Privacidade e você
Os participantes aprenderão a identificar as informações que devem manter
“privadas”, a personalizar as configurações de privacidade em uma mídia social e a
explicar por que optaram por essas configurações (por exemplo, quando
compartilhar "somente com amigos" ou "público").

Materiais
Jogo de adivinhação

Jogo de adivinhação
Parte 1
Interação da classe
Distribua o folheto Jogo de adivinhação para todos os participantes. Peça que eles
escolham quatro informações para compartilhar e avise que essas informações
serão compartilhadas com o grupo inteiro. Informe que os participantes devem ficar
com a segunda folha.
Reserve 10 minutos para eles completarem o folheto. Depois, recolha os folhetos.
Fale para seus alunos
Agora vou ler algumas das informações que vocês decidiram compartilhar. Use a
seção Palpites para escrever o nome de quem preencheu essas informações.
Interação da classe
Depois de ler os folhetos, desenvolva uma discussão com o grupo.
Pergunte aos seus alunos
Alguma informação não foi compartilhada com ninguém? Quais? Por quê?
Todas as pessoas tomaram a mesma decisão sobre o que compartilhar? Por que
sim ou por que não?
Dependendo da pessoa com quem você compartilha, por que você compartilha mais
ou menos esse tipo de informação? Quando você compartilharia?
Foi fácil corresponder cada informação à pessoa que a escreveu?
Alguma resposta inadvertidamente incluiu algo a mais (por exemplo, alguém revelou
seu prato favorito, o que poderia indicar uma determinada cultura relacionada a
essa pessoa)?
O que as pessoas poderiam descobrir sobre você se o que você escreveu na folha
da atividade Jogo de adivinhação fosse compartilhado com o mundo inteiro?

Parte 2
Fale para seus alunos
Privacidade é a capacidade de controlar o que outras pessoas sabem sobre você.

Você pode fazer isso dizendo certas coisas sobre você (como dizer a outras
pessoas o seu endereço ou o que você gosta de fazer para se divertir) ou fazendo
coisas com outras pessoas (como ir a uma loja com seus amigos e escolher o que
você mais quer). A privacidade importa, esteja você conversando pessoalmente ou
online com outras pessoas.
A privacidade é baseada em suas decisões pessoais. O que a privacidade significa
para você e sua família pode ser muito diferente do que ela significa para as outras
pessoas deste grupo e suas famílias. Se estivermos mais conscientes daquilo que
valorizamos como privado e de como nossos comportamentos online podem moldar
nossa privacidade, poderemos fazer escolhas melhores sobre o tipo de privacidade
que desejamos.
O nível de privacidade também pode variar de acordo com a informação e a pessoa
com quem ela é compartilhada.
Pergunte aos seus alunos
Por exemplo, você daria seu endereço para:
1. Seus parentes/cuidadores ou outros adultos da sua família?
2. Seus amigos?
3. Seu professor?
4. Um estranho ou alguém que você conhece pouco?
5. Um amigo de um amigo?
6. Uma organização ou empresa?

Resumo
Fale para seus alunos
Quando você compartilha informações online, é importante considerar quem terá
acesso a elas, e se você ou a pessoa sobre quem são as informações se sentiria
confortável com o compartilhamento dessas informações com determinados
públicos.
Algumas informações podem ser prejudiciais no futuro se forem compartilhadas com
as pessoas erradas. Se um estranho ou alguém que você conhece pouco souber
exatamente onde você mora, essa pessoa poderia ir até a sua casa, ameaçando a
sua segurança. Embora a probabilidade disso seja maior ou menor em diferentes
partes do mundo, o potencial risco à sua segurança pode pesar mais sobre a

pequena probabilidade de algo desse tipo acontecer. Para identificar as opções de
privacidade que garantirão a sua segurança, você precisa entender as
consequências do compartilhamento de informações.

Problemas de comunicação
Debate
Fale para seus alunos
Vamos falar sobre o que escrevemos nas mensagens de texto, como escrevemos
isso e o que pode ser diferente quando essa mensagem é transmitida
pessoalmente.
Pergunte aos seus alunos
Como escrever uma mensagem pode ser diferente de dizê-la pessoalmente?
1. Sem ver a reação da pessoa, você não é capaz de saber o que ela sentiu
depois de ler sua mensagem. Você pode magoar alguém sem perceber.
Fale para seus alunos
Quando conversamos com alguém cara a cara, podemos observar suas reações,
sua linguagem corporal e seu tom de voz. Boa parte desse contexto se perde nas
comunicações online.
Contudo, existem outros tipos de informações contextuais online que ajudam no
entendimento das mensagens (por exemplo, algumas plataformas têm regras
específicas para você saber como as informações serão interpretadas).
Pergunte aos seus alunos
Como a falta de algumas indicações contextuais (como a linguagem corporal e o
tom de voz) pode fazer com que suas mensagens online sejam entendidas
incorretamente pelo receptor (por exemplo, uma piada pode não ser compreendida
ou magoar alguém)?
Se você for mal compreendido em uma conversa cara a cara, o que faria para
esclarecer a confusão (por exemplo, você poderia se desculpar ou explicar o que
estava tentando dizer)? Qual seria a diferença de fazer isso via SMS (por exemplo,
mais fácil ou mais difícil)?

Quem é o seu público?
Parte 1
Fale para seus alunos
Inevitavelmente, nossas atividades online deixarão uma trilha de dados, mas
podemos controlar nossa privacidade e administrar nossa reputação online de
algumas formas. Em geral, as plataformas de mídias sociais oferecem
configurações que nos permitem definir quem poderá visualizar o que publicamos.
Embora essas configurações não limitem o escopo das análises de grupos de
terceiros (incluindo análises de metadados), como anunciantes, pesquisadores,
empresas ou até mesmo essas plataformas, elas são capazes de limitar o que os
outros usuários daquela mídia social pode ver ou a quais informações empresas ou
anunciantes terão acesso.
Para quem não sabe, metadados são dados sobre dados. Os metadados podem
incluir, entre outras coisas, a hora que você acessou uma plataforma de mídia
social, sua localização naquele momento e informações sobre suas conexões
online.
As configurações de privacidade podem variar em cada plataforma de mídia social,
mas elas nos ajudam a definir o nosso público. Por exemplo, você pode escolher
que suas publicações sejam públicas ou fiquem visíveis para amigos dos seus
amigos, apenas para seus amigos ou até mesmo somente para pessoas
específicas. Essas configurações podem afetar outras funcionalidades, como os
dados de localização e as permissões de compartilhamento. Na maioria dos
serviços, com apenas algumas alterações nas configurações de cada um deles, é
possível desativar os cookies, a publicidade segmentada e a pesquisa. Existem
também algumas extensões de navegador e outros serviços digitais disponíveis que
podem aumentar a proteção da sua privacidade quando você navega por vários
sites (por exemplo, a extensão “Do Not Track” do Privacy Badger desenvolvido pela
Electronic Frontier Foundation).

Parte 2
Interação da classe
Divida os participantes em duplas.
Pergunte aos seus alunos
Reserve um minuto para pensar em todas as plataformas de mídias sociais onde
você tem conta.
Você sabe quais são suas configurações de privacidade em cada uma dessas

plataformas de mídias sociais?

Atividade em grupo
Fale para seus alunos
Vamos conhecer os recursos que essas configurações oferecem e descobrir os
mais apropriados para cada situação e plataforma.
Acesse a plataforma de mídia social que você utiliza e verifique suas configurações
de privacidade. Normalmente, as configurações de privacidade podem ser
encontradas nas configurações da conta, e algumas plataformas ainda incluem
funções especiais para verificar a privacidade da conta.
Depois de examinar suas configurações de privacidade, converse com sua dupla
sobre elas. Por que cada um de vocês definiu suas configurações de privacidade
dessa forma? As configurações de privacidade são contextuais em alguns casos
(por exemplo, determinadas configurações não são adequadas a uma situação, mas
necessárias a outra)? Você já alterou suas configurações? Com que frequência
você as altera e por quê?
Verifique se você está examinando as configurações de privacidade para o
compartilhamento de informações com outras pessoas na plataforma e as que
indicam quantos dados a plataforma e terceiros associados a ela (como
anunciantes) podem receber. Todos esses aspectos são importantes para você
administrar sua privacidade digital para estranhos/pessoas que você conhece
pouco, amigos, familiares e empresas.
Interação da classe
Reserve 5 minutos para os participantes discutirem isso com suas duplas e, em
seguida, use as seguintes perguntas para discutir o assinto com o grupo inteiro.

Debate
Pergunte aos seus alunos
A maioria das suas contas é pública, privada ou tem outra configuração? Por que
você escolheu essa configuração?
Suas configurações de privacidade atuais estão definidas como você deseja?
Quando é adequado compartilhar publicamente e quando é melhor definir uma
publicação como privada?
Você se sente confortável ao compartilhar suas informações nas plataformas de

mídias sociais que usa ou com as empresas que anunciam nessas plataformas? Por
que sim ou por que não?
Esse debate fez você mudar de ideia sobre suas configurações de privacidade? Por
que sim ou por que não?

Tarefa
Tarefa
Atribuição
Agora que já falamos sobre privacidade, o que as pessoas podem extrair do
conteúdo que compartilhamos, como as mensagens podem ser entendidas de
formas diferentes por pessoas diferentes, e por que as configurações podem ajudar
você a decidir o que realmente vale a pena compartilhar com um público específico,
está na hora de aplicar esses conhecimentos.
Nos próximos 30 minutos, reflita sobre os três cenários apresentados abaixo e
escreva uma breve resposta para cada um:
1. Simone tem 30 anos e está aprendendo a cantar. Ela sabe que ainda não é
uma excelente cantora, mas gostaria de compartilhar sua paixão com seus
amigos e saber o que eles acham. Simone está pensando em compartilhar em
uma plataforma de mídia social alguns vídeos seus cantando algumas de suas
músicas favoritas. Que tipo de plataforma você recomendaria? Na sua opinião,
quais seriam as configurações de privacidade ideais para essa plataforma?
Explique por quê.
2. Renato tem 16 anos e adora cozinhar e criar novas receitas. Ele gostaria de
compartilhar com seus amigos e outras pessoas as receitas de vários pratos
deliciosos que preparou. Que tipo de plataforma você recomendaria? Na sua
opinião, quais seriam as configurações de privacidade ideais para essa
plataforma? Explique por quê.
3. Úrsula tem 18 anos e quer começar a procurar emprego mês que vem. Ela sabe
que precisará enviar um currículo, mas não sabe como elaborar um que se
destaque. Úrsula quer trabalhar no setor de TI, mas não sabe exatamente quais
oportunidades a área oferece nem se está qualificada para ocupar algum
desses cargos. Ela busca orientações ou recomendações de pessoas com
interesses parecidos, mas ninguém na sua rede atual trabalha no setor de TI.
Que tipo de plataforma você recomendaria para Úrsula? Na sua opinião, quais
seriam as configurações de privacidade ideais para essa plataforma? Explique
por quê.
Se possível, quando vocês se reunirem novamente, peça para os participantes
formarem as mesmas duplas e permita que cada dupla compartilhe suas reflexões.
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