
 

 

Texto 01 
Infeliz Transparência 

 

A transparência da vida privada do homem foi possibilitada pelo avanço do meio técnicocientífico, que 
encurtou distâncias e facilitou a integração social. No entanto, a invasão da privacidade individual acarreta uma 
limitação à liberdade do homem, uma vez que as empresas impõem produtos de consumo que ela escolheu 
como ideal para cada pessoa. Nessa realidade, o homem é infeliz, pois tenta ser aceito criando uma falsa 
imagem ou identidade. 

A consolidação da transparência total acarreta uma restrição às liberdades individuais, pois referências 
impostas degeneram a autonomia do ser para escolher o que considera melhor para si. Na pós-modernidade, 
as informações são supervalorizadas, inclusive as que referem-se a cada indivíduo em particular. Nessa 
realidade socio-cultural, as indústrias tecnológicas e empresas transnacionais apropriam-se de dados que 
outrora eram guardados em sigilo, a fim de condicionarem os indivíduos a consumirem produtos por elas 
fabricadas. No filme o “Show de Truman”, tal manipulação de informações pessoais é fortemente criticada. 
Nele, o protagonista Truman é condicionado a consumir produtos de maneira alienada, pois a onipresente 
propaganda e a invasão de sua vida possibilitam que o consumo seja manipulado. Logo, verifica-se que o ser 
não escolhe aquilo que deseja, mas o que é imposto como ideal para si. 

O homem não consegue ser feliz em um mundo onde a transparência total obriga-o a assumir uma 
personalidade que não revela o seu verdadeiro eu. A valorização da imagem e da opinião do outro leva o 
indivíduo a criar uma máscara, que separa suas vidas pública e privada. No entanto, com a atual restrição à 
privacidade, o ser humano tenta adaptar-se à personalidade criada para favorecer sua aceitação social. 
Consequentemente, ele torna-se infeliz, por assumir uma falsa identidade. 

Em um ambiente em que o homem é privado de sua privacidade, criam-se identidades consideradas ideais 
pelo meio social, mas que impossibilitam o alcance da felicidade. Além disso, a transparência total surgiu como 
uma ferramenta de consumo, limitadora de liberdades. 
 
TEXTO 02 

Informações e Democracia 
 

Após duas grandes guerras durante o século XX, a maioria das nações visa, no tempo presente, ao 
estabelecimento concreto da democracia. Esta, no entanto, é seriamente afetada pelo fluxo intenso de 
informações, o qual problematiza a relação entre o ambiente público e o privado. 

Dois dos pilares da democracia são a transparência das ações do Estado e a liberdade de expressão. O 
espaço público, pois, é na teoria um lugar o qual a população usufruiria para obter informações sobre a conduta 
do Estado e se expressaria para participar politicamente. Porém, na prática, o público tornou-se um espaço de 
super-exposição do privado, para que este fosse estudado pelas grandes empresas do mercado que visam 
somente ao consumo da população. A internet é exemplo claro dessa situação, ao expor-se em redes sociais, o 
indivíduo é reificado e suas características são cruzadas com produtos que tendem ao seu consumo. Logo, o 
ambiente público determinado pela teoria democrática foi modificado pela lógica capitalista, a qual usou da 
transparência e da liberdade de expressão para impor o consumo à população. 

O espaço público não precisa ser necessariamente usado como ferramenta das grandes empresas. O 
Estado também pode utilizar os fluxos de informações para transmitir algo que lhe convém e, assim, manipular 
a nação. No filme “A conquista da honra” de Clint Eastwood, os governantes usam da propaganda - que é o 
âmbito público – para alienar a população quanto à realidade da guerra – a qual representa o espaço privado e 
é espetacularizada. Nota-se que essa condição assemelha-se ao totalitarismo, pois o Estado manipula e impõe 
seus desejos sobre a população, a qual, alienada, obedece. 

Dessa forma o fluxo de informações é utilizado novamente de forma arbitrária, o que prejudica a 
consolidação da democracia. 

A utilização do espaço público, portanto, para fins privados se dá de forma paradoxal às ambições das 
nações pós-modernas de estabelecerem governos com participação consciente da população. Uma vez usado 
de forma tendenciosa e que não corresponda à teoria democrática, o fluxo de informações torna-se importante 
ferramenta para manipular a população e incapacitá-la de construir sua sociedade. 
 

Texto 03 
Brasil é 3° país com maior risco de invasão digital 

Estudo aponta que 44,9% das residências brasileiras possuem um ou mais dispositivos vulneráveis 
a ataques de hackers 

O Brasil é o terceiro país do mundo com maior risco de invasão digital em residências. Relatório divulgado 
nesta quarta-feira (27/02) pela Avast, multinacional de cibersegurança, aponta que 44,9% das casas brasileiras 
possuem um ou mais dispositivos vulneráveis a ataques de hackers — atrás somente de Índia e Cingapura. 

O estudo, realizado em setembro de 2018 com 16 milhões de usuários (12,5% deles brasileiros), aponta 
que 40% das casas em todo o mundo possuem cinco ou mais aparelhos conectados à internet, principalmente 
computadores, smartphones, TVs e impressoras. 



Redação 

 

 
2

Os riscos se devem, em grande parte, à fragilidade das senhas (69,2%) e à falta de atualização dos 
softwares (31,8%), alerta a Avast. 

Além disso, o estudo mostra que o aparelho mais vulnerável a ataques no mundo é a impressora. "Elas 
estão presentes nas residências há muitos anos e, por isso, os usuários esquecem que elas oferecem um risco à 
rede", destaca o relatório. 

E o futuro exige ainda mais cuidado. A empresa prevê que o uso da internet das coisas triplique até 2025 
— atingindo um total 75 bilhões de dispositivos conectados no mundo. Com a diversidade de aparelhos 
disponíveis no mercado, é difícil e complexo oferecer proteção suficiente. A estratégia de segurança das 
residências inteligentes, portanto, precisa começar combatendo as vulnerabilidades trazidas pela internet, 
conclui a pesquisa.  
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Texto 04 

É possível ter privacidade com a expansão das relações online  
A privacidade em tempos de internet se tornou um assunto controverso. 
Os benefícios que a internet trouxe à vida das pessoas são inegáveis: as notícias do Brasil e do mundo são 

divulgadas em tempo real; a facilidade de comunicação entre familiares que vivem longe uns dos outros 
contribuiu para estreitar laços e as relações comerciais também desfrutam das vantagens do mercado online. 

Por outro lado, mesmo após passar por muitas transformações, a tecnologia ainda apresenta aberturas que 
podem trazer malefícios e danos passíveis de assistência jurídica. 

As relações entre as pessoas se tornaram cada vez mais interativas devido às plataformas sociais e, assim, 
é possível afirmar que nos tornamos alvos fáceis para a ação de pessoas má intencionadas. 

A carência de leis firmes em relação à privacidade online fez com que os indivíduos tivessem que lidar com 
ataques cibernéticos e a exposição de suas intimidades de uma maneira repentina e com total despreparo. 

O Marco Civil da internet (Lei 12.965/14) 
O governo federal finalmente regulamentou o Marco Civil da Internet e o conjunto de leis começou a 

vigorar a partir de 10 de junho de 2016. O texto foi elaborado em 2014, mas o decreto só foi assinado agora. 
Embora ainda seja alvo de críticas e polêmicas, o Marco Civil é um passo essencial para que possamos 

fazer um uso mais justo e democrático da internet no Brasil. 
Dentre as disposições do Marco Civil da internet, destacam-se os seguintes aspectos: 
 A garantia da internet livre: nenhuma operadora pode cobrar mais por um serviço em detrimento do 

outro. Desta maneira, as operadoras ficam proibidas de vender pacotes com preços diferentes por 
causa de serviços como WhatsApp. 

 Fica vetado restringir ou dificultar o acesso do conteúdo da rede por parte das operadoras. 
 Garantia do direito à privacidade que todo cidadão tem. Não é necessário que as operadoras 

armazenem informações de seus usuários. Porém, caso elas o façam, esses dados só poderão ser 
compartilhados com a justiça mediante notificação. 

 O usuário passa a ter direitos e deveres. 
 O Marco Civil da internet também garante a defesa do consumidor. As operadoras não podem cortar 

sua internet e lista os órgãos de fiscalização que garantem que seus direitos estejam sendo 
respeitados. 

 

A Lei 12.737/12 foi sancionada em dezembro de 2012 e resultou em alterações no Código Penal Brasileiro 
ao descrever os tipos de crimes ou delitos considerados cibernéticos. 

Em vigor desde abril de 2013, os delitos cibernéticos dispostos na Lei são: 
 Invasão de dispositivo informático alheio, esteja ele conectado ou não à rede de computadores, 

mediante violação indevida dos mecanismos de segurança e com o objetivo de obter, adulterar ou 
destruir dados sem a autorização expressa do dono do dispositivo ou instalar vulnerabilidades 
(malwares) para a obtenção de vantagem ilegal. (Como disposto no artigo 154-A). 

 Interrupção ou perturbação de serviço telefônico ou informático. 
 Falsificação de documento particular. 
As penas previstas nessa Lei variam de 3 meses e 5 anos de reclusão e multa. 
 

As ações cíveis 
Cada vez mais estamos presenciando ações cíveis relacionadas com a invasão de privacidade digital. 
Muitos casos de indenizações por danos morais oriundos da divulgação de fotos íntimas entre ex-casais e 

outros crimes motivados por vingança de conhecidos ou por ação de hackers. 
O Brasil está só começando sua caminhada na regulamentação da privacidade em tempos da internet. 

Porém, ações importantes já podem ser iniciadas para compensar, garantir ou preservar o efeito moral da 
exposição íntima dos usuários na rede. 

Fonte: BlogExamedaOAB 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Os desafios 
da privacidade em tempos de internet   apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu 
ponto de vista. 


