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RESUMO 

 

O trabalho pretende mostrar até que ponto estamos expondo nossos dados pessoais, 
gratuitamente em redes sociais, e que consequências podem afetar nossa vida. Segundo 
informações, o risco da auto exposição é muito grande, pois as pessoas não sabem utilizar 
estas ferramentas postando banalidades e outras informações pessoais. Isso dá subsídio aos 
hackers – pessoas com perfil falso esperando por informações de grande valia com o objetivo 
de usá-las para fins ilícitos. Na condução deste experimento social, a turma estudou durante 
um bimestre Leis como: o Marco Civil da internet  e a Lei Carolina Dieckmann, assim como 
conceitos de cibercultura, de Pierre Levy, com intenção de coletar informações técnicas sobre 
a cultura digital, a proteção de dados e consequentemente, a segurança da informação e as 
aplicabilidades legais e consequências do cometimento de crimes cibernéticos. Para mostrar 
como estamos vulneráveis em função do que postamos nas redes, realizamos um 
experimento social no dia 13/05/2022 - turno manhã - apresentado na forma de um Seminário 
na escola, em que mostramos um possível “vidente” na escola pública em que atuamos. O 
vidente, devidamente caracterizado, na verdade, tinha uma equipe de pesquisadores nas 
redes sociais que vasculharam a vida do consulente e enviavam informações via celular, 
através de um ponto eletrônico, escondido na orelha do vidente. Desta forma, eram descritas 
a vida do consulente, sua família, animais domésticos, vida social, que para sua surpresa, 
com precisão de dados sobre pessoas, familiares, profissionais informados. Ao final das 
consultas e apresentações, foi mostrado ao público como o vidente e sua equipe acessaram 
as informações de cada consulente e como estas informações são postadas pelo próprio 
usuário das redes sociais. Desta forma, o grupo alertou os colegas e convidados sobre o 
perigo de postarmos uma gama de informações e dados pessoais, gratuitamente nas redes 
sociais, nas quais temos cadastro e são de domínio público que podem acabar alimentando 
um ataque hacker contra os próprios usuários. 
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