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RREEDDAAÇÇÃÃOO

O psicólogo e cientista de dados polônes Michal Kosinshi criou, quando era aluno da Univerdade de Cambrigde,
no Reino Unido, o primeiro modelo de classificação de personalidade de indivíduos com base nos rastros que eles
deixam nas redes sociais. Foi essa a metodologia empregada, sem sua autorização, pela consultoria Cambrigde
Analytica na campanha de Trump. Hoje professor em Stanford, Kosinski diz que é preciso aceitar o fato de que os
dados pessoais dos usuários de internet não podem mais ser integralmente protegidos e pensar em como tornar
habitável o mundo na era pós-privacidade.

O senhor fez uma pesquisa com 8 milhões de voluntários que lhe cederam seus dados de Facebook.
Quais foram as conclusões a que chegou? A pesquisa mostrou que as pegadas que deixamos ao utilizar a internet
– como curtidas no Facebook, postagens no Twitter, e-mails, faturas de cartão de crédito e informações sobre
localização – podem ser usadas para revelar uma gama de traços íntimos, como visão política, orientação sexual,
religiosidade e personalidade. As pessoas não percebem, mas não falar sobre política para deixar transparecer o que
pensam sobre o assunto. Dados sem nenhuma relação direta com certos temas geram um algoritmo com informação
suficiente para oferecer respostas.

Precisamos aceitar que a privacidade, infelizmente, acabou. É preciso agora sentar e discutir como garantir que
o mundo na era pós-privacidade seja seguro e habitável. 

(Sofia Fernandes/ Veja, 28 mar. 2018)

Todo mundo que usa o Facebook diariamente – e são 1,4 bilhão de pessoas – sabe que cede informações
pessoais em troca do serviço gratuito. É a regra do jogo. Mas foi combinado que os dados confiados seriam usados
de modo transparente, quase sempre para vender produtos, mas não para engrossar o caldo de campanhas eleitorais. 

(Filipi Vilicic.18 abr. 2018)

A essa altura, não há dúvida de que o Facebook fracassou miseravelmente em proteger a privacidade de
usuários. Também podemos discutir se as redes sociais devem ser reguladas mais rigidamente, como um órgão de
imprensa, ou mais liberalmente, como administradores de um mural virtual onde cada usuário publica o que quer.

(Hélio Schwartsman)

O Brasil ainda não dispõe de uma lei para regular a coleta, armazenamento, processamento e divulgação de
dados pessoais. Regular essa prática não significa impedir que dados sejam coletados e pesquisados para trazer
benefícios sociais – como, por exemplo, quando informações da população são usadas para analisar uma epidemia
de saúde ou desenvolver políticas públicas para atender a uma parcela específica da população. 

No entanto, é preciso estabelecer princípios e critérios para que isso aconteça e, assim, garantir que nossos
dados não sejam usados para atender a interesses comerciais, contra a nossa vontade, ultrapassando limites éticos
e legalmente aceitos. 

Hoje, empresas de gestão de dados de saúde têm cada vez mais acesso aos hábitos das pessoas colhendo
dados em aplicativos de celulares, por exemplo. Para que elas usam esses dados? Não está claro. Mas saber quais
lugares uma pessoa frequenta e em que horários, quantas horas trabalha, se fa hora extra, por exemplo, pode ser
definidor de quanto cobrar em um seguro saúde, ou até para definir um candidato numa vaga de emprego. 

(Marina Pita. Por que precisamos já de uma lei de proteção de dados pessoais. Disponível em:<www.cartacapital.com.br>.

Acesso em: 13 jun. 2016. Adaptado.)
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(Murilo Ronvolato. “Governo abre debate sobre Lei de Proteção de Dadods e Marco Civil da Internet”. 

Disponível em: <http://link.estadao.com.br. 15 jan. 2015. Adaptado.)

Tomando por base os textos lidos, escreva uma dissertação em prosa sobre o seguinte tema: Privacidade dos
usuários nas redes sociais: possibilidade ou utopia?

INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO 

1. Redija um texto do tipo dissertativo-argumentativo em favor de um ponto de vista. A banca examinadora aceitará
qualquer posicionamento do candidato. 

2. Nenhuma parte dos textos apresentados pode ser copiada ou parafraseada. Porém, os dados apresentados podem
auxiliar na construção de sua argumentação. 

3. A redação será avaliada com base no emprego da norma culta, clareza e consistência dos argumentos. 
Utilize caneta azul ou preta e a folha própria para a redação. Observe o limite de linhas. Use os espaços em branco
destas provas para rascunho. 
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Força de leis de proteção de dados pessoais em diversos países


