
The Organiser’s Activity Book

Nesse capítulo você descobrirá:

Como informações das mídias socias porem ser 
agrupadas para contar uma história sobre o seu evento

Os riscos do arquivo de mídias sociais

Como criar uma política de mídias sociais para um 
evento

Como limitar os riscos associados com a captura de 
fotos em seu evento

DADOS DE 
REDES SOCIAIS E 
PROMOÇÃO DO SEU 
EVENTO

O Livro de Atividades de Tratamento 
de Dados é uma série de atividades 
para ajudar você a explorar quando, 
onde e como informações pessoais 
são criadas e compartilhadas, quais 
alternativas existem e como balancear 
os benefícios e riscos para você e para 
as pessoas com quem trabalha. Ao 
fim, você terá a oportunidade de fazer 
a Sua Política de Dados, uma política-
contexto de dados para os seus 
eventos.



O QUE MÍDIAS SOCIAS 
PODEM REVELAR

O que publicamos nas redes sociais pode revelar mais do que 
achamos, especialmente quando isso pode ser conectado a 
outras informações. Pense como um detetive: você conhece três 
pessoas, as quais todas trabalham em organizações diferentes, 
que participaram de um evento - mas você não sabe qual. Use as 
publicações à direita para combinar o nome de cada participante 
com sua organização e para qual evento eles participaram. Use a 
tabela para ajudar você a resolver o quebra-cabeça conectando 
os quadrados da tabela com a informação que você pode extrair 
das publicações ao lado. Então, use a informação que você tem 
para preencher os espaços em branco.

Assim que estiver terminado, pense sobre como você posta sobre 
os palestrantes, participantes e temas em eventos que você 
organiza e participa. Você marca as pessoas que participam? 
Quanta informação delas você publica?

@shel$v está tão animado para pres-
enciar o evento internacional esse ano!

@jjjf^n está tão triste por não participar 
do compartilhamento regional de hab-
ilidades nesse ano, aprendeu tanto ano 
passado

Evento Internacional: 
Animados em anunciar que teremos 

a Tactical Tech no evento desse 

ano!

Evento Local: 
Feliz ter tantos freelancers vindo este ano - teremos uma ótima oportunidade para discutir nosso tema: encolhendo a economia
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Respostas: @danny+5, de uma grande ONG, vai até o compartilhamento regional 
de habilidades; @shiel$v da Tactical Tech vai ao evento internacional; @jjjf^n, 
freelancer, vai ao evento local.



O QUE AS REDES SOCIAIS 
PODEM REVELAR

As Redes socias podem ser uma ótima maneira de promover 
um evento para participantes se conectarem uns com os 
outros, e para adicionar uma camada extra de conversação. 
Plataformas de mídias sociais podem coletar dados para seus 
próprios propósitos de publicações e plataformas, e salvam 
esses dados por um longo tempo. Se a conversação está 
acontecendo em espaços públicos como o Twitter, ou páginas 
públicas do Facebook, outras pessoas conseguem também 
rastrear essa conversa.

Procure as hashtags de um evento anterior que você organizou 
ou demonstrou que participou (se você ainda não organizou um 
evento, use um evento que você participou ou um de grande 
porte que você esteve interessado/a em participar no passado). 
Pense como um detetive - escreva tudo que você pode aprender 
nessa página. Escreva tweets que você vê aqui, conecte 
hashtags, nomes ou organizações que se destacam, e qualquer 
coisa sobre os tópicos e visões discutidas. Você pode desenhar 
uma rede de todas as conexões que você descobrir, faça uma 
colagem de títulos diferentes, ou escreva um mini relatório de 
investigação - qualquer coisa que você tenha vontade.

Assim que tiver terminado de revisar tudo que aprendeu 
sobre os participantes, os tópicos discutidos, palestrantes, ou 
qualquer outra coisa, foi isso que você esperava ver? Aprendeu 
ou descobriu algo que não esperava? 

Quando criar Sua Política de Dados ao fim desse capítulo, como 
você poderia proteger o participantes? - Você os incentivaria 
a compartilhar menos dados? Usaria outras plataformas para 
conectar os participantes? Manteria oculta as informações 
identificáveis? Lembre-se de que existem diferentes riscos e 
benefícios a todos, os quais você precisa avaliar.



VIAGEM NO TEMPO
Olhe a atividade O Que As Rede Socias Podem Revelar, um de 
seus tweets recentes, ou um tweet de uma organização que 
você conhece. Viaje para o futuro nesse momento, e imagine 
o que talvez tenha mudado - os seus adversários ganharam 
um novo poder? As novas tecnologias estão possibilitando a 
identificação mais fácil de pessoas a partir de documentações 
já existentes? Escreva o que poderia acontecer e o que você 
poderia fazer preventivamente para minimizar esse problema 
no futuro.

Quem 

será eleito no 

momento? Qual será a 

política?

Qual tecnologia ainda será usada e qual será nova?

Quem terá controle sobre as informações salvas em plataformas de mídias sociais: companhias, cidadãos, governos - ou outras entidades?

EM 10 ANOS...

EM 100 ANOS...

EM 5 ANOS...



CRIE SUA POLÍTICA DE 
EVENTO DE MÍDIA SOCIAL

O uso das redes sociais pode ter diferentes benefícios e riscos 
para diferentes pessoas. Como um organizador, você nem 
sempre saberá quais são os riscos de todo mundo, então a 
melhor abordagem é perguntar! Criar uma política cooperativa 
de mídias sociais com a qual você concorda por consenso para 
o seu evento no início pode não apenas assegurar que todos 
possam expressar seus diferentes benefícios e riscos, mas 
também ter certeza de que todos sabem da política desde o 
começo. Se o evento é pequeno, todos podem estar envolvidos, 
se o evento é grande, você talvez possa desejar um grupo menor 
de pessoas para trabalhar nas mídias sociais juntas. Siga os 
passos aqui para qualquer consenso em grupo, com aspectos 
da política de redes socias - você pode usar em qualquer outro 
aspecto da sua política de dados também.

Introduza e esclareça o(s) problema(s) a ser(em) 
decidido(s). 

Quais redes sociais os participantes e organizadores 
usam? Como? Por que?

Explore o problema e procure por ideias:
- agrupe pensamentos e reações, questões e 
preocupações;
- colete ideias para soluções;
- crie espaços de debate onde necessário.

Existem regras diferentes para os organizadores e 
participantes? Alguns participantes desejam permanecer 
anônimos? Existem certas sessões que devem ser 
mantidas privadas e outras abertas a promoção e 
divulgação?

Discuta, esclareça, e emenda sua proposta:
Faça um espaço e tempo para perguntas e propostas de 
emendas.
Todos têm perguntas ou vêem algo que está faltando?
Há alguma plataforma social que você talvez tenha 
esquecido de abordar?

Teste por concordância:
- bloqueios (discordâncias 
fundamentais)
- abstenção (eu não concordo, 
mas não interfiro)
- concordância (eu apoio a 
proposta)

Implemente suas decisões:
Onde você aplica a sua política? Como você informa as 
pessoas que se atrasam na hora de decidir a política? 
Você tem algum sinalizador ou placa que pode usar 
para mostrar quais são as sessões com restrições 
específicas?

Procure por propostas 
emergentes:
Procure por uma proposta e 
soluções que juntem as melhores 
ideias e dê foco nas principais 
preocupações
Você consegue encontrar 
uma maneira de permitir que 
diferentes perfis de participantes 
possam usar rotas diferentes? 
Existem métodos de inscrições 
anônimos? Existem maneiras de 
sinalizar se uma sessão está sob 
as Regras da Chatham House*?

*As Regras da Chatam 
House significa que as 
pessoas podem usar 
as informações que 
elas aprenderam na 
sessão, mas os nomes 
e organizações dos 
palestrantes e dos 
partipantes não serão 
revelados. Você pode 
escolher restrições 
como essas, mas elas 
são só um ponto de 
início.

Na maioria das vezes 
as pessoas procuram 
não discordar e poucas 
se abstém, você pode 
abordar uma maneira 
diferente de classificar as 
opiniões para conduzir 
uma decisão final.

COMECE AQUI
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METADADOS DE FOTOS
Para evitar o compartilhamento de mais informações além 
do necessário, tenha certeza de checar os metadados das 
fotos e capturas de telas que você tira num evento antes de 
compartilhá-las. As instruções a seguir são um guia e podem 
ser diferentes dependendo da marca, modelo ou sistema do seu 
dispositivo.

Como editar ou deletar metadados de fotos:

Windows: no menu de Propriedades de Arquivo do Windows, clique em 
Remover Propriedades e Informações Pessoais -> “remova as seguintes 
propriedades deste arquivo”, selecione propriedades específicas ou clique em 
“Selecionar Tudo” e clique em “OK”.

Mac: no OS X você terá que recorrer a um software de terceiro (ex: 
ImageOptim) se você quiser retirar completamente os metadados de 
suas fotos. Você pode remover os dados de localização das fotos no app 
Pré-Visualização. Abra a foto, selecione Ferramentas -> Mostrar Inspetor ou 
clique em Comando+I no seu teclado. Então, clique na aba de GPS e “Remova 
Informação de Localização” na parte de baixo.

No Linux (com a ferramenta de linha de comando):
# remova todos os metadados de um arquivo de imagem
exiftoo -all= -overwrite_fotooriginal.jpg
# remova metadados de todos os arquivos *jpg em um diretorio atual
exiftool -all= -overwrite_fotooriginal -ext jpg .
# remova metadados de todos os arquivos *jpg em um diretorio e 
subdiretórios atuais
exiftool -all= -r -overwrite_fotooriginal -ext jpg 

Android: você precisará de um aplicativo de terceiro (ex: Photo Metadata 
Remover). Antes de instalar esse aplicativo, primeiro cheque as ferramentas 
do seu aplicativo de câmera para você ver se consegue desabilitar a geração 
de dados EXIF. Alguns apps de câmera talvez apenas deixem você desativar a 
inclusão de localização, enquanto outros talvez não permitam você desativar 
os dados EXIF. 

iPhone: (ex: com o app Metapho) esse app requer uma compra dentro do 
aplicativo para destravar a habilidade de remover metadados de fotos, na 
verdade.

Como checar metadados de fotos:

Windows: clique num arquivo de foto com o botão direito do mouse, 
delecione “Propriedades” e então clique na aba de “Detalhes” na 
janela de propriedades

Mac: clique com o botão direito do mouse no arquivo de imagem (ou 
Ctrl + clique), e selecione “Veja Info”

Em Linux (na ferramenta de linha de comando):
# instale exiftool:
sudo apt-cache install libimage-exiftool-perl
# mostre motadados de um arquivo de imagens:
exiftool minhaFoto.jpg
# mostre metadados de todos os arquivos *jpg no diretório atual:
exiftool -ext jpg
# mostre metadados de todos os arquivos *jpg no diretório e nos 
subdiretórios atuais:
exiftool -r -ext jpg .

Android: Abra a foto e clique no Menu localizado no canto direito 
superior da tela (três pontos horizontais). Do menu, clique em 
“Detalhes” para ver todos os metadados.

iPhone: para acessar os metadados das suas fotos do iPhone, você 
precisará de um aplicativo de terceiro (ex: Exif Metadata)

Como desativar a localização ou a permissão da câmera para acessar 
localização (para que a geolocalização não consiga ser inserida nos 
matadados do telefone):

Android: ferramentas -> apps -> ícones de apps nas configurações 
-> “permissões dos apps” -> “localização” -> desabilite para a sua 
câmera

iPhone: abra suas configurações e clique nos controles de 
“Privacidade” -> “Serviços de Localiação” -> desligue todos os 
serviços de localização com o botão de alternância, ou clique em 
“câmera” -> permita acesso à localização: nunca



DISTINTIVOS OU ADESIVOS 
DE ‘SEM FOTOS’...

... podem ser uma forma fácil e simples de respeitar a 
privacidade de escolha de outras pessoas. Organizadores 
e outros participantes talvez queiram tirar fotos durante 
evetos por variadas razões como publicidade, memórias e 
relatórios de avaliação. Entretanto, algumas pessoas talvez 
não queiram ser fotografadas.

Reuniões online também tem riscos de pessoas tirando 
capturas de telas ou gravando as reuniões - considere usar os 
seguintes métodos on-line e registre eles em Sua Política de 
Dados.

Existem diferentes ferramentas que você pode usar para 
ajudar a proteger a privacidade das pessoas:

- adesivos que dizem se alguém quer ou não em ser 
fotografado 
- cordões de crachá de cor diferente para aqueles que não 
querem ser fotografados 
- Fitas para aqueles que podem ser fotografados
- Uma política “sem fotos” a não ser que pessoas tenham 
assinado o consetimento

SEM 
FOTOS

SEM 
CAPTURAS 
DE TELAS



Cansado(a) 

de escrever? 

Desenhe, pinte, 

ou rabisque 

então!

ESPAÇO PARA SUA CRÍTICA 
INTERNA

Deixe todos os seus pensamentos negativos. Começar adotar 
boas práticas de tratamento dados melhor é difícil? Não 
realista? Frustrante? O que será mais difícil?

ESPAÇO PARA SUA TORCIDA 
INTERIOR

Celebre o progresso que você fez, o conhecimento e 
habilidades que você já tem e as práticas que você gostou de 
aprender e implementar.



Assim que tiver terminado, olhe para o exercício passado, Espaço 
para Sua Crítica Interna e Torcida Interna, e identifique o que 
está faltando aprender. Então, vá para os demais capítulos, os 
quais têm suas próprias seções de política de dados em 
https://ourdataourselves.tacticaltech.org/projects/data-and-activism

The Organiser’s Activity Book

SUA POLÍTICA DE DADOS
Agora que você completou Dados De Redes Sociais E Promoção 
Do Seu Evento, você pode começar a criar sua própria política 
de dados. Você pode manter Sua Política de Dados à sua mão 
para referência própria e para compartilhá-la com participantes 
e parceiros, para que eles possam fazer suas próprias avaliações 
de risco. Para começar a fazer sua política de dados, responda as 
questões. Essa é apenas a introdução, então não se preocupe em 
fazer tudo de uma vez, apenas adicione qualquer coisa que você 
possa pensar e elaborar. 

1: Escreva uma lista de todos os dados que você pode coletar, 
como: nomes de participantes, datas de viagens de participantes, 
requisitos alimentares de participantes, os detalhes dos 
palestrantes, detalhes financeiros. 

2: Escreva uma lista de todos com quem você precisa compartilhar 
isso, como: parceiros, provedores da nuvem, patrocinadores, 
outros participantes.

Você talvez queira criar uma nova área para cada parte individual 
de dados da pergunta 1. A partir daqui, pergunte a você mesmo que 
riscos estão envolvidos com todos com quem você os compartilha. 
Isso pode orientar a decisão de qual software você deve usar, 
qual que não vale a pena o risco, da mesma maneira que decide 
quais dados você pode ou não coletar ou agrupar. Anote os riscos 
envolvidos com qualquer um que você escolher trabalhar.

3: Para os dados que você decidir manter, quando você vai deletá-
los? Se vai ser compartilhado com alguém, quando ele será 
deletado?

De quais dados pessoais você precisa?

Com quem você compartilhará os dados? 
Quem mais pode acessar os dados?

Quando os dados pessoais serão deletados? 
Quando aqueles dados listados no ponto 2 serão deletados?

1

2

3


