Uma atrativa instalação de auto-aprendizagem
em dados e privacidade, que você pode
facilmente montar e apresentar em seu próprio
evento, organização ou espaço.
O que acontece ao dependermos cada vez mais das redes
sociais e da internet para obter informações? Quais informações vemos e quais perdemos de vista? Como sabemos se
uma foto ou tweet é genuíno ou verdadeiro? Na dúvida, o que
podemos fazer?

Seja por meio de um robô no Twitter ou por um vídeo de
“deepfake”, estamos todos cercados de impulsos de informação
de alta frequência, nem sempre visíveis. Como usuários e consumidores de conteúdos online, deixamos de ser receptores

Informação viaja rápida e facilmente – talvez até demais, com

neutros ou passivos de informação – podemos, também, ser

amplo alcance e diversidade de locais. Ainda não conhecemos,

seus maiores canais de distribuição e proliferação.

em toda sua escala, os impactos sociais, políticos e culturais
dessa velocidade e amplificação supersônica.
Além de dispormos de muitos canais para receber e comparti-

Em qualquer idade, precisamos nos atentar ao modo no qual
informações falsas e, às vezes, enganosas, podem ser compartilhadas e amplificadas pelas ferramentas que usamos.

lhar conteúdo, a forma como nos chega esse conteúdo também

Para jovens, em especial, aplicativos e redes sociais são uma

mudou: de feeds de notícias a influenciadores; multiplicação

segunda natureza e muitos não checam antes de compartilhar

de pessoas e métodos envolvidos na produção; transferência

algo online. Mas pesquisas recentes mostram que mesmo pes-

e armazenamento de informações e dados, sem mencionar a

soas mais velhas têm dificuldade de distinguir as informações

proliferação de empresas que fazem grandes negócios com

genuínas das questionáveis – e que também as compartilham

isso. A combinação desses fatores pode dificultar a distinção

em uma frequência maior do que qualquer outro grupo etário.

entre aquilo que é verdadeiro ou falso e entre fontes confiáveis
e suspeitas.

Nesta exibição, você pode explorar como as redes sociais
e a internet mudaram a forma de ler e reagir a informações.

Descubra os novos tipos de influenciadores, suas novas e velhas táticas, e o papel
de usuários e consumidores na mudança e fluxo da informação. Também examinamos
a relação entre dados pessoais, targetting (focalização) e nossas opiniões, visões e
comportamentos, bem como modelos de negócios por trás disso.
Até agora, já houve mais de 230 eventos do Glass Room Community Edition ao
redor do mundo, alcançando mais de 219.000 pessoas – e espera-se alcançar um
número maior em 2021. Então, ao apresentar um evento do Glass Room Community
Edition, você se junta a uma conversa global sobre dados e privacidade.
Você pode ver onde outros eventos ocorrem em www.theglassroom.org.
Nesta exibição, focada em jovens e adultos, exploramos como as redes sociais e a
internet mudaram nossa forma de ler e reagir a informações. Aprendemos porque
encontrar as “fake news” não é tão fácil quanto parece, e como o termo “fake news”
é um problema tão sério quanto as notícias descritas. Mergulhe no mundo dos vídeos
deepfakes, agora tão realistas que são virtualmente impossíveis de se detectar. Descubra porquê plataformas de redes sociais são programadas para nos manter viciados,
e como podem ser usadas para mudar nossas opiniões.
Pegue um Kit de Detox de Dados grátis, que revela como distinguir entre informações falsas e verdadeiras e porque isso beneficia todos ao nosso redor quando
tomamos mais cuidado com aquilo que compartilhamos.

Apresentando o Glass Room Ediçāo Desinformaçāo
A exibição Glass Room é um conjunto de posters e objetos di-

para a tela, animações e aplicativos. Junto à exibição há um

gitais, que pode ser montado em qualquer espaço, como bi- “Bar de Detox de Dados”, em que visitantes podem obter um Kit
bliotecas, escolas, organizações ou num evento. A mostra im-

de Detox de Dados – um guia fácil sobre dados e privacidade,

pressiona visualmente e é adaptável à maioria dos espaços. Em

para que aprendam passos práticos para melhorar o modo

geral, visitantes navegam pela exibição por cinco a quinze mi-

com o qual se relacionam com o ambiente digital.

nutos.
É fácil e divertido montá-la; assim, praticamente qualquer pessoa pode apresentar sua mostra e começar uma conversa sobre dados, privacidades e informação.
Estão disponíveis duas versões da Ediçāo Desinformaçāo do
Glass Room: uma para adultos e outra especial para jovens de
14 a 18 anos. As versões estão disponíveis em inglês, francês,
alemão, espanhol e italiano; e breve em outros idiomas.
A intervenção funciona melhor em espaços públicos movimentados, onde as pessoas podem passar alguns minutos olhando

Funciona como uma instalação independente – todas as exposições têm explicações simples.
Mas funciona ainda melhor se houver um “Engenheiro de Detox de Dados”, para explicar a mostra e dar dicas e conselhos
sobre privacidade online.
Um evento do Glass Room Community Edition requer apenas
cerca de 20m² de espaço, com paredes e algumas mesas para
a exposição. Sua duração pode variar de um dia a duas semanas ou mais, dependendo da decisão de quem o apresenta.

O que está no Glass Room Ediçāo Desinformaçāo?

O Glass Room Ediçāo Desinformaçāo vem com um manual
completo de montagem, que inclui:
6 Carteles grandes:
• Um poster Introdução à Exibição – Manual (75 cm x 75 cm)
• Futuro “Deep” – o quanto a tecnologia “deepfake” pode
mudar sua vida (Retrato 75 cm x 150 cm)
• Vício – sobre o tempo que gastamos em nossos celulares
(Paisagem 150 cm x 75 cm)
• Você se viciou? – onde visitantes podem descobrir quanto
tempo eles gastam em seus dispositivos e adicionar seus
dados ao gráfico (Paisagem 150 cm x 75 cm)
• Como o Seu Celular é Programado para Roubar sua
Atenção – explorando truques e técnicas de aplicativos e ferramentas online para nos viciar nos celulares
(Retrato 75 cm x 150 cm)
• Tablet apps “surround” poster – estendido em uma mesa,
introduzindo os aplicativos nos tablets que estão sobre ele
(Paisagem 150 cm x 75 cm)

Aplicativos para tablets
• Falsas ou Reais – Edição Desinformação – descubra você
mesmo como é fácil distinguir entre fatos e ficção, nas notícias online.
• Uma Gota no Oceano – faça um teste similar ao que a Cambridge Analytica usou para capturar milhões de perfis do
Facebook, e descubra tipos de anúncios que podem atrair.
• Cheque duas vezes – jogue esse jogo para ver quais fotos
foram alteradas para chamar sua atenção.
• Lab do Deepfake – uma exploração profunda de como a
tecnologia deepfake pode ser programada para nos enganar.

Junto aos posters, também incluímos um conjunto de
animações em USB, que podem ser jogadas em dois monitores ou na TV

Para a apresentação, você precisa de:
• Três tablets
com conexão à internet (Android or iPad) para os aplicativos.

• Vivendo com algoritmos

• Espaço de 20 m²

• Dados pessoais, persuasão política
• Análise de perfil

com paredes e duas a quatro mesas.
• Duas pessoas

• Trackography

para montagem, que costuma levar entre uma e duas horas.
• Duas TVs grandes
para as animações (recomendadas, mas não essenciais).

Kits de Detox de Dados
Nosso guia simples sobre privacidade online e bem-estar,
será distribuído aos visitantes.
A nova versão tem quatro capítulos – Privacidade, Segurança,
Bem-estar, além de um novo, especial, sobre Desinformação – e pode ser impressa em frente e verso, em quatro folhas
A4.
Enviaremos os PDFs para você imprimir.
Junto com os objetos da exposição, enviaremos um manual
completo de montagem e recursos para que você direcione
seus próprios workshops.
Também lhe enviaremos uma pesquisa de avaliação – a ser
retornada após o evento, indicando como transcorreu, número
de participantes e sua experiência na apresentação – que compartilharemos com outros interessados.
Se você quiser apresentar seu próprio evento do Glass Room,
favor nos contatar em events@tacticaltech.org, e retornaremos com todos os detalhes.
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