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Em dezembro de 2019 começaram a circular 
notícias sobre o advento de um novo vírus na China 
causador de uma pneumonia “misteriosa”. Em poucos 
meses, o novo coronavírus (SARS-coV-2) atingiu todos 
os continentes. Hoje há mais mortos na Europa pela 
COVID-19 (doença causado pelo SARS-coV-2) do que 
no país asiático (VALOR, 2020). 

Desde o começo da crise desencadeada por essa 
pandemia (decretada pela Organização Mundial da 
Saúde – OMS – em 11 de maço de 2020), Estados têm 
buscado as melhores formas para retardar a 
disseminação do vírus. Recorrendo, por exemplo, ao 
fechamento de fronteiras, cancelamento de aulas e 
incentivo ao home office. Além dessas medidas, existe 
outra que tem chamado atenção: o uso da tecnologia 
para diminuir a chance de pessoas infectadas 
espalharem o vírus; difundir conhecimento sobre 
higiene pessoal e auxiliar indivíduos a fazerem de casa 
um diagnóstico preliminar. 

Na China, com apoio do governo, aplicativos têm 
sido utilizados para conscientizar a população e, 
também, para mapear e conter a proliferação do vírus. 
Um dos apps foi desenvolvido com o intuito de notificar 
os usuários caso tenham estado em contato com 
alguma pessoa infectada ou com suspeita de estar 
infectada. Para utilizar este app, os usuários precisam 
apenas fornecer o nome completo e o número de 
identidade. As pessoas consideradas “em risco” são 
avisadas e aconselhadas a ficar em casa e a informar 
as autoridades locais. Os dados do aplicativo são 
alimentados pelas autoridades de transporte e saúde 
do país (MIX, 2020). 

O Estado chinês decretou o uso obrigatório de 
máscaras em diversas regiões do país. Entretanto, 
caso alguém decida não obedecer, a Baidu (gigante de 
buscas online na China) desenvolveu um sistema que 
detecta as pessoas que não estiverem utilizando 
máscaras por meio de inteligência artificial (IA), 
aplicada ao reconhecimento facial (MEHTA, 2020). 
Outra gigante chinesa, a Alibaba, criou um sistema de 
IA que permite o rápido diagnóstico do novo 
coronavírus. Baseado na análise comparada de 
imagens de tomografia computadorizada de pacientes 
infectados, a IA produz o resultado em menos de 20 
segundos, com taxa de precisão de 96%, segundo a 
empresa. De acordo com relatório da Nikkei’s Asian 
Review, um indivíduo leva aproximadamente 15 

minutos para realizar o diagnóstico, uma vez que o 
número de imagens para avaliar pode chegar a 300 
(GREENE, 2020). 

Há, contudo, suspeitas de que essas tecnologias, à 
priori utilizadas para contenção da COVID-19, 
serviriam como mais uma prática de monitoramento 
geral da população por parte das autoridades chinesas, 
intensificado após o surto do vírus, implicando um 
contexto maior de suspeita de desrespeito aos direitos 
humanos mediante esforços de contenção do vírus 
(SWART, 2020). A natureza das empresas de 
tecnologia chinesas e a presença de autoridades 
governamentais em suas diretorias se encaixa em um 
contexto mais amplo de utilização de redes sociais e do 
ciberespaço para o monitoramento de cidadãos 
chineses, incutido na política pública chinesa. No intuito 
de promover um maior contato da população com o 
governo central, a atuação de autoridades 
empresariais e governamentais é incentivada pelo 
governo, vislumbrando problemas locais e 
paralelamente promovendo a disseminação arbitrária 
de informações no que o governo chama de 
“direcionamento da opinião pública” (SEGAL, 2016). 

Paralelamente, a Coreia do Sul passou a ser 
apontada pela OMS como exemplo na contenção da 
epidemia após quatro empresas do país começarem a 
fabricar testes seguindo recomendações da própria 
Organização, o que possibilitou a testagem de 10 mil 
pessoas diariamente. Também no país, autoridades 
estão enviando mensagens de texto que contém guias 
de segurança. Uma vez que o número de casos 
aumentou exponencialmente no país, aumentou 
também o envio de informações em massa por parte 
do governo, contendo, inclusive, links que direcionam o 
usuário para uma página do governo que lista todos os 
locais nos quais um infectado esteve.  

Esse tipo de exposição de possíveis infectados, não 
somente gera implicações a respeito da privacidade e 
reação da população para com os infectados, mas, 
também, leva a especulações referentes a ações e 
hábitos dos supostos infectados. Como reportado pela 
Nature, informações pessoais como noites passadas 
em motéis têm sido divulgadas abertamente para todos 
via mensagem de texto, causando situações insólitas e 
de desconforto (KIM, 2020). 

Similar a Coréia do Sul, Israel tem utilizado 
tecnologias que permitem o mapeamento de possíveis 
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infectados. Contudo, essas práticas e especialmente o 
tom do discurso israelense no combate ao COVID-19 
vêm recebendo críticas por suas medidas, 
especialmente por organizações de direitos humanos. 
De acordo com Patel (2020), essas medidas de 
vigilância, apesar de nunca terem sido empregadas 
para controlar a população israelense, são usadas há 
tempos para monitorar palestinos. O Primeiro-ministro 
do país, Benjamin Netanyahu, anunciou que “todos os 
meios serão utilizados para lutar contra a propagação 
da COVID-19, inclusive meios tecnológicos, digitais e 
outros que o governo, até então, se absteve de usar 
contra a população civil” (AHRONHEIM, 2020).  

Após a declaração de Netanyahu, o procurador-
geral do país aprovou que medidas cibernéticas de 
contraterrorismo fossem utilizadas para rastrear o 
telefone de pacientes, possibilitando que estes fossem 
localizados geograficamente (DOFFMAN, 2020). 
Segundo Livni (2020), as autoridades israelenses irão 
monitorar os telefones de pessoas diagnosticadas com 
o vírus. Entretanto, também serão monitorados aqueles 
com suspeita de contaminação pelo SARS-coV-2, o 
que aumenta exponencialmente o número de pessoas 
vigiadas. Além disso, quando confrontado sobre violar 
o direito à privacidade dos cidadãos israelenses, Naftali 
Bennett - Ministro da Defesa do país - afirmou que 
prefere “violar os direitos dos indivíduos de forma 
controlada e sob medidas significativas de controle civil 
para que vidas sejam salvas" (AHRONHEIM, 2020). 

Assim como na Coreia do Sul, o governo israelense 
afirma que tecnologias serão utilizadas para informar 
indivíduos que, inconscientemente, possam ter entrado 
em contato com alguém infectado. Contudo, como 
noticiado pela Reuters, em 19 de março de 2020, três 
grupos ativistas (Associação de Direitos Civis em 
Israel, Centro Legal para os Direitos das Minorias 
Árabes e a Lista Conjunta de Partidos Árabes) se 
juntaram para pedir à Suprema Corte israelense que as 
medidas de monitoramento fossem suspensas 
imediatamente (HELLER, 2020). 

Diante do cenário apresentado, fica perceptível que 
Estados estão dispostos a utilizar quaisquer 
ferramentas julgadas necessárias para conter o novo 
coronavírus, mesmo que estas ameacem de certa 
forma a privacidade de seus cidadãos. Diante do 
interesse da coletividade, aqueles individuais podem 
acabar em segundo plano. Nos resta saber as 
consequências dessas práticas no futuro, 
principalmente em relação ao Big Data gerado por esse 
monitoramento em grande escala. 

Além disso, há outro interessante ponto para 
reflexão: os governos estão mobilizando esforços para 
monitorar e rastrear, especialmente pessoas 
infectadas, para saber se elas estão se movimentando 
dentro de suas regiões e possivelmente espalhando 
ainda mais o vírus mas, e se essas pessoas 
simplesmente deixarem seus telefones em casa ao 
sair?  

Rio de Janeiro - RJ, 27 de março de 2020. 
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