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Resumo: O presente artigo foi realizado pelo método hipotético-
dedutivo, com o objetivo principal de compreender como se or-
ganiza a proteção de dados sensíveis pela Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD), principalmente aqueles que dizem 
respeito aos direitos da personalidade como a sexualidade, a 
identidade de gênero e a orientação sexual. Para isso, o trabalho 
apresenta a evolução da biopolítica com a utilização de tecnolo-
gias de controle, pela identificação, vigilância e investigação de 
dados e informações pessoais. Em seguida, avalia a proteção 
oferecida pela LGPD aos chamados dados sensíveis, como uma 
das tentativas do ordenamento jurídico brasileiro de resguardar 
direitos fundamentais e personalíssimos. Todavia, mesmo com 
a promulgação da referida norma, percebeu-se que a falta de cri-
térios e procedimentos metodológicos expressos em seu texto, 
somado à ausência de conhecimentos técnico e informacional 
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pela maioria dos usuários, pode aumentar a vulnerabilidade de 
certos grupos sociais, como as pessoas LGBTQIA+. Diante 
disto, apresenta-se como solução à problemática levantada a in-
serção, na regulamentação da Lei nº 13.709/2018, de uma meto-
dologia específica e clara para o tratamento dos dados sensíveis. 
 
Palavras-Chave: Dados Sensíveis; Direitos da Personalidade; 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; Sexualidade; Tecno-
logias de Controle. 
 
CONTROL TECHNOLOGIES AND SENSITIVE DATA: 
HOW IS SEXUALITY PROTECTION IN THE GENERAL 
PERSONAL DATA PROTECTION LAW? 
 
Abstract: This article was carried out by the hypothetical-deduc-
tive method, with the main objective of understanding how the 
protection of sensitive data is organized by the General Law for 
the Protection of Personal Data (LGPD), especially those that 
concern personality rights such as sexuality, gender identity and 
sexual orientation. For this, the work presents the evolution of 
biopolitics with the use of control technologies, for the identifi-
cation, surveillance and investigation of data and personal infor-
mation. Then, it evaluates the protection offered by the LGPD 
to the so-called sensitive data, as one of the attempts of the Bra-
zilian legal system to protect fundamental and very personal 
rights. However, even with the enactment of this rule, it was no-
ticed that the lack of criteria and methodological procedures ex-
pressed in its text, added to the lack of technical and informa-
tional knowledge by most users, can increase the vulnerability 
of certain social groups, such as the LGBTQIA+ people. In view 
of this, the insertion, in the regulation of Law No. 13.709/2018, 
of a specific and clear methodology for the treatment of sensitive 
data is presented as a solution to the problem raised. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 progresso tecnológico, das comunicações e dos 
dispositivos eletrônicos, aliado à internet possibi-
litaram o aumento das relações sociais no ambi-
ente virtual. Os usuários passaram de meros re-
ceptores de conteúdo fornecido por pessoas físicas 

ou jurídicas, privadas e públicas, para a condição de produtores 
e protagonistas de vários materiais (pessoais, profissionais, téc-
nicos, etc.), dados e informações. 

Diante da quantidade e da qualidade do fluxo de dados 
pessoais que diariamente milhões de indivíduos compartilham 
de si no ciberespaço, empresas privadas e o Estado perceberam 
que todas essas informações tinham um alto valor sócio econô-
mico, pois conseguiam por instrumentos de tratamento e mani-
pulação desses dados prever comportamentos e hábitos para di-
recionar seus produtos, serviços e políticas. 

Diante deste cenário, o presente trabalho, em um pri-
meiro momento, apresentará uma evolução da biopolítica, para 
se adequar a uma sociedade altamente tecnológica, apropriando-
se dos dispositivos de controle de identificação, vigilância e in-
vestigação para continuar definindo os padrões e funções sociais 
aceitos, que devem ser propagados e multiplicados, aumentando 
os processos de discriminação e abjetificação dos seres huma-
nos. 

O
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A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – 
Lei nº 13.709/2018 – foi criada para regulamentar a forma pela 
qual será realizado o tratamento desses dados e as informações 
coletados no meio digital. Seu escopo não é impedir que o titular 
desses conteúdos deixe de compartilhá-los, mas que os contro-
ladores4 e os operadores5, independentemente do fato de se rela-
cionarem à iniciativa pública ou privada, sejam obrigados a for-
necer subsídios claros e suficientes sobre como e qual a finali-
dade da manipulação dos dados aos quais têm acesso, podendo 
ser responsabilizados por violações a direitos fundamentais e da 
personalidade.  

Em sua segunda seção, o artigo objetiva compreender a 
concepção do que são os dados sensíveis dentro da proteção ofe-
recida pela LGPD, como esses dados podem ser captados e uti-
lizados por sites, programas, aplicativos, jogos virtuais e redes 
sociais. Para isso, apresenta como exemplos algumas cláusulas 
extraídas da “Política de Dados” do Facebook e do Instagram. 
Dessa forma, analisa se a forma utilizada para solicitar o con-
sentimento livre e esclarecido do titular é adequada ou se, pelo 
contrário, conduz a uma relação viciada, devido à vulnerabili-
dade do usuário frente às grandes empresas. 

Por fim, com os argumentos apresentados nos tópicos an-
teriores, atrelados a uma discussão acerca dos discursos cis-he-
teronormativos na padronização inteligível de sexo-gênero, o ar-
tigo tem entre seus objetivos demostrar que a identidade de gê-
nero e a orientação sexual são dados sensíveis, tutelados pela 
LGPD como um direito da personalidade humana, inseridos no 
rol como “vida sexual”. Nesse sentido, avalia como a falta ex-
pressa de critérios objetivos e procedimentos da norma brasi-
leira, que deixa aos controladores o papel de defini-los, pode le-
var um hipervulnerabilidade das pessoas LGBTQIA+. 

 
4 “[...] pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as 
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (BRASIL, 2018). 
5 “[...]pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o trata-
mento de dados pessoais em nome do controlador (BRASIL, 2018). 
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Para a concretização da pesquisa foi utilizado o método 
hipotético-dedutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica e docu-
mental. Pela análise bibliográfica das obras científicas, livros, da 
LGPD e dos “termos e políticas de dados” de uma rede social, a 
pesquisa em tela procurará explicar porque a sexualidade hu-
mana, com ênfase na identidade de gênero e na orientação sexual 
da pessoa, precisa ser reconhecida como dado sensível, razão 
pela qual o seu tratamento precisa estar alicerçado em uma me-
todologia que não seja baseada nos padrões cis-heterossexuais, 
sob pena de aumentar o abismo discriminatório no qual se inse-
rem as minorias sexuais. 

 
2 A EVOLUÇÃO DO PODER E AS TECNOLOGIAS DE 
CONTROLE: VIGILÂNCIA DA VIDA NO CIBERESPAÇO E 
NA INTERNET 

 
A rede mundial de computadores e os aparelhos eletrô-

nicos mais acessíveis possibilitaram que o fluxo de dados au-
mentasse em decorrência da participação direta da população, 
que produz e veicula conteúdos voluntariamente,  além de com-
partilhar informações pessoais e hábitos comportamentais. To-
dos esses benefícios e facilidades fizeram crescer o interesse pú-
blico e privado nesses materiais, por possuírem um valor socio-
econômico, alterando as formas de atuação da biopolítica e do 
biopoder para alcançar o ciberespaço. 

O controle biopolítico começa a ser intensamente explo-
rado com a ascensão da burguesia ao poder, e apesar de ter cres-
cido muito em questão de influência no Estado, era este quem 
governava a sociedade e se dividia em classes. A princípio a bur-
guesia não tinha o desejo de participar do governo, todavia, pre-
cisou repensar os seus valores tendo em vista que para continuar 
o crescimento econômico capitalista necessitava participar ati-
vamente do poder e garantir a expansão imperialista e territorial, 
aumentando o mercado, a produção e o consumo (ARENDT, 
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1989, p. 154). 
A premissa continua a mesma. Hoje totalmente envol-

vida (para não falar que é o centro) com o poder e governo dos 
Estados, a burguesia capitalista se infiltrou no meio virtual ao 
perceber seu potencial econômico e de influência sociocultural, 
tendo em vista que se mostrou um facilitador da difusão do hi-
perconsumismo. 

Para Foucault (1999, p. 30-32) a história demonstra que 
as sociedades ocidentais, desde a Idade Média até os períodos 
subsequentes, tentam demonstrar que a legitimação do poder, 
bem como a evolução dos discursos, formas de dominação e suas 
consequências acompanham o desenvolvimento sociocultural e 
tecnológico, pois precisam sempre adequar seus instrumentos de 
controle. 

A internet, desde seus primórdios, tem sido concebida 
como facilitadora das relações que existem no ciberespaço, um 
ambiente que seria livre do controle estatal, onde as pessoas po-
deriam trocar dados e informações anonimamente. Todavia, essa 
liberdade permitiu que alguns indivíduos utilizassem seus recur-
sos para violar a privacidade de outros usuários. Para evitar mai-
ores lesões a esse e outros direitos da personalidade alguns go-
vernos têm buscado regulamentar certas atividades virtuais 
(SILVEIRA, 2009, P. 115). 

O ciberespaço representa o ambiente/espaço virtual, com 
regras próprias e independentes, que existe pela aliança entre a 
rede mundial de computadores e os dispositivos eletrônicos. Se-
gundo Pierre Lévy (2010, p. 17), a rede “é o novo meio de co-
municação que surge da intercomunicação dos computadores.” 
Trata-se não apenas de um instrumento, mas de toda uma infra-
estrutura que abrange a materialidade das comunicações digitais 
e o espaço em que informações e dados circulam, se autoalimen-
tado. 

Todas essas mudanças tecnológicas, que interferem dire-
tamente na vida e experiências das pessoas e dos grupos sociais, 
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não passaram despercebida pelos sistemas de poder e pela bio-
política. Cada bit6 é, muitas vezes, mais valioso do que o di-
nheiro. Na verdade, muitas vezes o bit é a própria moeda de tro-
cas, pois pode ser usado e reutilizado de várias formas e finali-
dades diferentes, e em muitos Estados sem grandes restrições le-
gislativas, como ocorria no Brasil até 2018. 

A busca pela evolução da espécie humana e pelo controle 
dos corpos acontece desde que passou a ser compreendido como 
um indivíduo social e político. E, com as mais recentes evolu-
ções biotecnológicas, novas formas de apropriação das vontades 
e experiências foram tomadas pela biopolítica (RÜDIGER, S.I., 
p. 1).  

Processos sociais somados à globalização e à tecnologia 
trouxeram padrões a serem seguidos e legitimados pelo capita-
lismo. A gênese do biopoder apresenta a governabilidade dimi-
nuída pelo liberalismo, a qual cria uma sociedade baseada em 
vínculos contratuais, que diminuem a liberdade de ação das pes-
soas, que acabam não sendo amparadas nem mesmo pelo Estado 
e pela lei, que também se submetem ao sistema de controle vi-
gente. 

O problema está no fato que essas apropriações tecnoci-
entíficas são feitas sob os paradigmas cis-heteronormativos, o 
que se torna preocupante, visto que marginalizam e manipulam 
os dados e informações de forma preconceituosa, compartilha-
dos pelas minorias sociais, inclusive a comunidade LGBTQIA+, 
como poderá ser visto com mais profundidade nos tópicos se-
guintes.  

O desenvolvimento contínuo dos dispositivos eletrôni-
cos, aliado à expansão do uso da internet e das possibilidades de 
conteúdo que proporciona à pessoa, trouxe as chamadas tecno-
logias de controle, formas de pessoas físicas e jurídicas, 

 
6 Bit é a menor unidade usada na informática para medir a transferência e/ou armaze-
namento de um dado ou informação digital, sendo que o termo corresponde a uma 
abreviação de binary digit, em português dígito binário. 
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empresas e o próprio Estado, pois os dados e informações gera-
dos nesses ambientes se tornaram de grande interesse socioeco-
nômico, sendo que essas tecnologias são divididas em razão do 
objeto de interesse: de identificação, de vigilância e de investi-
gação (CASTELLS, 2001, p. 174). 

Essas tecnologias de controle facilitam a obtenção de da-
dos e informações pessoais e dos grupos sociais e a sua coleta 
desorganizada gera inúmeras implicações associadas à segu-
rança e à tutela dos direitos da personalidade desses indivíduos, 
para fins comerciais e governamentais, na medida em que pos-
sibilita a construção de um perfil individual e coletivo que sub-
sidiam os seus programas socioeconômicos (DIAS; VIEIRA, 
2013).   

Quando se fala na tecnologia de identificação, a mais co-
nhecida são os chamados cookies, que nada mais são do que 
marcadores digitais inseridos no hardware de um dispositivo 
eletrônico ou gadget7, pelos sites, aplicativos sociais ou plata-
formas de jogos e compras. Os cookies têm a função de registrar 
informações dos usuários, preferências, etc. (CASTELLS, 2001, 
p. 176). 

Os cookies em si não são sempre perigosos. Na verdade, 
muitas vezes são utilizados na organização e coordenação entre 
um navegador e um servidor da web, habilitando as funções de 
um sítio eletrônico, facilitando, assim, o acesso e as operações 
dos usuários. Existem dois tipos: o cookie primário é aquele in-
serido pelo site que foi de fato visitado pela pessoa e que tem o 
objetivo de melhorar a experiência do sujeito na utilização e dos 
serviços oferecidos; já o segundo tipo é aquele colocado por ter-
ceiro que, geralmente, é um parceiro público ou privado do sítio 
primário, cuja função mais comum é a de analisar o 

 
7 “Gadget é uma palavra estrangeira muito presente no vocabulário do brasileiro que 
vem sendo usada para designar dispositivos eletrônicos portáteis de maneira genérica. 
Smartphones, tablets, notebooks, HDs externos, carregadores portáteis: todos eles fa-
zem parte do universo definido por esse vocábulo de (possível) origem francesa” (CO-
ELHO, 2018). 
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comportamento e os hábitos dos usuários. É sobre os cookies 

desse segundo tipo que recai a preocupação com a violação de 
direitos (WAGNER, 2020, p. 2-3). 

As tecnologias de vigilância, no que lhe concernem, não 
deixam de ser de identificação, tendo em vista que, que elas po-
dem ser utilizadas para observar um indivíduo específico, du-
rante 24 horas. Segundo Castells (2001, p. 176), 

as tecnologias de vigilância interceptam mensagens, instalam 
marcadores que permitem o rastreamento de fluxos de comu-
nicação a partir de uma localização específica de computador 
e monitoram a atividade de máquinas 24 horas por dia. Tecno-
logias de vigilância podem identificar um dado servidor na ori-
gem de uma mensagem. Depois, por persuasão ou coerção, go-
vernos, companhias ou tribunais podem obter do provedor de 
serviços da Internet a identidade do réu potencial pelo uso de 
tecnologias de identificação ou simplesmente procurando em 
suas listas, quando a informação está disponível. 

Mas o que fazer com o material coletado pela identifica-
ção e vigilância? A resposta está no papel exercido pelas tecno-
logias de investigação. Elas são as responsáveis pela construção 
de bancos de dados, obtidos pelas outras duas. Esses dados pro-
duzidos digitalmente podem ser agregados, desagregados, com-
binados e identificados dos seus locais de armazenamento, tra-
tados conforme a conveniência dos seus controladores e gestores 
(CASTELLS, 2001, p. 177). 

Essas tecnologias são reflexos de uma “sociedade de 
controle”, em que a pessoa é um código digital. Por isso, ela se 
torna um sujeito divisível, o que possibilita sua concepção como 
meras amostras ou dados do mercado, capazes de serem rastrea-
dos, cartografados e analisados em seus comportamentos e há-
bitos. Podem ser submetidos à avaliação, feita por novas formas 
do biopoder, que por ser indetectável nos emaranhados do cibe-
respaço é mais difícil de ser percebido e evitado, mas que ainda 
mantém a função de controle dos corpos (mesmo os que existem 
apenas no meio virtual) (COSTA, 2004, p. 162). 

Há muito tempo o sistema de poder vigente, conhecido 
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como biopoder, é um dos responsáveis pela imposição dos valo-
res e padrões binários pela cis-heterossexualidade a toda socie-
dade, e as formas de exercer esse controle e essa vigilância da 
sexualidade evoluíram com o avanço tecnológico. Um exemplo 
disso radica na escola, que foi sempre um ambiente utilizado na 
construção dos paradigmas, corpos e sexualidades cis pela inser-
ção nos currículos de mecanismos de controle sociopolítico das 
pessoas (JUNQUEIRA, 2015, p. 102-103). 

A dominação da sexualidade pelo biopoder acontece 
desde a infância, que tenta torná-lo uma força produtiva, inclu-
sive. Valores sexuais são tomados para esse fim, ou seja, volta-
dos para potencializar a produção do capitalismo. Para tanto, ao 
longo da história foram criados mecanismos de vigilância da se-
xualidade que, segundo Foucault (1999, p. 39), “produziram 
certo lucro econômico, certa utilidade política e, por essa razão, 
se viram naturalmente colonizados e sustentados por mecanis-
mos globais e, finalmente, pelo sistema do Estado inteiro''. 

A vida da pessoa passou a ser uma questão política. 
Aquilo que era privado se tornou público. Essa abertura do oikos 

(do grego, casa) foi facilitada pela internet e pela tecnologia que 
ampliaram os espaços sociais, permitindo que as pessoas se co-
municassem sem haver fronteiras físicas, fazendo com que a bi-
opolítica precisasse repensar suas estratégias de controle. 

Para Caponi (2004, p.454) a biopolítica que trata do con-
trole da vida humana pela política é a forma que os Estados mo-
dernos – não só eles – encontraram para determinar os sujeitos 
que importam ao sistema, dado que aqueles que não se encaixas-
sem nos padrões exigidos seriam marginalizados, enquanto 
aqueles que o seguem são os indivíduos que serão cuidados, es-
timulados e incentivados a se multiplicarem. 

Acrescente-se que a biopolítica se ocupa dos processos 
biológicos com o fim de discipliná-los, regulamentá-los, ades-
trá-los por meio das normas, racionalizando a existência. Entre-
tanto, quando certos fatos da vida humana se tornam inúteis aos 
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seus interesses, são descartados. Contudo, tem se reinventado, 
para abranger o controle das práticas virtuais, utilizando-se das 
tecnologias de identificação, vigilância e investigação 
(DANNER, 2010, p. 155). 

A utilização desses recursos tecnológicos para a produ-
ção de perfis informacionais facilitam a estruturação dos mate-
riais coletados, de maneira que consiga influenciar comporta-
mentos, padrões de consumo e relações entre as pessoas no ci-
berespaço. Com isso, os conhecimentos que pessoas físicas e ju-
rídicas, privadas ou públicas, têm sobre um usuário individual 
ou coletivamente passam a ser mais profundos do que se possa 
conceber (DIAS; VIEIRA, 2013, p. 178). 

As relações de poder e as tecnologias de controle, por-
tanto, estão infiltradas em todas as dimensões da sociedade, in-
clusive no ciberespaço e na internet, assim que se ramificaram 
de forma que se tornou muito difícil que as pessoas se esquivem 
delas.  Essas redes de domínio digital, caso não haja a regula-
mentação adequada, podem se tornar meios de propagação de 
conteúdos negativos, que invadem o espaço privado da pessoa, 
ferindo os direitos da personalidade, como a sexualidade (DIAS; 
VIEIRA, 2013, p. 179). 

Cravo (2015, p. 244) se opõe a essa perspectiva negativa 
dos fluxos e bancos de dados. Para o autor a quantidade de in-
formações geradas no ciberespaço possibilita a inovação do co-
nhecimento e da realidade, que levam à melhoria da eficiência 
dos serviços e produtos fornecidos por empresas privadas, como 
também melhores políticas públicas e regulamentação estatal. 

As duas vertentes sobre as tecnologias de controle têm os 
seus pontos positivos e negativos, ambos voltados à forma como 
o valor socioeconômico dos conteúdos, dados e informações ad-
quiridas podem ser utilizados para o bem ou para o mal da pes-
soa (CASTELLS; CARDOSO, 2005, p. 18).  

Na sociedade atual, informação é sinônimo de poder; é 
uma moeda de troca muito valiosa, mas que se tratada e 
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manipulada de forma errada – seja pelo Poder Público ou pela 
iniciativa privada – pode aprofundar processos de criação de de-
sigualdades. Essa é uma preocupação que o legislador tentou so-
lucionar por meio da edição da já referida Lei nº 13.709/2018, 
quando, logo em seu art. 1º, caput, estabelece que o objetivo da 
norma é a proteção de direitos e liberdades fundamentais, garan-
tindo o livre desenvolvimento da personalidade humana. 

O direito – enquanto “conjunto dos aparelhos, institui-
ções, regulamentos, que aplicam o direito” e como “o sistema do 
direito e o campo judiciário são o veículo permanente de rela-
ções de dominação, de técnicas de sujeição poliformas” – deve-
ria ser o instrumento de proteção da pessoa. Contudo, é manipu-
lado pelo poder para legitimar os “sistemas de controle” e 
mesmo quando traz alguma forma de tutela da personalidade, 
pelo excesso (ou ausência) de zelo jurídico acaba não sendo efe-
tiva (FOUCAULT, 1999, p. 32). 

Não quero dizer que a lei se apague ou que as instituições de 
justiça tendam a desaparecer; mas que a lei funciona cada vez 
mais como norma, e que a instituição judiciária se integra cada 
vez mais num contínuo de aparelhos (médicos, administrativos 
etc.) cujas funções são sobretudo reguladoras (FOUCAULT, 
2020, p. 156). 

O que se observa é que toda a expansão tecnológica que 
a sociedade tem experimentado, sob qualquer perspectiva, mo-
dificou a forma das pessoas se relacionarem entre si, em grupo 
e com o meio, o que tem levantado novas questões legais, prin-
cipalmente a respeito de como os Estados fariam a regulamenta-
ção das violações a direitos fundamentais e da personalidade no 
ciberespaço, tendo em consideração, que ele é reconhecido pela 
grande liberdade de ação pelos usuários e pela permissão irres-
trita do anonimato. 

A seguir, a pesquisa procura determinar o que são esses 
dados sensíveis, sendo cada vez mais produzidos pelas próprias 
pessoas físicas, compartilhados sem grandes cuidados por elas e 
são objeto de desejo de organismo públicos e privados, devido 
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ao seu alto valor socioeconômico. 
 

3 DADOS SENSÍVEIS NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 
DADOS PESSOAIS 

 
O aumento do fluxo dos dados no ciberespaço cresceu 

proporcionalmente com a evolução tecnocientífica dos disposi-
tivos eletrônicos – computadores, tablets, smartphones e weara-

ble – que, cada vez mais cheios de funções e aplicativos, facili-
taram esse trânsito de informações, sensíveis ou não.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Con-
tínua de 2019, em média 82,7% dos domicílios permanentes do 
Brasil possuíam acesso à internet. Nos centros urbanos o número 
é mais significativo: cerca de 86,7% dos brasileiros navegam 
pela rede mundial de computadores. Dentro desses números o 
acesso por celulares ou smartphones foi registrado em 98,6% 
dos casos, 46,2% por computadores pessoais e 10,9% nos ta-

blets.  
As estatísticas apresentadas, sem dúvidas, são bastante 

significativas, pois quanto mais usuários no ciberespaço maior o 
trânsito de dados e informações, principalmente as pessoais e 
sensíveis, são compartilhadas, que ficam disponíveis em redes 
sociais, plataforma de relacionamentos, etc. em que a pessoa, 
voluntariamente, insere sua identificação (nome, idade, gênero), 
dados profissionais, de consumo, entre outros. E tudo isso fica 
disponível aos gestores desses aplicativos e sítios eletrônicos, 
antes sem muitas regras de tratamento, hoje com as limitações 
impostas pela LGPD (RIBEIRO; CARVALHO, 2020, p. 1). 

Os dados sensíveis estão intimamente ligados a muitos 
dos direitos da personalidade da pessoa, pois são aqueles que a 
qualificam individualmente, fazendo com que tenha um lugar 
único no mundo. A LGPD apresenta em seu art. 5º, inciso II, o 
rol de dados sensíveis considerados no Brasil:  

[...] dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 
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religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização 
de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à sa-
úde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vin-
culado a uma pessoa natural; 

Todavia, por se tratar de direitos voltados à identificação 
e à qualificação da pessoa na sociedade, e em vários aspectos 
sendo inerentes e próprios dos seres humanos, não podem ser 
considerados como um rol taxativo; ao contrário, é importante 
que sejam tratados como exemplificativos. Essa possibilidade 
pode – por analogia – ser fundamentada no art. 5º, §2º, da Cons-
tituição Federal. Isto posto, uma limitação categórica dos dados 
sensíveis logo faria com que a norma se torne defasada, tendo 
em consideração que devido à complexidade da personalidade 
humana, novos bens jurídicos surgem e outros tantos são reco-
nhecidos como direitos da personalidade e/ou fundamentais. 

A LGPD regulamenta o tratamento desses dados sensí-
veis, ou seja, aqueles coletados por particulares, órgãos e entida-
des públicas por meio das tecnologias de controle (identificação, 
vigilância e investigação). Um exemplo disso é a obrigatorie-
dade dos sites em deixar o usuário ciente que fazem uso de coo-

kies, além do dever de facilitarem o acesso do usuário aos “ter-
mos de uso”. Contudo, será que isso seria o suficiente para pro-
teger a sexualidade enquanto um direito da personalidade? Ou é 
uma mera formalização das determinações legais, uma vez que 
se o sujeito se recuse a aceitar essas condições não recebe per-
missão para utilizar as funções e conteúdo da plataforma? 

Concordar com os “termos e condições de uso” de um 
determinado aplicativo, gadgets, jogo de realidade virtual, rede 
social ou qualquer site hospedado no ciberespaço e disponível 
pelo acesso à internet, antes da LGPD, protegia o indivíduo 
quanto “ao direito do usuário com relação ao que está explicita-
mente positivado no conteúdo do documento acordado entre as 
partes, contudo isto não resolve de maneira alguma as questões 
relacionadas à privacidade dos dados” (DIAS; VIEIRA, 2013, p. 
176). 
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Por exemplo, o Instagram e o Facebook – duas das mai-
ores redes sociais e de produtos do mundo –, em sua “Política de 
Dados” apresentam um rol bastante extenso dos tipos de dados 
e informações que eles coletam de seus usuários, bem como o 
modo com que eles são tratados e utilizados. Desde quando se 
cria a conta na plataforma, passando pelos conteúdos que acessa, 
visualiza, interage ou compartilha, a análise desses dados são 
processados automaticamente por sistemas, para o mais rápido 
possível serem utilizados para “personalizar recursos e conteúdo 
(como seu Feed de Notícias, o Feed do Instagram, Instagram 
Stories e anúncios) e fazer sugestões a você (como grupos 
ou eventos pelos quais você possa se interessar ou tópicos que 
você talvez queira seguir)” (FACEBOOK, 2021). 

Como se percebe com o exemplo citado, muitos dos ma-
teriais coletados têm relação com dados sensíveis, pois não se 
discute que as pessoas naturais consomem e produzem conteú-
dos conforme suas preferências pessoais. Evidentemente que 
essa conclusão não costuma se aplicar às contas empresariais ou 
comerciais. Inclusive, o Facebook deixa bem claro que ao acei-
tar os “Termos e Políticas de Uso”, os usuários – sendo necessá-
rio destacar que a maioria sequer os lê – está aceitando que todo 
material coletado, tratado ou não, pode ser compartilhado (não 
vendido) com parceiros externos, o que, de acordo com a “Polí-
tica de Dados”, ajudam no fornecimento e aprimoramento dos 
produtos e serviços oferecidos (FACEBOOK, 2021). 

Os exemplos aqui abordados ilustram como dados pes-
soais podem ser manipulados e compartilhados pela iniciativa 
privada e pública, por meio de tecnologias de controle, sem pre-
cisar ir diretamente ao sujeito fonte, pois este voluntariamente 
lhe entrega informações pessoais/sensíveis. 

Assim, percebe-se que a tecnologia aumentou as formas 
de liberdades pessoais, de relações e experiências sociais, que 
não encontram limites físicos no ciberespaço, o que faz com que 
muitos usuários, empresas e organizações sociais defendam a 
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mínima intervenção do Estado na vida privada virtual, ao mesmo 
tempo que cobram a proteção dos direitos violados em ambiente 
virtual.  

Na prática, a interação da pessoa com todo o aparato tec-
nológico dos dispositivos eletrônicos, cada vez com mais funci-
onalidades, e a rede mundial de computadores acabou por ser 
bastante antagonista. Ao mesmo tempo que o sujeito aumenta o 
aspecto emancipatório das liberdades e possibilita que com um 
“clique” acesse ao mundo, ele também sofre uma maior interfe-
rência em sua vida privada, na medida que disponibiliza dados 
pessoais, principalmente, os sensíveis, que podem ser acessados, 
tratados e manipulados por terceiros, que muitas vezes não de-
senvolvem esse tratamento com uma metodologia neutra (livre 
dos padrões da maioria cis-heteronormativos), transformando 
essas informações em uma ameaça a autonomia individual. 

Logo, em que pese a nova legislação protetiva possuir 
uma base constitucional bem consolidada no direito fundamen-
tal à privacidade e no princípio da liberdade – traduzido pela au-
tonomia informativa8 da pessoa, que possibilitaria que essa ti-
vesse o controle sobre suas informações (MARTINI; BERGS-
TEIN, 2019, p. 1168) –, falta uma regulamentação mais severa 
por parte da norma brasileira sobre como os fornecedores de pro-
dutos e serviços virtuais repassam ao usuário como serão trata-
dos e manipulados seus dados e conteúdos produzidos, uma vez 
que a mensagem simples que menciona apenas o uso de cookies 
e disponibiliza os “termos de uso” não passa de algumas linhas, 
o que parece ser insuficiente para atender ao que determina a 
LGPD acerca do consentimento livre e esclarecido do titular, por 
não cientificá-lo acerca da extensão correta e finalidade de sua 
autorização (SILVA; MELO, 2019, p. 371). 

 
8 Silva e Melo (2019, p. 362), afirmam que a “[...] o direito à autodeterminação infor-
mativa é uma afirmação do personalismo e proporciona à pessoa o controle de suas 
informações. Aquele clássico direito à privacidade de não intromissão foi transfor-
mado no direito à autodeterminação informativa, o qual assegura ao titular o controle 
de suas informações, tanto em um aspecto negativo, como positivo”. 
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 Dessa forma, poderia, até mesmo, se questionar que essa 
forma simplificada de obter o consentimento do titular não seria 
viciada, pois caso não “clique” no botão “aceitar”, o usuário 
acaba não acessando ao site, rede social, jogo, aplicativo ou 
qualquer outra plataforma digital.  

Outra preocupação da LGPD quanto à proteção de dados 
sensíveis diz respeito à tecnologia e dispositivos eletrônicos uti-
lizados pelos captadores, controladores e operadores dos dados 
para proteger o acesso e/ou divulgação ilegal dos materiais obti-
dos. Para garantir que os captadores busquem se munir de meios 
que garantam essa custódia, a norma pune e responsabiliza aque-
les que causem danos aos titulares (RIBEIRO; CARVALHO, 
2020, p. 1-2).  

A regulamentação do tratamento de dados pessoais, es-
pecialmente os de caráter sensíveis, seja quanto à coleta, produ-
ção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, arma-
zenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, 
está diretamente ligado à proteção dos direitos da personalidade 
da pessoa (BRASIL, 2018). No entanto, apesar da norma brasi-
leira estabelecer no rol de dados sensíveis a “vida sexual” do 
titular, não especificou quais aspectos da sexualidade humana 
(sexo, gênero, identidade de gênero ou orientação sexual) serão 
assim considerados, tampouco como serão devidamente trata-
dos, levando à preocupação de que metodologias estritamente 
baseadas em padrões cis-heteronormativos possam criar proces-
sos virtuais de discriminação das minorias sexuais. É com esse 
tema que se ocupa a seção seguinte. 

 
4 GÊNERO, IDENTIDADE DE GÊNERO E ORIENTAÇÃO 
SEXUAL COMO DADOS SENSÍVEIS 

 
Como parte da formação da personalidade da pessoa, a 
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sexualidade é composta pelas experiências que o sujeito vive em 
relação à sua identidade de gênero9 e sua orientação sexual10. A 
crescente expansão tecnológica e da rede mundial de computa-
dores acabaram trazendo mudanças significativas na forma que 
um indivíduo vive sua sexualidade. 

Sendo parte integrante da personalidade do ser humano, 
a sexualidade está intimamente ligada ao seu desenvolvimento e 
deve ser compreendida como um direito, que merece a tutela do 
ordenamento jurídico. Com isso em vista, a LGPD (art. 5º, inciso 
II) dispõe que a “vida sexual” configura-se como um dado sen-
sível, cujo tratamento por terceiro deve seguir sua regulamenta-
ção. Apesar da nomenclatura, pode-se compreender tal termo 
como abrangendo todos os aspectos da sexualidade humana.  

Sexo é um conceito problemático, um vez que ainda é 
reconhecido e confundido com o gênero, mesmo diante das lutas 
feministas e LGBTQIA+ para demonstrar que gênero é uma 
construção social, histórica e cultural, que se forma sobre uma 
“superfície”, um corpo. Logo, a ideia de sexo-gênero como um 
espaço de criação, o ciberespaço também pode ser visto como 
um local de inscrição da sexualidade, quando a pessoa a insere 
e a experimenta por meio de uma vida virtual, formada pelos 
dados e informações inseridas como usuário. 

Por isso é possível considerar o gênero, a identidade de 
gênero e a orientação sexual como dados sensíveis, sendo que se 

 
9 Identidade de gênero pode ser definida como a forma que a pessoa se entende dentro 
das categorias de gênero, mulher, homem ou não-binário, que é independentemente 
do sexo biológico (genital e características físicas e biológicas que lhe são atribuídos 
ao nascer) sendo cisgênero quando houver inteligibilidade de sexo-gênero, e transgê-
nero quando essa dicotomia não for “coerente” (MAZARO, 2018). 
10 A orientação sexual diz respeito à atração erótica-afetiva que uma pessoa possui, 
sendo comumente determinada pelos gêneros dos indivíduos, ou seja, será heterosse-
xual quando o relacionamento ocorrer entre pessoas de gêneros diferentes, homosse-
xual quando entre pessoas do mesmo, bissexuais quando o sujeito se relaciona tanto 
como mulheres quanto com homens, pansexuais são aqueles cuja atração afetiva-se-
xual independe de sexo, gênero ou identidade de gênero, e os assexuais, que são indi-
víduos que não sentem desejo por qualquer gênero (CAZELATTO; CARDIN, 2018 
p. 61). 
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receberem um tratamento inadequado, baseado em padrões so-
ciais da maioria dominante – cis-heterossexuais –, podem ser 
usadas como processos de marginalização e abjetificação11 das 
minorias sexuais (BUTLER, 2019, p.22). 

Compreender a diferença de sexo e gênero, bem como a 
forma que o discurso e as funções a eles atribuídos podem limi-
tar o livre desenvolvimento da personalidade de uma pessoa, 
porque naturaliza suas vivências pessoas e em grupo, é o pri-
meiro passo para entender como o gênero, a identidade de gê-
nero e a orientação sexual são dados sensíveis, suja proteção na 
LGPD ainda parece pouco expressiva. 

A sexualidade é inerente ao ser humano, de modo que 
não deixaria o sistema de poder de tentar controlá-la. O modelo 
de identidade estabelecido até os dias de hoje é o cisgênero e foi 
instituído no século XVIII com as mudanças nos processos de 
produção e do crescimento industrial. A necessidade de força de 
trabalho fez com que a biopolítica se infiltrasse na intimidade 
dos relacionamentos, impondo e difundindo o lícito e o ilícito 
para o sexo, a sexualidade, se tornando um dispositivo do con-
trole dos corpos (FOUCAULT, 1999, p. 11). 

Diante disto, é difícil que uma pessoa tenha liberdade de 
agência de sua sexualidade, principalmente em relação a questão 
sex-gênero, que impede que o sujeito viva sua identidade de gê-
nero e a orientação sexual livremente, sem as restrições inteligí-
veis da heterossexualidade compulsória, impondo uma “assun-
ção” forçada do discurso de naturalização dos sexos (BUTLER, 
2019, p. 35). 

 
11 Segundo Judith Butler (2019, p. 22), seres abjetos são “[...] aqueles que ainda não 
são “sujeitos”, mas que formam o exterior constitutivo do domínio do sujeito. O abjeto 
designa aqui precisamente aquelas zonas “não-vivíveis” e “inabitáveis” da vida social 
que, não obstante, são densamente povoadas por aqueles que não alcançam o estatuto 
de sujeito, mas cujo viver sob o signo do “inabitável” é necessário para circunscrever 
o domínio do sujeito”. A abjetificação, portanto, seria a desumanização desses indiví-
duos, dessas minorias LGBTQIA+, pelas tecnologias de controle empregadas pelo 
sistema biopolítico vigente, cujo padrão cis-heteronormativo determina quem são “su-
jeitos” e quem não é. 
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O gênero e todas as relações vinculadas – inclusive as 
erótico-afetivas – a ele, se formam pela assimilação do discurso 
cis-heteronormativo, que se apropriou dos corpos para pré-dis-
por os padrões da biopolítica binarista. Ocorre que, segundo 
Butler (2020b, p. 26), é preciso entender que o gênero independe 
do sexo e, a partir dessa compreensão, fica mais fácil ver que o 
corpo orgânico (macho e fêmea) se torna irrelevante diante da 
identidade de gênero da pessoa. 

É importante perceber que o “eu” deve ser a matriz do 
gênero, não o contrário, uma vez que as experiências da sexua-
lidade são internas, emergem da pessoa. Portanto, ela não pode 
ser realizada de acordo com o padrão externo imposto pela mai-
oria cis-heteronormativa preexistente, que exclui do sujeito 
qualquer capacidade autônoma de agir. 

Por que há necessidade de entender que a identidade de 
gênero e a orientação sexual são decorrentes de elementos dis-
cursivos sócio-históricos?  Isso ocorre, pois o discurso reiterado 
ou ritualizado dessa relação sob o paradigma cis-hétero da sexu-
alidade, teve um efeito naturalizante e a LGPD deixou a defini-
ção da maioria dos critérios – objetivos e subjetivos – e dos pro-
cedimentos utilizados no tratamento dos dados e informações à 
discricionariedade do controlador, uma vez que a legislação dis-
põe que ele terá obrigação de apontar a metodologia do trata-
mento apenas em caso de requisição12 do titular (BUTLER, 

 
12 Lei nº 13.709/2019, art. 19, caput e inciso II: Art. 19. A confirmação de existência 
ou o acesso a dados pessoais serão providenciados, mediante requisição do titular: II 
- por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexis-
tência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os 
segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 (quinze) dias, contado 
da data do requerimento do titular. 
Art. 20, caput e §1º: Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de 
decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pesso-
ais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil 
pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. § 
1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e ade-

quadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão auto-
matizada, observados os segredos comercial e industrial. (Grifos dos autores) 
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2020, p. 31; BRASIL, 2018). 
 Como dados sensíveis a identidade de gênero e a orien-

tação sexual podem ser submetidas a critérios que servem de fer-
ramenta para construção e oferecimento de serviços e produtos 
sexistas pelas pessoas físicas ou jurídicas que tratam dos dados. 
E, na maioria das vezes, os usuários não possuem conhecimen-
tos técnicos e informacionais suficientes para compreender os 
“termos de uso”, as metodologias e o tratamento em geral de 
seus dados, ficando em uma situação de hipervulnerabilidade 
(GOMES; BITTENCOURT, 2019, p. 27). 

Por vezes, a pessoa não tem o discernimento correto de 
como os dados e informações pessoais que insere, divulga ou 
compartilha no ciberespaço podem prejudicá-la. Principalmente, 
porque na ânsia de acessar sites, redes sociais e conteúdos diver-
sos não se preocupa em verificar as “políticas de dados” e as 
explicações demasiadas tecnicistas desses “contratos” virtuais, 
podem levar a uma relação viciada entre o titular e o controlador, 
que podem interferir nos hábitos e comportamentos sem que o 
primeiro sequer perceba como uma violação de seus direitos per-
sonalíssimos (KORKMAZ, 2019, p. 47) 

O consentimento livre e esclarecido deveria ser o meio 
que possibilitasse aos indivíduos LGBTQIA+ garantissem que 
seus dados e informações compartilhados não fosse utilizados 
para aumentar os processos discriminatórios. Todavia, Gomes e 
Bittencourt (2019, p. 30) destacam que tais termos são formula-
dos como um contrato de adesão: 

[...] nota-se que o consentimento é usado apenas para dar valor 
a tais modelos de negócios e não para proteger os dados em si. 
Esse mecanismo é falho, uma vez que não permite que o usuá-
rio goze de sua autodeterminação informativa, pois cabe ape-
nas a ele aceitar ou recusar o serviço utilizado. As políticas de 
privacidade se instrumentalizam, pois, na forma de um contrato 
de adesão. 

O livre desenvolvimento da personalidade no ciberes-
paço, sob todos seus aspectos e direitos, como a sexualidade, 
deve ser proporcionada pela afirmação da autonomia da pessoa, 
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mas o que tem se percebido é que as tecnologias de identifica-
ção, vigilância e investigação – sem ou com uma regulação ge-
nérica e abstrata – pode ser prejudicial à construção identitária 
do indivíduo (MARTINS; HOSNI, 2019, p. 47). 

Pelas considerações expostas, portanto, é possível inserir 
dentro do termo “vida sexual” da LGPD a identidade de gênero 
e a orientação sexual como dados sensíveis. Além disso, para 
que o tratamento e as diversas formas de manipulação de dados 
e informações produzidos e compartilhados pelas pessoas 
LGBTQIA+ sejam adequados e não discriminatórios, eles pre-
cisam ser feitos com metodologias livres de critérios baseados 
nos padrões cis-heteronormativos, para que os serviços e produ-
tos prestados não sejam instrumentos do aumento de processos 
de discriminação e abjetificação. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como se pode observar no presente estudo, a tecnologia 

e a internet são, atualmente, partes importantes na vida cotidiana 
da maioria das sociedades mundiais, principalmente no Oci-
dente. As pesquisas feita no Brasil pelo IGBE demonstraram a 
relevância que o ciberespaço e os dispositivos eletrônicos pos-
suem na vida dos brasileiros, com mais de 90% da população 
nacional “conectada”. 

O protagonismo na produção de conteúdo e informações 
compartilhados pelo indivíduo e pelos grupos fez com que em-
presas privadas e o poder público percebessem o valor socioe-
conômico desse fluxo de dados contínuo no ciberespaço. A vo-
luntariedade do titular em disponibilizar todo um conjunto de 
informações pessoais com apenas “um clique” facilitou a análise 
dos comportamentos sociais e individuais pelos controladores e 
operadores, que se utilizam daquilo que foi captado para ofere-
cer serviços e produtos. 

O acesso a essas informações, segundo a pesquisa 
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realizada, têm uma crítica negativa, cujos defensores apontam 
que poderão ser utilizadas pela biopolítica, por meio das tecno-
logias de controle, baseada em um sistema de poder cis-hetero-
normativo, para uma vigilância da sexualidade humana que fa-
vorece os processos discriminatórios e de marginalização das 
minorias. Ao passo que os críticos positivos argumentam que a 
análise comportamental dos indivíduos no ciberespaço podem 
melhorar os serviços, produtos e políticas públicas prestados, 
que serão voltados ao atendimento das reais necessidades das 
pessoas e grupos. 

A preocupação do legislador brasileiro na construção do 
aparato protetivo aos dados sensíveis pela LGPD foi um passo 
importante da tutela de direitos fundamentais e da personalidade 
da pessoa, que muitas vezes, pelo desconhecimento técnico e pe-
las informações sobre a finalidade e a metodologia na utilização 
de suas informações pelos sites, redes sociais, aplicativos, etc., 
acabam gerando uma situação de vulnerabilidade, pois caso o 
sujeito não concorde com os “termos e políticas de dados e ser-
viços” ele não pode acessar os conteúdos de seu interesse. 

Dentro dos dados sensíveis, a utilização do termo “vida 
sexual”, ao mesmo tempo que poder ser benéfico por compreen-
der vários aspectos da sexualidade humana, também, pode trazer 
prejuízos às pessoas LGBTQIA+, uma vez que é bastante gené-
rico. Esse fator pode influenciar na elaboração dos critérios e 
procedimentos metodológicos dos tratamentos de dados como a 
identidade de gênero e orientação sexual, tendo em vista que fica 
a cargo do controlador definir seus padrões, que podem ser uti-
lizados para a elaboração de serviços e produtos segregatícios. 

Como solução a este problema de definição da metodo-
logia, tendo em vista que se aguarda a regulamentação de vários 
assuntos trazidos na LGPD, seria bastante adequada a definição 
expressa no texto regulamentador de critérios objetivos e proce-
dimentos claros sobre como tratar cada tipo de dados sensíveis, 
inclusive a sexualidade e todos os direitos da personalidade que 
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podem ser violados por um tratamento inadequado dessas infor-
mações. 
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