados que nós havíamos recolhido. E a gente disse: ‘ó, de jeito nenhum’.
Se vocês quiserem os dados, a gente entrega à comunidade e a comunidade resolve o que vai
fazer. A gente fez uma correspondência e assinou. A gente pegou os dados da comunidade...
quem são os donos dos dados é a comunidade e não os outros. E a responsabilidade sairia
das nossas mãos e passaria a ser de propriedade de quem realmente é proprietário, que é a
comunidade”.
- Pesquisadora da área de História e Patrimônio (entrevistada para esta pesquisa)

Além do legítimo receio da perda de direitos individuais e também de direitos de grupos, nossos
entrevistados indicaram que a exposição dos dados pode reforçar estigmas em relação às
comunidades tradicionais, grupos de pacientes e indivíduos beneficiários de programas sociais.
A estigmatização é um fenômeno social que causa impactos negativos na vida dos grupos e
sujeitos, podendo causar sérios danos ao bem-estar físico, mental e à segurança destes coletivos
e pessoas.
No entanto, um de nossos entrevistados nos sugere que a autonomia pode ser o contrapeso
desta balança e nos esclarece, abaixo, que o risco do estigma pode e deve ser suplantado pelo
esforço do benefício do direito à autonomia dos indivíduos e de grupos sociais. Ou seja, para o
representante de pacientes com hanseníase, a mesma visibilidade que traz o estigma, pode ser
uma forma de enfrentamento do mesmo. Caminho semelhante também foi sugerido por outros
de nossos interlocutores, inclusive o entrevistado que é representante de pacientes vivendo com
hepatites virais. Porém, todos concordaram que para isso ocorrer é imprescindível que indivíduos
e grupos sociais tenham informação e educação sobre as temáticas que os afetam.
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“Claro que a gente pode ter, como toda pesquisa, riscos. Claro que a gente tem risco de dizer
‘olha só, você tá tendo uma doença de pobre’, aí agrega o estigma da hanseníase ao estigma da
pobreza. Claro, a gente pode ter um monte de coisas. Mas aí, é aquela relação custo benefício,
né. O que é que eu posso trazer de benefício. Se o benefício for maior do que o risco, ele vale
a pena? Eu acho que a gente tem que avançar. Eu acho que por conta da...eu vou falar uma
coisa meio polêmica assim, mas por conta de uma necessidade muito grande de proteção,
isso também passa por um estigma estrutural. Como é que eu vou te explicar isso, assim...
Quando eu digo assim: ‘eu vou proteger as pessoas da hanseníase que estão muito vulneráveis, não sei o que, não sei o que lá’... Às vezes, eu me imobilizo, me engesso de tal maneira
que eu tô não mais do que reproduzindo um estigma que já existe na sociedade. Um estigma
estrutural que eu não percebo. Então como é que eu vou... isso é muito sutil, muito difícil perceber. Imagina que no posto de saúde a pessoa vai lá, tem o diagnóstico da hanseníase e aí a
médica com o maior carinho, hiper humanizada, bem legal, ela vira pro paciente e diz assim:
‘não fala pra ninguém que você tá com essa doença pra você não ter estigma, pra não ter
preconceito contra você’. O que que ela tá fazendo? Ela tá preocupada legitimamente com o
paciente e protegendo ele. Aí, ele recebe dessa... ele absorve a informação da seguinte forma:
‘caramba, essa minha doença é tão grave que eu não posso falar pra ninguém, eu vou ter que
esconder de todo mundo e tal’ , e ele vai ter esse sofrimento pessoal, entendeu?! Em vez de fazer o enfrentamento. Então é muito tênue essa linha. E, às vezes, a gente pra explicar isso pro
raio do profissional... ele ainda às vezes ele fica ofendido: ‘não, eu tô protegendo, fazendo com
carinho, com cuidado’. Mas é isso, é a pessoa que diz assim olha o bacilo da hanseníase... fala
porque o cara é analfabeto, aí vira pro analfabeto e diz assim: ‘o bacilo da hanseníase é um
bichinho que vai entrar na sua pele aí vai ter o seu exércitozinho, vai brigar’... tudo no diminutivo, né?! Ele diz assim: ‘caramba eu sou só analfabeto, eu não sou criança pra ter recebido
esse tipo de explicação’. Então assim, é uma sociedade que tem estigmas estruturais diversos.
E que reproduz, reproduz na linguagem um estigma... (...)
Porque assim, é uma doença com estigma. Com forte estigma. Então você tem uma situação, por exemplo, de que ah, tem aí um projeto de pesquisa que é o PEP Mais. O que é isso?
É o projeto que vai trabalhar a questão de medicar os contatos dessas pessoas afetadas pela
hanseníase. E aí, assim, primeiro o projeto vai ter que ter acesso aos pacientes, aos dados dos
pacientes pra ir na casa deles. E aí, como fazer essa abordagem, que muitos deles escondem
em casa que são pessoas que tão com hanseníase. Isso por um lado dificulta a saúde pública
porque você tem que examinar os contatos, por outro, é um direito dele, então, você se vê, ali,
entre a cruz e a espada.
É um direito dele de ter isso oculto, de não falar pra família, mas, ao mesmo tempo, há a
questão da saúde coletiva de você ter que tratar as pessoas na casa. Cuidar, ver se não vai
aparecer nenhum caso, né?! Isso é muito delicado. Eu não tenho respostas não, tá! Eu tenho
histórias. Histórias de convencimento, histórias de diálogo, histórias que pra mim passam por
uma conscientização de indivíduos e coletivos. Passa por informação, educação, comunicação, passa por tudo isso. E a gente tem histórias na hanseníase de pessoas que foram, que teve
movimento no bairro pra expulsar a pessoa e tal. Isso diminuiu muito. Agora eu vou te contar
o inverso. Ontem, eu recebi um vídeo lindo de uma menina que tá com falta de medicamentos em casa e que ela mandou um vídeo pra mim contando a história dela e dizendo ‘usa aí,
bota no YouTube, vamo botar a boca no mundo pra falar da doença, que tem tratamento, que
tem...o ruim é que não tem remédio, tá faltando remédio no Brasil’. Porque é pra mostrar as
caras pra mostrar que as pessoas podem ter hanseníase mas são bonitas, são gente. São gente
como nós, entendeu? Isso é fazer enfrentamento do estigma”.
- Representante de Pacientes com Hanseníase (entrevistado para esta pesquisa)
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Como mencionado anteriormente, grupos e indivíduos possuem agência em suas decisões,
mesmo que não de maneira absoluta, mas o certo é que, dentro de suas possibilidades de atuação
nos contextos sociais em que estão inseridos, encontram-se a todo tempo balanceando riscos
e benefícios no que diz respeito à exposição e ao compartilhamento de informações pessoais e
de seus coletivos. Abaixo, um interessante exemplo de quando os benefícios se mostram mais
acentuados do que os riscos, visto que, a partir dos cálculos da própria comunidade e sagacidade
da pesquisadora oriunda da mesma, os dados foram utilizados para garantir a prioridade de
acesso à vacina contra a covid-19 para a comunidade quilombola. Além disso, os mesmos dados
também foram e são manipulados e mobilizados pela comunidade para exigirem seu acesso aos
serviços locais de saúde e educação.

“Não sei se vou conseguir responder, mas um exemplo é a vacina. Eles vieram aqui em
casa e falaram assim pra mim: ‘eu preciso saber o nome de todo mundo, de todas as pessoas
da casa quem são, pra vocês terem vacina’. Muita gente da minha família não quis pôr o
nome: ‘não quero colocar aí! Não quero. Não vou colocar’. Eu falei assim; ‘gente, é vacina, é
isso-aquilo...” . Eu fico um pouco chateada, isso é questão de vida e tal... É isso que a gente
tá falando, políticas públicas, então, assim; ‘preciso saber quem são vocês, pra saber quantas
doses têm, pra vocês serem vacinados’ e aqui teve muita gente que não quis, falou: ‘eu não
vou’, aí junta a questão também de informação, né? ‘Eu não vou porque vou morrer, eu não
vou porque isso...’.
E não quiseram disponibilizar os dados, mas aí eu fico pensando que eles não têm como
pensar de fato a respeito disso, porque você não precisa disponibilizar os dados muitas
vezes, né?
(...) Então assim... sabe... eu acho que vai muito de quem tá do lado com os dados, o que
que ele pode fazer com aquilo que é priorizado, porque a gente confia, eu confiei em passar
uma informação, aí você vai pegar essa informação e simplesmente joga ela?
(…) Aqui em [nome da localidade] eu fiz questão que tivesse esse levantamento das pessoas, né?! A gente sabe, eles pediram pra mim números também: ‘Ah, tem quantas pessoas
aí que vai tomar vacina acima de 70 anos?’. Era números, né?! Mas eu resolvi pegar os
nomes... pra em algum momento, ‘ah precisa de dados’, ‘então tá aqui comigo’. (risos) Meu
computador também não tá protegido, mas... coloquei lá os dados de saúde pra que tivesse
o... pra que tivesse os dados, nossos dados...
(...) O dado tá servindo pra que a gente tenha visibilidade assim, na questão do acesso à
saúde, né? Educação também. Mas assim, agora que eles tão reconhecendo uma comunidade que já tem uns 15, 13 anos, ou menos. Uns 12 anos de reconhecimento... até então a
gente era o bairro dos pretos, então, o bairro dos pretos não precisa ninguém saber que tem,
quantas pessoas têm ali. Então eu não sei o que eles vão fazer futuramente. De fato, eu não
sei. Por que eles tão pegando agora esses dados, né?
- Pesquisadora quilombola da área de Ciências Sociais (entrevistada para esta pesquisa)

Entretanto, pesquisadores entrevistados seguem reforçando que a agência e autonomia de
indivíduos e grupos dependem e podem ser ampliadas a partir da informação e da “educação
para a cidadania”. O acesso à informação garante que pessoas e comunidades possam entender
os termos, condições e finalidades de coleta de seus dados como também fazer uso de seus
dados e informações para obter direitos respaldados e garantidos por lei.
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“Porque gente, hoje tem um grande número de casas [terreiros de religião de matriz africana]
que não sabe nem que pode fazer isso. Ou que precisam fazer isso. Que têm isenção de IPTU
ou não têm. A cidade de Salvador já deu isenção de IPTU, mas a maior parte das casas continua
pagando IPTU porque nem sabe que pode deixar de pagar.
Então assim, eu acho que tem uma série de informações que não chegou para o público-alvo e
tem uma série de informações que a gente adoraria saber e que a gente também não tem”.
- Pesquisadora da área de História e Patrimônio (entrevistada para esta pesquisa)

3.4. Transparência, Confiança e Governança de Dados
Apesar de estarem relativamente bem informados sobre a circulação e (re)utilização de uma
imensa quantidade de dados pessoais por uma infinidade de atores como grandes empresas
de tecnologia, farmácias, laboratórios farmacêuticos, supermercados, lojas comerciais em geral,
pouquíssimos de nossos interlocutores se mostraram preocupados com a privacidade de seus
dados nas mídias sociais das quais participam. Inclusive muitas anedotas foram enunciadas
durante nossas entrevistas, falas que indicavam certa jocosidade resignada sobre o Google e o
Facebook “terem todos os nossos dados”, “não temos privacidade”.
O que não quer dizer que não tenham demonstrado desconforto e incômodo com o assédio
de empresas para obtenção de seus dados como CPF. Além disso, apontaram impaciência em
relação às insistentes ligações telefônicas de operadoras de telefonia celular, plano de saúde
e até mesmo de agências responsáveis por planos funerários. O questionamento “Como eles
conseguiram meu contato/telefone?” foi comum durante várias entrevistas, sendo, entretanto,
mais uma pergunta retórica do que realmente desconhecimento de que seus dados circulam e
muitas vezes são comercializados.
Interessante notar que esta circulação de dados entre empresas com finalidade comercial, apesar
de ser algo do conhecimento da maioria dos entrevistados, foi apresentado por eles mesmos
como algo mais distante, abstrato e menos urgente do que suas preocupações em relação aos
usos de seus dados pessoais pelo Estado. Ou seja, os dados administrativos – coletados pelos
Governos Federal, Estadual e Municipal. A preocupação com a transparência no uso dos dados
coletados pelo poder público se mostrou bem mais expressiva.
Por outro lado, enquanto o “capitalismo de vigilância”, nos termos de Zuboff (2019), mostrou-se
algo distante do dia a dia e mesmo algo abstrato, a possível vigilância dos governos e suas ações
punitivas em relação ao cidadão - por exemplo – dificultar o acesso do indivíduo a direitos e
programas sociais, emergiu naturalmente nas falas de muitos dos pesquisados, principalmente,
daqueles não brancos, mulheres e pessoas de baixa renda.
É imprescindível entender que “capitalismo de vigilância” e “vigilância do Estado”/“punitivismo
estatal” não podem ser considerados como sinônimos. O medo e receio produzidos pelo
fenômeno sociológico “capitalismo de vigilância” possui marcadores sociais da diferença – raça,
classe, gênero, geração e escolaridade – muito diferentes daqueles que temem a interferência
dos governos em suas vidas. Enquanto as preocupações do primeiro grupo apontam para o
futuro e as possibilidades de mau uso de suas informações como manipulação, vazamento e
venda de seus dados, os receios concernentes ao segundo grupo apontam para o passado, ou
seja, o medo pela “vigilância do Estado” e seu provável punitivismo em relação à construção
sociohistórica conflituosa no que tange à cidadania brasileira. Muitas vezes, o medo expresso por
vários de nossos entrevistados não está ancorados em relatos de experiências ruins com a gestão
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de seus dados ou o mau uso dos dados administrativos, não que isso não tenha sido apontado
em alguns relatos, porém, em sua maioria, as enunciações sobre a vigilância do Estado e seu
potencial de “atrapalhar” ou “dificultar” a vida dos cidadãos vem do próprio contexto passado da
relação dos governos com os indivíduos.
Diante dessas constatações, buscando dar um salto qualitativo no debate e ir além da discussão
referente ao “capitalismo de vigilância” e “vigilância do Estado”, pontuamos reflexões acerca
da proteção de dados ultrapassando as ideias de vigilância e punitivismo. Contudo, faz-se
imprescindível frisar que não estamos negligenciado potenciais riscos de negligência ou abusos.
Ao contrário, nossa intenção é pontuar como a confiança dos cidadãos em relação ao usos e
reusos de seus dados pelo Estado só pode se dar através da transparência das ações, o que exige
uma governança de dados ética, participativa e socialmente responsável.
A confiabilidade acerca do tratamento dos dados administrativos pelos órgãos do Estado está
diretamente relacionada à transparência do processo. Ou seja, quanto mais a população for
informada sobre os usos e reusos de seus dados pelos setores públicos, maior segurança terão
em relação à manipulação de suas informações como um bem público indispensável ao bom
andamento da sociedade e da promoção de políticas públicas em benefício dos indivíduos e
dos grupos vulnerabilizados. Inclusive, alguns pesquisadores defendem que a literacia, o
esclarecimento e provimento de informações podem vir a substituir a necessidade de solicitação
de termo de consentimento para os usos dos dados administrativos, desde que tenham
finalidades bem definidas, e que sejam utilizados em prol da sociedade como um todo (Coeli et
al.,2015).
E o bom uso dos dados, que pode e deve gerar uma maior transparência nos processos de
governança das informações dos cidadãos, está também alinhado à necessidade de uma maior
atenção à qualidade dos processos de vinculação de dados. Coeli (2015), alerta que as etapas
do processo de vinculação de dados no Brasil devem receber maior atenção dos pesquisadores
por ser um dos elementos que pode construir e fortalecer a confiança de titulares de dados em
relação aos usos e reusos de suas informações por pesquisadores e pelo Estado. Ou seja, quanto
maior a qualidade, transparência e engajamento público no processo de integração dos dados e
de suas finalidades, maior poderá ser a confiança da sociedade nos usos de seus dados.
Em 2014, no Rio de Janeiro, foi formulado o documento “Pela Criação de um Sistema Nacional de
Vinculação de Dados em Saúde: Declaração dos participantes do Seminário sobre a Vinculação de
Bases de Dados na Saúde” , que sugere um conjunto de princípios para orientar a normatização e
padronização da utilização de bancos de dados identificados e vinculados para gestão e pesquisa
em saúde, o que garantiria mecanismos de segurança, salvaguardas, avaliação da qualidade e
acurácia dos dados vinculados, o que ainda não existe no Brasil.
A despeito da necessidade de dados individualizados para viabilizar a aplicação de técnicas
de vinculação entre diferentes bases de dados (Record Linkage), estes processos não buscam
informações ao nível individual, mas padrões, regularidades que emergem das correlações
entre os dados para auxiliar na geração de novos conhecimentos e de busca por respostas para
problemas complexos.
Dados administrativos são imprescindíveis para administração pública e prestação de serviços
à população, e se constituem também como um importante recurso para a pesquisa científica
em saúde pública para apoiar a geração de conhecimento e a tomada de decisões pautadas em
evidências. Os usos deste tipo de dado ganha maior atenção dos entrevistados beneficiários de
programas sociais, visto que são estes que causam expressivo impacto em suas vidas cotidianas,
familiares e comunitárias, podendo ou não melhorar a qualidade de suas vidas.

14. Documento gentilmente cedido para este estudo pela pesquisadora Cláudia Medina Coeli.
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Dentre os gestores de políticas públicas e pesquisadores que fazem uso de dados administrativos
entrevistados para este estudo exploratório, alguns se mostraram receosos quanto a cessão de
dados para usos indevidos e abusos, outros apontaram a necessidade de se punir o mau uso
e jamais pautar a cessão de dados para pesquisa e desenvolvimento de políticas públicas por
um processo de desconfiança generalizado. Alguns de nossos interlocutores apontam que se
faz necessário avançar nessas discussões e práticas, tornando a cessão de dados para pesquisa
científica e para estudos em saúde pública um procedimento mais claro, transparente, com
requisitos bem estabelecidos de cessão das credenciais de quem pode ter acesso e sob quais
termos e condições.
Outra questão bastante comentada por nossos entrevistados - pesquisadores e gestores perpassa o próprio sistema operacional ligado aos dados. Ou seja, a discussão de dados deve
passar também pelas necessidades, potencialidades e limites operacionais que se tem hoje no
Brasil, isso tanto no âmbito da esfera pública e promoção das políticas públicas quanto no fazer
das pesquisas científicas. O que está completamente alinhado ao que foi discutido nas reflexões
de Coeli, Pinheiro e Camargo Jr. (2015).
Pesquisadores sublinham que a formação de cientistas de dados e linhas de pesquisa, além da
participação permanente em discussões internacionais sobre o tema, é fundamental. Entretanto,
também discorrem sobre a necessidade de financiamentos e estruturas operacionais para
manipular e analisar os dados, o que muitas vezes é garantido por financiamentos externos que
nem sempre estão alinhados à conjuntura brasileira. O interessante é notar que se, por um lado,
ainda somos dependentes – ainda mais no momento político em que se vive no país, em 2021, de
subfinanciamento da ciência – pesquisadores afirmam que a formação no país não está em nada
atrasada, pelo contrário, anda pari passu com a discussão realizada ao redor do mundo nos mais
desenvolvidos centros de integração de dados para pesquisa.
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“Enfim... acho que a gente não conseguiu evoluir a discussão anterior e chegar num
consenso da necessidade de ter esse modelo de unidade de data linkage, mas se a gente
partisse pra isso, pra centro de dados, eu sempre defendi que a gente não tinha que
padronizar metodologia, sabe? Depende do problema, depende da expertise, tem grupos
que têm expertises fantásticas de desenvolvimento de record linkage, Minas Gerais, o
Anthony Stevens, o Cidacs, são excelentes contribuições. A gente pode é trocar, um aprende
com outro, mas a gente nunca foi a favor, essa não é, na minha cabeça, embora a gente
nunca tenha discutido isso, que houvesse alguma padronização de técnica, mas... uma das
coisas que a gente precisava era como avaliar a qualidade, né?
Então aí sim, metadados... aí você ter um modelo de metadados comum e um modelo de
avaliação de qualidades, seja da qualidade dos bancos, seja da qualidade dos processos do
linkage, isso precisa ser padronizado, tá?! E aí é que é complicado porque é muito difícil
fazer avaliação de qualidade na área de linkage, é realmente um desafio metodológico e
eu posso dizer que os dados são extremamente superestimados sob o ponto de vista dos
desenhos de estudo pra avaliação dessa qualidade de dados, né?! Mas eu acho que isso seria
uma preocupação sim. Essa é uma questão. A outra questão, eu acho que é uma necessidade
da formação, então... e isso não é só nosso, a gente também tá contemporâneo, a gente não
tá mega atrasado em relação a esses centros, não. Acho que tá todo mundo descobrindo isso
agora...
Então um exemplo recente, se vocês entrarem na ISPOR, acho que é International Society
for Pharmacoeconomic Outcomes Research... outro dia eu participei lá de um seminário
deles, pra coisa da latino-américa. Mas se você entra lá tem muita coisa de treinamento
nesta área do que a gente chama do KDB, né?! Technology Discovery Database, aí
entram técnicas de processamento, técnicas de linkage e técnicas de análise de dados,
particularmente o uso de aprendizado de máquina.
Se você vai pro Pop DataBC [centro de integração de dados que fornece serviços e
treinamentos relacionados a dados para pesquisa na área de saúde populacional com o
intuito de informar políticas públicas], você vai encontrar uma série que é bancada pelo
IJPDS [International Journal of Population Data Science] pelo Pop Data BC de seminários.
Seminários de formação nesses temas: visualização de dados, governança... tem muita coisa
boa ali colocada. Então me parece que a gente tá no Brasil nesse momento de transição, né?
Com alguns programas que começam a criar cursos e começam a criar áreas voltadas pra
dados”.
- Pesquisadora da área da Saúde (entrevistada para esta pesquisa)

“(...) o meu mestrado foi com excelência e tal e tal. E aí, eu remodelei meu doutorado, meu
doutorado foi na área de inteligência artificial e como eu sou muito afeito a dados eu queria que esse estudo em inteligência artificial não fosse de modelo por modelo, sabe? Não
fosse um modelo só porque eu quero fazer um modelo que seja muito acurado. (...) Então,
eu fiquei muito interessado em conseguir fazer esses cálculos dentro de um algoritmo de
agrupamento. É colocar pessoas muito parecidas entre si em grupos coesos, né? (...) Então
eu quero, a partir do dado, desenhar uma solução. Foi isso que eu pensei. A partir do dado
desenhar uma solução (...).Vou fazer um avanço fundamental dentro da computação, mas
vou pensar na aplicação depois disso”.
- Pesquisador da área de Ciência de de Dados (entrevistado para esta pesquisa)
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Ao considerar a importância da origem, condições de organização, processamento, análise e das
situações em que os dados são utilizados, um trabalho interdisciplinar entre cientistas de dados
e cientistas de outras áreas é requerido para saber sobre a adequação e limite dos dados no
que tange aos resultados das análises. Preocupações em torno de como os dados são coletados,
gerenciados e processados são cruciais para avaliação de sua qualidade enquanto fonte de
evidências para modelagem e análise de eventos administrativos.

“(...) A gente tem na verdade uma série de ferramentas que são utilizadas pra observar
fenômenos, representar fenômenos e tentar replicar esses fenômenos num ambiente computacional. (...) é basicamente de formação de evento, observação de evento e replicação
desse evento em ambiente computacional, é sempre assim. Então quando esse evento ele
está representado em dados, né? Que bom que existem sistemas que conseguem refletir
esses eventos em sistemas de informação (....) inclusive esses fenômenos, as relações entre
esses fenômenos, as regras que regem essas relações, elas foram utilizadas pra gerar esse
banco de dados, certo? A modelagem de um mini mundo pra representação disso em um
sistema; como um sistema funciona. Então o sistema funciona de uma forma orgânica, com
uma série de relações intrínsecas, e essas relações são definidas por uma série de requisitos,
não de uma pessoa de computação, mas por aquela pessoa que tem um problema e que
precisa ter esse problema resolvido. Ou seja; eu trago aqui um problema, quero representar
esse problema dentro do sistema e a computação tá lá pra ajudar a fazer isso. É isso que é
modelagem computacional (...) Então entenda que é importante que a gente saiba qual o
papel de cada uma dessas ciências no processo. Isso é uma... acho que o primeiro nível que
eu gostaria de explorar nessa resposta. O segundo nível que eu gostaria de explorar na resposta é que o processo em si, ele traz consigo uma série de diferenças. Por exemplo: Vamos
lá: eu estou falando de hospitalização. Qual o tipo de análise você vai fazer em hospitalização? Você sabe que na nossa hospitalização você tem um sistema que é totalmente voltado
pra administração dos eventos. Então aqueles eventos estão ali não pelo meu interesse em
monitorá-los depois, não pelo meu interesse em tomar disso uma estatística, não pelo meu
interesse em preencher gráficos ou qualquer outra coisa. Aqueles dados estão sendo gerados pra que eles possibilitem o pagamento pelo SUS de um monte de hospitais, tá? Então a
gente entendendo o processo a gente consegue por exemplo saber por que a qualidade do
dado se dá daquela forma (...) Claro, essas são explicações que os epidemiologistas nos ajudam a chegar. (...) Pronto. O sistema está gerado, está funcional, pronto. Aí sai o modelador
e agora entra o pesquisador da área de ciência da computação que vai ser responsável por
analisar esses eventos que são registrados nesse sistema. Então o quê que ele precisa saber?
Ele precisa saber primeiro como se deu o processo de modelagem. Depois ele vai precisar
saber qual é a portaria que institui a prática de preenchimento daqueles dados. Quem é
que preenche aqueles dados? Qual o grau de escolaridade daquelas pessoas? Qual o nível
de monitoramento do preenchimento? Sabe? E aí veja, isso ainda é administrativo, quando
eu passo pra parte epidemiológica, o que que o epidemiologista precisa me dizer? O que o
epidemiologista precisa me dizer é uma coisa que eu não vou saber
sozinho, sabe?”
- Pesquisador da área de Ciência de de Dados (entrevistado para esta pesquisa)
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Cientistas de dados acreditam que por conhecerem bem os dados são capazes de contribuir
para a metodologia e análises das pesquisas científicas criando soluções ainda impensadas.
Defendem que a intimidade com os dados não deveria desautorizá-los à pesquisa com os
mesmos, na medida em que buscam conhecer em profundidade tais informações para criar
modelos que representam o fenômeno de interesse. Adicionalmente, chamam atenção que
dados administrativos são um tipo de Big Data, cujo valor não está pautado apenas no grande
volume de dados e capacidade computacional, mas principalamente na capacidade de extrair
conhecimento para que se tornem fonte de evidências.

“(...) vamos pensar numa etapa... por isso que é bom que tenha alguém, que não precisa
ser de ciência da computação mas faça ciência de dados, sabe? Que use essas ferramentas e
esses conhecimentos dessa grande área pra gerar e encontrar relações que ainda não foram
encontradas. E veja; isso são relações que ainda não foram encontradas, não foram pensadas e que podem ser ainda mais eficientes pro tipo de processo de gestão de dado administrativo que a gente tem. Porque como é dado secundário, talvez a gente encontre coisas que
o nosso processo de geração... nossa forma de pensar na população, na saúde populacional,
talvez seja muito aquém das possibilidades que eu tenho, sabe? Só estou tentando dizer
que... (...) Agora imagina a potência que é você lidar com grandes bases de dados pensando dessa forma. São relações que você consegue olhar de uma forma muito mais macro e
relações que ao serem encontradas você vai pensar: ‘pô, como assim?’ Olha a grande sacada! Os epidemiologistas conseguiram descobrir que o fato de você ter poucos cômodos em
casa ou dos seus cômodos serem muito pequenos, isso está muito relacionado, fortemente
relacionado à incidência de tuberculose, sabe? Maravilha! Olha essa relação! Isso partiu de
uma hipótese. Ninguém viu isso no dado. Alguém pensou nisso a priori. Olha como o ser
humano é criativo a ponto de conseguir compreender essa relação a partir de observação
de fenômeno. Agora imagina a possibilidade que é fazer com que a máquina teste todas as
possibilidades possíveis dentro do dado e que você navegue entre as hipóteses que fazem
mais sentido pro espírito do tempo, sabe?”
Pesquisador da área de Ciência de Dados (entrevistado para esta pesquisa)

A despeito de cientistas de dados e estatísticos, envolvidos em etapas de pré-processamento e
linkage de bases de dados, cada vez mais participarem de discussões científicas e metodológicas, a
participação deles na análise dos dados pode parecer conflituosa no caso brasileiro porque existe
uma orientação internacional de que o processamento e vinculação dos dados devem ocorrer em
ambiente separado do ambiente da pesquisa por questões éticas e de segurança da informação.
Alguns países, como Canadá, Reino Unido e Austrália por exemplo, possuem centros dedicados à
vinculação de dados de distintas fontes, principalmente dados administrativos governamentais .
Estes centros de integração de dados são tidos como terceira parte no processo (third parties) para
proteger os dados das pessoais e evitar conflitos de interesse. Centros geralmente estabelecidos
a partir de parcerias entre governo e órgãos de pesquisa, que possuem arranjos de segurança
apropriados e estabelecimento de requisitos para aprovação do usuário (pesquisador ou gestor)
para que possam ter acesso a estatísticas (dados agregados) ou informações disponibilizadas
após cuidadosa desidentificação dos indivíduos (dados pseudoanonimizados ou anonimizados).
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“Quem linka o dado não pode utilizar o dado. E eu acho que isso é realmente fundamental
se você pensa na ideia de que o acesso a um bem comum deveria ser impessoal, ser regido
pelos princípios da impessoalidade e da isonomia. E como a gente funciona no Brasil não é
assim, né?”.
- Pesquisadora da área da Saúde (entrevistada para esta pesquisa)

Contudo, no Brasil não existem centros criados nestes moldes institucionais , com procedimentos
estabelecidos e publicizados de recebimento e acesso aos dados, são os pesquisadores os
responsáveis por todo o processo, que vai desde a captação de recurso ao pedido de cessão das
bases, que pode levar meses, anos e mesmo ser negado a despeito de embasamento ético e legal
para o pedido. Em seguida, precisam processar e vincular os dados para subsidiar, responder suas
perguntas de pesquisa. Sendo, portanto, inviável ou delicado decidir como aderir ao princípio
de que a vinculação dos dados deve ocorrer em ambiente separado do ambiente da pesquisa.
Inclusive, ao receber o parecer ético favorável do Sistema CEP/CONEP, o coordenador do estudo
e sua equipe de pesquisa estão autorizados a processar dados pessoais e sensíveis, desde que
proteja os direitos dos titulares dos dados.
A falta de centros dedicados à vinculação de dados administrativos para pesquisa e para
subsidiar políticas públicas no país, atinge outros graus de reflexão e descontentamento quando
se trata de acesso aos dados administrativos governamentais para pesquisa científica. Neste
ponto, certamente há consenso entre os pesquisadores em indicar falta de transparência
e impessoalidade no processo de cessão de bases de dados, o que reforça a estrutura do
personalismo das relações no Brasil, mais uma das questões socioculturais indispensáveis
para se entender a história do país e também a ciência brasileira dentro deste panorama e a
luta de muitos cientistas para que esta seja detentora de processos pautados em critérios bem
estabelecidos e transparentes, pautados pela isonomia.

“Eu já trabalhei muito no Ministério da Saúde, fiz muito treinamento. Mas o Ministério da
Saúde tinha isso, né? Tem épocas que ele abre, tem épocas que ele fecha, sabe? Você não tem
nenhuma... não é estável esse processo.
Lança uma portaria, essa portaria não vale mais... então assim, é um imbróglio que eu acho
que houve uma dificuldade para ter uma resolução disso.
Então, tinha colegas... e eu sei que não é questão que tinha tráfico de influências, não, é
porque naquele momento ele pediu o dado no momento certo e aí ele teve acesso àquele
momento. Outros porque trabalhavam no Ministério e enfim... puderam ter um acesso.
E particularmente eu não acho que é o modelo ideal, eu acho que esse é um modelo que
tem que mudar e eu falo isso já há alguns anos, repetidamente. E falo com muita vontade
porque o nosso centro é um centro que acho que teria esse acesso, somente aos dados do
Rio de Janeiro, mas... enfim. Eu não posso dizer que todos têm o acesso que eu tenho”.
- Pesquisadora da área da Saúde (entrevistada para esta pesquisa)
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Como relatado acima, há pesquisadores que possuem um trânsito melhor nas esferas
governamentais, por outro lado, por questões políticas, muitos se vêm alijados do processo de
impessoalidade que deveria pautar a cessão de dados administrativos. Muitos pesquisadores
ainda relataram que precisam fazer uso de outros pesquisadores como mediadores do processo,
visto que a eles são negados ou dificultados o acesso às informações e bases de dados pelo
motivo de representarem posições políticas diversas do Estado.

“Quando eu mando mensagem falando, fala pra mim sobre o armazenamento desses dados
epidemiológicos, sobre as transferências desses dados entre a saúde e a educação... Quem
tem acesso, como é feito, qual a forma? Bom, o gestor primeiro olha meu nome, no caso
da educação, e diz não, esse cara tá querendo criar confusão. Mas eles nem sabem como
responder porque esse não é nem um debate que tá colocado. Quer dizer, eu duvido...e
eu acho que assim, depois dessa entrevista podemos até ficar em contato, sabe, pra pensar
algumas questões talvez um pouco mais empíricas mesmo, que eu acho que assim a gente
deveria conseguir caracterizar empiricamente pelo menos assim indícios de governança de
dados. Por exemplo, eu gostaria muito de saber...e assim, eu tô pensando nisso agora, quer
dizer, qual é o tipo de arranjo entre a secretaria de educação e a secretaria de segurança
pública de São Paulo? Tem reunião, tem regra? Ou é só ligar, passar a mão no telefone, liga
lá o capitão da polícia, o delegado e fala abre aí os dados? É assim que funciona? Quer dizer,
quais são os arranjos? Porque assim, o debate sobre governança de dados passa por você
ter parâmetros internos da administração pública de acesso desses dados, né. E no caso da
educação são dados não anonimizados. Dados de tudo. Até das cicatrizes que você tem no
corpo. Eu acho que assim é uma questão relevante, né. A LGPD, assim, e lá esse debate não
tá desenvolvido”.
- Pesquisador da área da Educação (entrevistado para esta pesquisa)

A necessidade de transparência, isonomia e processos pautados pela velha estrutura do
personalismo foram bastante comentadas pelos pesquisadores entrevistados, que inclusive
confessaram já terem feito uso destes métodos no passado quando a cessão de dados, segundo
eles, era ainda mais difícil e ainda mais permeada pelos personalismos.

“Olha, eu não acho que tenha muita transparência. Têm dados, o Brasil é um país ... não
é super transparente... Acho que eu já tive esse problema mais de uma vez, mas eu tô lembrando agora de uma pesquisa de microcrédito que eu fiz e era uma avaliação de impacto
de microcrédito. E o pessoal resolveu que não ia dar os dados, porque eram dados que você
tinha que acessar quem recebeu o crédito, então você acabava tendo a...
Naquela época, isso já faz uns... quase 20 anos, a gente conseguiu resolver conversando
mesmo tudo com uma pessoa que tinha muito prestígio e sentando na mesa e explicando o
quê que era e acabaram liberando. Mas, é o mesmo problema de prontuário né, a gente tem
algumas coisas que a gente quer estudar, aí bate nesse problema de acesso a prontuário”.
- Pesquisadora da área de Ciências Sociais (entrevistada para esta pesquisa)
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Os conflitos e discordâncias a respeito de um processo não transparente da cessão de dados
foi algo que pautou muitas das falas dos pesquisadores. Contudo, a maioria dos gestores
entrevistados possui séria preocupação com o assunto, buscando pautar e orientar seus
trabalhos para que a cessão dos dados seja cada vez mais transparente e menos “policialesca”
e personalista em relação aos pesquisadores. Além disso, os gestores apresentaram a mesma
preocupação que os pesquisadores entrevistados quanto à indispensabilidade de um sistema de
governança de dados capaz de propiciar boas informações para políticas públicas e para geração
de novos conhecimentos e evidências em prol do interesse público, principalmente, dos mais
vulneráveis.

“Eu sou uma gestora de Políticas Públicas que depende de uma boa base de dados. Boas
Bases de Dados são a cozinha da Administração Pública. Pouca gente olha pra ela, pra
voltar a uma alusão de gênero. Uma obra de infraestrutura. O que é uma boa base de dados,
interoperável? Quem vê? Que tipo de Governo diz ‘olha, entreguei uma Base de Dados interoperável para várias áreas’? É tipo a cozinha, o que importa pras pessoas é o que vem até
a sala de jantar. Então, a gente sabe que uma boa gestão das bases faz com que venha à sala
de jantar uma comida muito mais apetitosa, gostosa e saudável.
Mas ninguém se interessa muito bem por como isso é feito e o fato é que até hoje no Brasil,
a infraestrutura de gestão de bases de dados do Governo Federal é completamente ultrapassada e precária, apesar dos avanços feitos. Você tem bases estanques que se comunicam
com muita dificuldade... Era para o Cartão Nacional de Saúde estar se comunicando com
o Cadastro Único, que se comunicasse com o NIS, com o cadastro do INEP, de frequência
escolar. Era para uma assistente social saber uma semana depois que tem alguém não indo à
escola, não três meses depois.
Que tipo de entrega isso vai dar à população? Que tipo de entrega isso vai dar aos mais vulneráveis? Como que eu vou usar isso pra fazer a ossatura lógica de bases de vários setores
que se comuniquem em uma visão multisetorial? Porque o cidadão não está em caixinhas
compartimentadas da organização do Estado e isso não é discutido, porque tem custo e é
preciso olhar a cozinha, a base de dados, é preciso fazer conversas técnicas e custosas em
termos de infraestrutura, de hardware e software. E, eu acho que tem um aspecto que são
áreas que não conversam, a área da Política Pública de entrega de resultados, a área da
Política Social, no geral, quer conhecer muito pouco este mundo das Bases de Dados, ou de
como elas são feitas, né?! E, vice-versa.
Então, você trabalha como se aquilo tudo fosse só meio, e não é só meio, porque a Identidade Civil Nacional é um fim em si porque é um direito, é o direito de ter direitos. Nós temos
ainda três milhões de pessoas sem identificação no Brasil, alijadas de ter direito. Fora isso,
ela podia viabilizar que outras entregas fossem feitas de maneira mais adequada para a população nas áreas de saúde, previdência, mercado de trabalho, na área de Assistência Social.
Aí, eu acho que isso ainda é muito estudado, pouco trabalhado. Eu posso tá falando isso
porque agora o meu interesse é esse, então eu tô querendo convencer vocês de que meu interesse é relevante, mas é o meu interesse atual, transformar isso nessa estrutura de ossatura
lógica que permita uma visão multisetorial da Política Pública”.
- Gestora de Políticas Públicas (entrevistada para esta pesquisa)
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A governança de dados inclui a gestão de dados, como informações sobre a coleta, processamento,
seleção de informações e qualidade dos dados por exemplo, imprescindíveis para proporcionar
contexto para as análises. Neste sentido, os dados também precisam ser pensados em termos
epistemológicos, pois são utilizados para representar diferentes aspectos da realidade, cujas
interpretações dependerão das circunstâncias específicas dos processos de análise e dos
significados que lhes são atribuídos (Leonelli, 2018).

“Então eu sempre... eu digo que a genética não é nada sem epidemiologia e epidemiologia
não é nada se ela não discutir a antropologia, as culturas”.
- Pesquisadora Indígena da Área da Saúde-Antropologia (Geneticista) (entrevistada para
esta pesquisa)

“E se a gente não entende esse processo, se a gente não traz pra discussão todas as possibilidades, tipo; a pessoa de epidemiologia vai lá e explica, ok, massa, mas a pessoa de gestão
explica também. Traz a pessoa de computação, olha pro processo e também explica. E eu
acho que essas três explicações, elas não são, nem contraditórias e também não são antagonistas, eu acho que elas são complementares. E é daí que nasce um estudo muito mais, eu
diria, muito mais, como é que eu posso dizer? Multidisciplinar”.
- Pesquisador da área de Ciência da Computação (entrevistado para esta pesquisa)
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4. Considerações Finais
A nossa pesquisa, de caráter exploratório, buscou obter informações e indícios sobre o que
pessoas de determinados segmentos da população pensam sobre usos e reusos de dados
pessoais, principalmente, suas percepções e experiências acerca do compartilhamento e
vinculação de dados administrativos para pesquisa e avaliação de políticas públicas na área da
saúde. A despeito de ser um estudo com limitado potencial de generalização devido ao reduzido
tamanho da amostra e de sua representatividade, os achados da pesquisa são indicadores
importantes a serem levados em consideração.
Dentre os achados, destacamos que dados administrativos refletem uma população específica,
que possuem elementos comuns, cujos dados são sistematicamente coletados ao longo do
tempo. Portanto, são recursos importantes para obtenção de dados bem caracterizados sobre
grupos e populações que poderão ser utilizados para apoiar a pesquisa científica e a tomada de
decisões pautadas em evidências para políticas públicas.
Pelo seu potencial, dados administrativos poderão ser utilizados para interesses legítimos destes
grupos e populações ou para finalidades que poderão prejudicá-los. Neste sentido, nossos
entrevistados apontaram lacunas, e mesmo inexistência de disseminação de informações sobre
a importância dos dados administrativos como também de formas de acompanhamento dos
seus usos e reusos. Adicionalmente, os achados apontam para a necessidade de ações voltadas
à literacia sobre dados e direitos de seus titulares, que incluam o uso de dados administrativos
em nome do legítimo interesse público para mitigar potenciais riscos e maximizar benefícios, que
poderão se somar à criação de mecanismos de engajamento da população nas decisões sobre
seus dados.
No que concerne à pesquisa científica, seja com dados primários ou secundários, estes mecanismos
de engajamento precisarão abarcar, dentre outras coisas, o retorno dos resultados dos estudos
aos grupos pesquisados, sugestões de temas de pesquisa e participação na formulação dos
desenhos e nas análises dos estudos, particularmente de indivíduos, grupos e populações aos
quais os dados se referem.
A viabilização de um ecossistema de governança de dados administrativos com ética, transparência
e segurança da informação, que inclua a institucionalização da vinculação de dados administrativos
com finalidade de pesquisa, foi também apontada como uma necessidade pelos gestores e
pesquisadores. Todavia, foram indicados desafios e obstáculos a serem enfrentados pelo Estado
como a precariedade na infraestrutura de hardware e software, falta de pessoal especializado
para processar e interpretar os dados, inexistência de interoperabilidade entre bases de dados,
baixa articulação entre os setores governamentais e falta de transparência acerca dos critérios e
credenciais para acessar os dados.
Acreditamos que a LGPD é um marco importante para proteção de dados pessoais no país, que
poderá dinamizar processos de literacia sobre direitos individuais e coletivos dos titulares de
dados. Além da sensibilização e provimento de informações sobre direitos, finalidades de uso
e possíveis exceções para uso de dados secundários sem o consentimento do titular previstas
na lei, a participação e engajamento da sociedade civil nos mecanismos de governança de
dados administrativos para pesquisa e políticas públicas poderão ser pensados, delineados
e implementados para estabelecer confiança e transparência entre as partes envolvidas e
interessadas.
Por fim, lembramos que este é um estudo exploratório, cujos resultados serão discutidos em
pesquisas subsequentes para aprofundamento e delineamento de ações no âmbito do Centro
de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fiocruz Bahia.
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