Privacidade
na Era Digital
Imagens areas de alta resoluceo, dados tributerios e
censiterios sao Fontes de intormeceo de "dois gumes"

R

ecentemente, assisti a um f ilme em
que se travava uma disputa judicial
pelo direito de um professor de
ensinar a teoria da evolucao das especies,
de Darwin, em escolas americanas . A
comunidade puritana da cidade, instada
por um pastor bibli6filo e um fiqurao
politico do nfvel estadual, havia torcado
inclusive a prisao do tal professor. Para
resolver a questao, um advogado liberal e
precursor do movimento pelos direitos
civis vem de longe para defender 0
professor, e no processo apresenta
argumentos que contrap6em a liberdade
de pensamento cientifico a radicalidade
da int erpret acao literal de textos religio
sos. Paradoxalmente, 0 momenta que
vivemos desde os atentados de Nova York
e Washington da impulso a um movimen
to oposto, de combate ao atraso e a
i qn or a n c i a do fanatismo
religioso extremista por parte
da "civilizacao " .

de-semana . Alern disso, nos leva a assumir
o risco de perder parte de nossa privacida
de, ao no s indu zir a informar dados e
conversar abertamente com conhecidos
ou desconhecidos pela rede . Quem e que
nunca recebeu spam? E ai percebemos
que , em nome do conforto das comunica
coes instantaneas pela rede, podemos
estar inadvertidamente fornecendo
detal hes de nossas vidas pessoais e de
nossos neg6c ios a estranhos, que podem
ser bem ou mal -intencionados. Por outro
lado, 0 mesmo tipo de invasao torna
posslvel as autoridades investigar e
acompanhar atividades ilfcitas e levantar
provas contra criminosos que facarn uso
de tecnologia da inforrnacao.

recurso const it ui uma tentacao grande
demais para as pessoasque 0 detern.

Sabe-se hoje que os governos dos parses
ricos, em especial 0 dos Estados Unidos,
contam com recursos tecnol6gicos
in acr edltaveis para interceptacao.
tratamento e rastreamento de dados
oriundos de telecomunicacoes. Relatos
sobre 0 sistema Echelon, desenvolvido
pelos Estados. Unidos, Gra-Bretanha,
Canada, Australia e Nova Zelandia,
indicam que sao usados os mais variados
recursos de interceptacao, incluindo
agentes, navies, satel ltes e estacoes de
radar, para captar, e poster iormente
tratar, qualquer liga~ao telef6nica,
mensagem de fa x e e-mail enviados em
qualquer parte do mundo [1]. Parece
Como
paran6ia, coisa do "Grande lrrnao"
de George Orwell, mas a reacao
resolver 0 dilema entre os
das nacoes europeias tem side
direitos e liberdades civis das
forte, considerando 0 sistema
pessoas, como 0 direito privacidade e
" u m a ser i a ame aca as
liberdades civis na Europa"
a necessidade de viqilancia contra
Um argumento fantastico usado
[2], e acusando os parses
criminosos?
pelo advogado no filme (trata-se
envolvidos de estarem usando as
de um caso real, mas seria demais
inforrnacoes para obter vantagens
esperar que os dialoqos tarnbern 0 fossem)
co m erciais e econ6micas para suas
eo de que existe em operacao um grande
empresa s. E af um sistema projetado
Isso nos conduz ao debate que corneca a
bakao de trocas em torno do s avances
original mente para proteger 0 mundo do
se intensificar sobre a privacidade nas
tecnol6gicos. Voce quer 0 telefon e? Entao
holocausto nuclear, durante a Guerra Fria,
cornun icacoes enos bancos de dados . E
perde seu direito ao sossego no lar . Quer 0
torna-se ao mesmo tempo uma arma anti
16g ico que interessa aos services de
autom6vel? Entao as cidades perdem a
terrorista , anti-trafico de drogas, e um
inteliqencia rastrear comunicacoes de seus
tranquilidade e 0 silentio. Quer a televi
recurso para passar a perna em adversari
inimigos, no caso atual terroristas, mas a
sao? Em troca abre mao da cultura local
os econ6micos .
concessao de tal poder aos governos
pela cultura de massa. Estendendo um
tarnbern abre a possibilidade de intercep
pouco essa metafora, e tacil perceber que
Parece confuse, e realmente e. Como
tacao de cornunicacoes de natureza
a intensificacao do uso de computadores
resolver 0 dilema entre os direitos e
polftica, ideol6gica, comercial, etc. Trata
em nossas vidas originou uma serie de
liberdades civis das pessoas, como 0
se de um poder f'antastico, e seria
outras trocas. 0 desejo crescente de se
dire ito a privacidade e a necessidade de
necessario ter uma enorme confianca nos
estar conectado, de receber notfcias e de
viqilanc ia contra criminosos? Nao e de se
governantes para acreditar que seria
ter acesso a inforrnacao a qualquer
espantar 0 fate de os Estados Unidos
usado apenas para combater os inimigos
momenta nos leva a estender nossa
impedirem a exportacao de programas de
do Estado. A simples disponibilidade detal
jornada de trabalho para as noites e fins
criptografia forte, cuja utilizacao dificulta
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a muito 0 monitoramento do trafego de
ensagens.
• ara minorar um pouco a sensacao de
arano ia, e im port ant e observar que,
esmo contando com tai s recursos de
let a de dad os, os amer icanos nao
nseguiram, ou nao souberam , tra nsfor 
ar dad os em intorrnacao a tem po de
evenir 0 ataque de 11 de setembro de
"O1. A inda existem elementos humanos
• sist ema, indi spensaveis por avaliar os
os recebido s e tr ansrnit l-lo s ao longo
cadeia de t omada de decisao, algo que
alguma forma nao foi viab ilizado em
-"<] po habil no infame episodic recente.
esar di sso, a percepcao de que desta
: 0 inimigo pode est ar dentro do pais

"a levando a acoes ineditas. A viqi lancia
ericana sobre inf o rrnacc es de outro s
5 nao e impedida pela leql slacao, ate
ser feita pr incipal mente no exter ior ,
a forma de espion agem ; mas a
ancia interna est a sujeit a a leq islacao
ericana sobre privacidade nas te leco
lCac;6es. Exat ament e uma semana
a t raqedia do W orld Trade Cente r,
not icia do The New York Times [3]
rma as iniciat ivas do go verno
cano para rever a ieqislacao que
a a viqilanc ia eletr6n ica (0 pop ular
c o) de modo a permitir uma
acao da capacidade investi gati va do
ament o de Justice. As lideran cas
ersas entidades ligadas aos direitos
prot est am de forma veemente, e
-s cong ressistas ja se manifestam
-arios ao que percebe m ser um grave

coes. Raciocinando desta f orma, percebe
mos como as Ilhas Cayman e a Sufca se
tor n a m pr oxirna s da Ubia e do
Afeqa nistao .
Como profissiona is das geotecnologias, e
necessario perceber nosso pape l nesse
deb at e. Em nossos esf o rcos de coleta e
tratame nto de intorrnacao, freque nts
mente esbarramos em sit uacoes que estao
no lim it e da invasao de pr ivacidade .
Image ns aereas de alta resolucao . dados
tr ibutaries, dados censit arios. cadastro
imo biliar io sao todos f ont es de "informs 
c; ao de do is gumes", inforrnacao que ta nto
pode ser usada para a melhoria das
condicoes de vida das pessoas, quanta
para apoiar a realizacao de atividades
ilfcita s. E precise desenvolver reg ras e
param etres de comportamento para a
construcao e acesso a t ais repositories de
informacao, e dei xa-las c1aras para os
cidadaos . Nenhum de nos hesitar ia em
fornecer apolfcia int orrn acoes geog rM icas
que pudessem ser ut eis, por exemp lo, no
combate ao narcotrafico . Por outro lado,
seria inadm issfvel que int orrnacoes sobre
nossas fa mfli as fossem parar nas maos de
pessoasmal-intencion adas. Como resolver
essa questao em nosso cot idi ano?

esso .
-sarnent e. pouco ou nada tem side
b re 0 pap el do sistema fin anceiro
acio nal neste conte xto . a s recur sos
de telecorn unicacoes perm item que
soas movimentem grandes vo lumes
f)eiro int ernacio nalment e, com uma
d ad e i n crlv e l . Comb inada a
-xia de parafsos fiscais, a tecno log ia
a viabili zar as ativ idades de
stas. narcotraficantes, corruptos e
t ipos de crim inosos, oferece ndo
bancario e ocultando a " t ri lha do
OH, importantrssima em investiga
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Precisao centimetrica,
atua!izaqao de 5Hz,
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tempo rea! RT-OGPS
usando sinais Raca!
ouBeacon, ouainda
p6s-processamento
usando as bases da
Manfra.
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A Manfra

este
disponibi!izando
um setvico de
bases GPS de
Monitoramento
Continuo (CORS)
que permite aos usutuios do
Paranae regiaes de Santa Catarina e
do Mato Grosso do SuI, precisao
submetrica p6s-processada com apenas
um receptor. Os dados de base sao obtidos
diretamente via internet.
Acesse:

www.manfra.com.br
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veu Davis e enge nheiro civil, do ut or em Ciencia da Cornputacao
essor de Desenvolvimento e Est udos da Prodabel - Empresa de
sties e lnforrnacao do M un icfpio de Belo Horizonte.
c avis@uol.com .br
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