O que você deve fazer?
Escreva sua resposta para cada pergunta no espaço fornecido. Lembre-se de que
não existem respostas erradas. Pense com cuidado sobre as perguntas e
compartilhe sua própria opinião.

Cenário 1
Sofia e seu melhor amigo Joaquín acabaram de ter uma briga feia. Depois da briga,
Sofia compartilhou uma publicação muito maldosa sobre Joaquín nas redes sociais.
No fim do dia, Joaquín manda uma mensagem para ela e eles perdoam um ao
outro, mas a publicação dela ainda está online.
• O que pode acontecer?
- O que Sofia deve fazer? O que Joaquín deve fazer?
• Você consegue pensar em um exemplo da vida real parecido com essa
situação?

Cenário 2
David tirou fotos de alguns de seus amigas fazendo brincadeiras e as publicou nas
redes sociais, com hashtags que soavam grosseiras ou maldosas, mas que na
verdade eram piadas com suas amigos. No dia seguinte, Catalina, outra amiga, veio
falar com ele na escola e disse que achava que as hashtags eram muito pesadas e
meio machistas (ou seja, preconceito ou discriminação com base no gênero;
principalmente discriminação contra as mulheres).
• O que pode acontecer?
• O que David deve fazer? O que mais Catalina pode fazer?
• E se Catalina tivesse confrontado David online ao invés de pessoalmente?
• Você consegue pensar em um exemplo da vida real parecido com essa
situação?
• E se Catalina o tivesse chamado de agressor? Como você acha que ser visto
como um agressor pode afetar a reputação de David no futuro?

Cenário 3
Aditi estava nas redes sociais quando descobriu que Maria, uma garota na escola,
tinha tirado uma foto dela e escreveu “Haha #oquenãovestir” (tirando sarro de suas
roupas). Obviamente, Aditi ficou muito chateada.

• O que pode acontecer?
• O que a Maria deve fazer? O que Aditi deve fazer?

O que você deve fazer? Cópia do instrutor
Escreva sua resposta para cada pergunta no espaço fornecido. Lembre-se de que
não existem respostas erradas. Pense com cuidado sobre as perguntas e
compartilhe sua própria opinião.

Cenário 1
Sofia e seu melhor amigo Joaquín acabaram de ter uma briga feia. Depois da briga,
Sofia compartilhou uma publicação muito maldosa sobre Joaquín nas redes sociais.
No fim do dia, Joaquín manda uma mensagem para ela e eles perdoam um ao
outro, mas a publicação dela ainda está online.
• O que pode acontecer?
- O que Sofia deve fazer? O que Joaquín deve fazer?
Alguém poderia ver a publicação e denunciar Sofía por intimidar ou interpretar mal o
relacionamento e os sentimentos entre ela e Joaquín. Joaquín talvez ainda veja a
publicação como grosseira. Talvez Sofia deva mesmo remover a publicação.
• Você consegue pensar em um exemplo da vida real parecido com essa
situação?
Os participantes devem refletir sobre exemplos que encontraram ou ouviram no
passado. Observe que compartilhar esses exemplos da vida real pode ser
desconfortável para os participantes. Permita que compartilhem exemplos de
amigos ou pessoas que conhecem (ao invés de histórias pessoais).

Cenário 2
David tirou fotos de alguns de seus amigas fazendo brincadeiras e as publicou nas
redes sociais, com hashtags que soavam grosseiras ou maldosas, mas que na
verdade eram piadas com suas amigos. No dia seguinte, Catalina, outra amiga, veio
falar com ele na escola e disse que achava que as hashtags eram muito pesadas e
meio machistas (ou seja, preconceito ou discriminação com base no gênero;
principalmente discriminação contra as mulheres).
• O que pode acontecer?
• O que David deve fazer? O que mais Catalina pode fazer?
David deve se desculpar e se explicar. Os participantes devem considerar como
suas ações podem ser percebidas de maneira diferente do que foram planejadas,
mas isso não significa que as percepções dos outros são inválidas.

• E se Catalina tivesse confrontado David online ao invés de pessoalmente?
Se Catalina tivesse confrontado David na publicação aberta, outras pessoas
poderiam analisar o assunto e explicar a piada interna ou o motivo da declaração
ser ofensiva. Pode ser que isso ajude a resolver as coisas ou então pode ajudar a
tornar o problema maior envolvendo outras pessoas. Se Catalina contactasse David
por uma mensagem online, David poderia discuti-la com ela depois e editar sua
publicação se estivesse convencido de que era inapropriada.
• Você consegue pensar em um exemplo da vida real parecido com essa
situação?
Os participantes devem refletir sobre como resolveram incidentes de falta de
comunicação no passado. Observe que compartilhar esses exemplos da vida real
pode ser desconfortável para os participantes. Permita que compartilhem exemplos
de amigos ou pessoas que conhecem (ao invés de histórias pessoais).
• E se Catalina o tivesse chamado de agressor? Como você acha que ser visto
como um agressor pode afetar a reputação de David no futuro?
Os participantes devem refletir sobre o que significa ser um agressor e considerar
como o conteúdo online pode afetar o modo como os colegas percebem você.

Cenário 3
Aditi estava nas redes sociais quando descobriu que Maria, uma garota na escola,
tinha tirado uma foto dela e escreveu “Haha #oquenãovestir” (tirando sarro de suas
roupas). Obviamente, Aditi ficou muito chateada.
• O que pode acontecer?
• O que a Maria deve fazer? O que Aditi deve fazer?
Aditi deve confrontar Maria sobre suas ações para que ela saiba que foram
prejudiciais. Aditi também pode denunciar as ações de Maria à plataforma da rede
social e a um adulto (por exemplo, pais/responsáveis, professor ou administrador da
escola).
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