5.1.

Disfarçado/a no mundo da

A qualidade ou estado de ser desconhecido ou não
reconhecido. 22

From Wikipedia, the free encyclopedia

Anonimato

Internet

Pesquise a história deste escritor cuja estátua
pode visitar em frente do Castelo de Vajdahunyad, no
Parque da Cidade de Budapeste, na Hungria. Como é
que isto está relacionado com o anonimato?

Acha que é possível manter o
anonimato no mundo de hoje?
O seu nome está sempre em
algum lugar da Internet, por
exemplo, no site da sua escola.
Os seus amigos podem publicar
uma fotografia e acrescentar o
seu nome sem que saiba.
Tereza

Caçada à sua pegada digital
Mesmo quando não publica a sua informação privada na Internet, os seus dados pessoais e
gostos podem ser conhecidos pelos outros. Repare no exemplo a seguir. Indique outras 4 maneiras
das pessoas descobrirem informações pessoais a seu respeito.
1

Os meus acessos em sites de busca são investigados a fim de identificar as minhas preferências e
depois essa informação é utilizada para publicidade.

2
3
4
5

22

The Free Dictionary, ‘Anonymity’ (online), http://www.thefreedictionary.com/anonymity, acessado em 07/12/2012.
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Privacidade

O direito individual de guardar em segredo assuntos
e relações pessoais.23

Tenho medo do que as agências estatais
podem descobrir acerca de onde me
encontro e o que estou fazendo. Não
estão na minha lista de amigos, mas
não sei até onde podem ver. As minhas
informações não são públicas, mas não
tenho a certeza de que isso os impeça
de acessá-las.

Yorick

“Se não quer que a sua informação privada apareça
na Internet, não a publique!”
É verdade, mas mesmo que eu
e meus amigos não divulguemos
informações online, alguns
dos meus dados pessoais são
recolhidos e utilizados.

É verdade, mas e em relação
a informações que os amigos
publicam a seu respeito? Que
tipo de coisas prefere que os
seus amigos não publiquem a seu
respeito?

Estar disfarçado online?
Por quê? Se as pessoas não
estão online de uma forma
ou outra passam a ser alvo de
suspeita!

Concorda ou não com estas opiniões? Por quê?

23
Cambridge Dictionaries online (2013), ‘privacy’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/privacy?q=privacy, acessado em
19/12/2012.

36

Privacidade, o meu bem mais precioso

5.2.

ar uma

– elimin
O direito de ser esquecido
pegada digital

E se pudesse criar datas de validade digitais, de forma que as
informações pudessem ser eliminadas automaticamente em
determinado prazo escolhido há anos atrás?

dade

ali
Data de v

Que tipo de conteúdos gostaria de manter para sempre?

Que informações você pensa que devem ser eliminadas antes de começar a procurar emprego?

Enumere os dados pessoais que sabe que estão online e atribua a cada um uma data de validade.

e

Data de validad

e

Data de validad

e

Data de validad

e

Data de validad

Data de validad

Data de validad

e

e

Compartilhar ou não compartilhar, eis a questão!
Enquanto uns preferem manter privado o seu perfil, outros desejam compartilhar cada detalhe da sua
vida com o mundo. Algumas pessoas adoram ler sobre a vida dos outros, enquanto outros ficam um
tanto irritados por serem inundados de informação inútil…
O que acha que as pessoas devem compartilhar e o que não devem?
Devem compartilhar:

Não devem compartilhar:
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Leia as histórias a seguir e anote os seus comentários e
pensamentos.
Sou professor de informática do ensino secundário e alguns dos meus alunos tornaram-se meus amigos
no Facebook. Ontem, reparei que um dos meus alunos aderiu a um grupo chamado “Legalize a maconha”.
Ainda que não tenha provas concretas, não posso deixar de me perguntar se ele está consumindo. Devo
falar com os pais dele ou talvez não seja nada e devo guardar isto para mim?

Quero ser jornalista quando acabar a escola e hoje em dia temos mesmo de ter uma presença online.
No entanto, só compartilho as informações que quero que as pessoas conheçam e que revelam os
aspectos positivos do meu projeto. Quanto mais pessoas me seguirem, melhor será a minha reputação.
As pessoas vão começar a ouvir a minha voz. Esta é a beleza da Internet – quando as coisas se tornam
virais, não é possível pará-las.

Claro que existem riscos, todos temos uma reputação online, mas acho que as pessoas não percebem que
nós podemos assumir o controle. Eu decidi quem é que quero que seja meu “amigo” online. Sim, tenho cerca
de 460 “amigos”, mas nem todos têm acesso a tudo. A maioria dos sites das redes sociais permitem isso,
mas não é assim que as pessoas criam o seu perfil. Afinal de contas, a privacidade depende de cada um de
nós.

Como responsável pelo recrutamento na minha empresa, quase todos os dias procuro na web pessoas novas
para virem trabalhar conosco. Claro que a nossa escolha se baseia essencialmente na carta de motivação
da pessoa, no currículo, nas habilitações e nas suas competências. No entanto, antes de convidar um/a
candidato/a para uma entrevista, fazemos uma busca do nome dele/dela no Google e nos sites das redes
sociais. A imagem que obtemos a partir das fotografias dessa pessoa, das suas atividades online, dos
conteúdos e de outra informação escrita também desempenha um papel importante na nossa decisão.
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Estava lendo as minhas mensagens e, de repente, descobri uma mensagem de e-mail do departamento de
impostos comunicando que o reembolso do imposto só tinha sido feito parcialmente. A mensagem dizia que
tinha de reenviar os dados da minha conta bancária. Claro que isto era um golpe e devia ter percebido que
um órgão oficial nunca pediria este tipo de informação sensível por e-mail. Os vigaristas ganharam muito
dinheiro às minhas custas.

Na minha vida já fiz coisas muito más, mas já fui condenado e cumpri a minha pena. No entanto, continuo
a ser apelidado de criminoso em alguns sites na Internet. Exigi que todos estes sites eliminassem essa
informação. Tenho direito a uma segunda oportunidade e ninguém precisa conhecer o meu passado.

Sabe durante quanto tempo a sua caderneta escolar é guardada
na escola? Quem é que você acha que tem acesso a ela? O que
acontece com a sua caderneta escolar quando termina a escola?

No Facebook, só as pessoas que
eu autorizo podem ver as minhas
fotografias e ler o que publico.
Eu restrinjo o acesso às minhas
informações privadas de propósito .
Joanna

Onde é que você se coloca na escala do comportamento de compartilhar online?

Anônimo
Não gosto de compartilhar
muita informação a meu
respeito com os outros. Só
utilizo os meios sociais quando
sou obrigado/a.

Protetor
Não vou pôr online tudo a
meu respeito, é preciso ter
muito cuidado, mas gosto de
compartilhar as minhas ideias
e experiências com os meus
amigos.
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Compartilha com o
mundo!
Não fiz nada de mal, portanto
por que não compartilhá-lo
com o resto do mundo?
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5.3.

Mostre-se, mas não muito!

Sexting

A contração de ‘sex’ e ‘texting’ em inglês – o envio de
mensagens ou imagens sexuais explícitas por celular ou
outros dispositivos.24

A Internet é um excelente canal para paquerar e experimentar, principalmente se na vida real for
muito tímido/a. Há menos barreiras e, pouco a pouco, a sua confiança cresce e torna-se mais fácil se
aproximar de alguém na vida real. Mas até onde você vai?

Explore as suas fronteiras!
Até onde você vai online? Para cada afirmação, indique até que ponto você se sentiria confortável
na situação. Discuta as suas respostas com um/a colega.
1. Um amigo/a online com quem tenho conversado há algum tempo pede que você envie uma imagem sexy.

Nem pensar

2. Procurei informações na Internet sobre coisas de que tenho medo ou vergonha de perguntar aos meus pais.

Nem pensar

3. Um amigo está circulando uma imagem de uma colega da escola tomando banho; vou reencaminhá-la para
os meus amigos! Isto é o máximo!

Nem pensar

Anônimo, 15 anos
“Sou muito tímido quando tenho de conhecer pessoas

Fazsuapergunta.com

Fazer:							

24

40

novas na vida real, quanto mais paquerar.
Na Internet, sinto-me um pouco mais seguro, pois não
tenho que falar pessoalmente. Podem me dar algumas
dicas sobre como conversar com gente da minha idade
na Internet, em segurança e de forma divertida?”

Não fazer:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Merriam-Webster (2012), ‘Sexting’ (online), http://www.merriam-webster.com/dictionary/sexting, acessado em 20/10/2012.
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Pode ser excitante e divertido compartilhar uma fotografia de
si mesmo ou de outra pessoa nua em determinado momento,
mas o fato é que não tem forma de assegurar que a fotografia
não irá chegar em mãos erradas. A única forma de evitar é
não enviar a imagem. No entanto, mesmo que a fotografia só
seja compartilhada com uma pessoa, podem existir
implicações legais.

Descubra se as seguintes ações são ilegais. Se forem ilegais, consegue dizer por quê?

Bernardo (14 anos) tirou uma
fotografia dele nu e enviou-a
à namorada
(também de 14 anos).

Minha namorada (15 anos) me
enviou uma imagem dela de
topless. Não a compartilhei com
mais ninguém; não faria isso,
vou apenas guardá-la num lugar
seguro no meu computador.

Mandei um e-mail com conversa
sexy ao meu namorado. Ele
estava um pouco desanimado e
eu pensei que podia animá-lo.

Um amigo meu publicou um vídeo de
um colega (18 anos) no banho. O vídeo
foi imediatamente retirado pelo site
da rede social, mas o mal já estava
feito e todos já o tinham visto.
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a

A minha privacidade e a su

5.4.

À primeira vista, parece que todo
mundo é responsável por proteger a
sua própria privacidade.

Clément

Tento me proteger selecionando
as definições adequadas para que
a minha vida profissional no futuro
não seja afetada pela minha vida
privada atual ou por hackers mal
intencionados.

No entanto, a proteção da sua privacidade não depende apenas de você, depende também dos outros. A privacidade é um direito, mas é
também uma responsabilidade. Convém não esquecer que qualquer atitude que você toma online pode ter consequências para os outros.
Mesmo que protegendo o seu perfil, as informações pessoais podem circular online através das tags.
Lembre-se dos comentários, “likes”, imagens e outros conteúdos na sua página das redes sociais.

Quais as informações que você prefere que seu nome não esteja associado?
Sócio/a de um clube esportivo 			
Imagens da festa da semana passada
Imagens da última viagem que você fez com o/a seu/sua namorado/namorada
O seu comentário a respeito de um artigo de jornal sobre o desemprego no seu país
Os jogos online que tem jogado ultimamente
Os sites que tem visitado
Ê
VOC ?
A
I
B
SA

Alguns sites das redes sociais agora exigem a sua autorização para que seja colocado
uma tag com o seu nome num determinado conteúdo. Se não quiser aceitar, só tem de
recusar o pedido de tag.

Alguma vez você pediu (ou devia ter pedido) a alguém autorização para publicar os dados pessoais
dele/a ou para associar o seu nome a um conteúdo? Quando?

Conecte-se com respeito! O que acontece quando a sua privacidade é violada? Como é que você
pode reagir? Escreva alguns exemplos que conhece em que a privacidade de alguém tenha sido
violada e como essa pessoa podia ter reagido.
Situação						Solução
Fui identificado com uma tag numa fotografia e quero
que ela seja retirada. No entanto, quem a postou não
quer tirá-la.
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Comuniquei o meu caso ao site da rede social e pedi
que a tag fosse retirada.
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