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Declaração da Presidente do SSRC, Alondra Nelson, sobre a 
Iniciativa de Dados Sociais 

Revelações recentes sobre o abuso de dados de usuários do Facebook e a 
disseminação de desinformação deixam claro que as redes sociais podem ter 
ramificações negativas para a sociedade. Hoje, o SSRC inicia uma extraordinária 
Iniciativa de Dados Sociais na fronteira da cultura digital para examinar esse 
problema, explorar questões sobre o uso responsável de informações obtidas em 
redes sociais e gerar reflexões que possam contribuir para novas soluções. 

Com o potencial de inaugurar um novo paradigma para colaboração de pesquisa 
entre a indústria e a academia, o Facebook disponibilizará pela primeira vez dados 
para pesquisadores de ciências sociais por meio de um processo de revisão por 
pares independente e transparente. 

O papel do SSRC incluirá ajudar a formar um comitê diretivo de acadêmicos 
independentes para desenvolver uma agenda de pesquisa sobre o impacto das redes 
sociais na sociedade, começando com o tema de eleições, e administrar os processos 
independentes de aplicação e seleção, bem como o processo de revisão por pares. 
Qualquer proposta submetida por meio deste processo deve primeiro ter sido 
revisada por um Comitê de Ética em Pesquisa (IRB, em sua sigla em inglês) de uma 
Universidade, um Comitê de Ética em Pesquisa aprovado em nível nacional ou por 
um equivalente internacional. 

Por mais de 90 anos, o SSRC, uma organização sem filiação partidária, tem estado na 
vanguarda das ciências sociais, fomentando pesquisas inovadoras, cultivando novas 
gerações de cientistas sociais, aprofundando o modo como pesquisas são 
conduzidas dentro e entre disciplinas e mobilizando conhecimento para o bem 
público. Sempre fomos guiados pela crença de que sociedades abertas, justas e 
democráticas exigem um melhor entendimento de processos sociais, culturais, 
econômicos e políticos complexos. 

E esses processos estão agora online. O acesso a esses tipos de dados, tão necessário 
para a ciência social no século XXI, agora reside em grande parte dentro de 
empresas privadas. De fato, a necessidade de colaboração entre academia e 
indústria para tornar tais dados mais facilmente acessíveis é uma recomendação 
central de um relatório a ser divulgado neste outono pela Força-Tarefa para 
Assegurar Conhecimento (To Secure Knowledge Task Force) do SSRC, que começou 
seu trabalho há um ano. Gary King, da Universidade de Harvard e membro dessa 
força-tarefa do SSRC, e Nate Persily, da Stanford Law School e membro dos comitês 
consultivos dos programas Ansiedades da Democracia (Anxieties of Democracy) e 
Mídia e Democracia (Midia & Democracy) do SSRC, os quais examinam questões 
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relacionadas há anos, são uma força motriz no desenvolvimento deste modelo 
pioneiro de colaboração acadêmico-industrial. 

Um grande potencial também traz riscos. Nós reconhecemos esses riscos, inclusive 
aqueles relacionados à privacidade de dados, e comprometemo-nos em proteger os 
direitos inerentes a tal privacidade. Os comitês de revisão designados pelo SSRC se 
engajarão ativamente com especialistas em tecnologia, defesa dos direitos de 
usuários e ética para desenvolver padrões acadêmicos do século XXI para o uso de 
dados digitais anônimos – com ênfase especial nos potenciais impactos que a 
dinâmica estudada pela iniciativa por ter sobre grupos vulneráveis. Embora o 
Facebook e os usuários de seus dados estejam vinculados às leis de privacidade e 
acesso a dados no âmbito em que operam, o SSRC não terá nenhum problema em 
desistir dessa iniciativa caso tal medida seja necessária. 

O relacionamento do Facebook com essa iniciativa termina com a contribuição dos 
dados brutos e anônimos. Ele não contribuirá financeiramente para esta iniciativa 
ou sua pesquisa, a qual será publicada sem a necessidade de aprovação dessa rede 
social. O financiamento será fornecido por John and Laura Arnold Foundation, 
Democracy Fund, William and Flora Hewlett Foundation, John S. and James L. Knight 
Foundation, Charles Koch Foundation, Omidyar Network e Alfred P. Sloan 
Foundation. O comitê diretivo independente de acadêmicos informará regular e 
publicamente sobre suas atividades e as do Facebook, incluindo os critérios de 
tomada de decisão que orientarão a agenda de pesquisa e a seleção de 
pesquisadores. 

Em suma, esta iniciativa obedecerá aos mais altos padrões de pesquisa acadêmica e 
é parte do que o SSRC vem fazendo há quase um século: promover uma melhor 
compreensão dos processos sociais para melhorar a vida de todos. 
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