
RoxanaGeambasu, daUniversi-
dadedeWashington, apresenta-
ránapróximasemanaoVanish,
quecriptografa eternamenteda-
dos jogadosna rede.Eles ficam
disponíveisporoitohoras.De-
poisdisso, sãoperdidospara
sempre -nemummandado judi-
cial pode recuperá-los.A versão
experimental doaplicativoestá
disponívelparadownloadem
http://vanish.cs.washington.edu.
A íntegradaentrevistapodeser
lidano link:http://bit.ly/
1CowE

Aspessoas
devemser
cuidadosas
comseus
dados?
Naera da

web, as pessoas perderamo con-
trole sobre seus dados pessoais.
Por exemplo: eu não tenho ideia
onde esse e-mail será guardado
depois que eumandá-lo a você. O
ponto central é que toda a vez em
que nós fazemos upload de algo
naweb hoje, nós perdemos o con-
trole sobre aquela informação.
Nós não podemos dizer onde e
por quanto tempo isso irá persis-
tir, e isso tem implicâncias enor-
mes para a privacidade.

Nãohá lugares seguros para ar-
mazenar nossos dados na rede?

A internet torna impos-
sível deixaropassado
para trás. Existem
estudosquemos-
tramquemuitos ser-

viçosdawebho-
je continuam
guardandoos
dadosmesmo
depoisqueo
usuáriodeter-

minaque sejamapagados. Essa
persistência incontrolável dos
dadospessoais traz imensas
preocupações sobreaprivacida-
de.Hámuitas razõesparaexpli-
carporque issoestá acontecen-
do, inclusive razões técnicas.
Assim,assegurar queosdados
sejamapagados éumdesafio
paraosserviçosdawebdevido
aoaltograude replicação, ao
sistemadearmazenamento vir-
tual e arquivamentoda internet
hoje.

Codificarosdadosnãoéuma
solução?
É, sim, umasolução segura.O
problemacomaencriptaçãoé
queela sóprotegecontra adver-
sáriosquenunca terãoacessoàs
chavesdeencriptação.Oacerto
doVanish édestruir osdados
juntosdepois de algumtempo
predeterminado.Depoisdesse
tempo, ninguémpoderá ler o
meuemail.● T.M.D.

LuizaLoboéautorado livroSe-
gredosPúblicos –Blogs demu-
lheres noBrasil, emqueanalisa,
entre outros temas, a intimidade
dasmulheres reveladanosblo-
gs. FormadaemFilosofia e Le-
tras, Luiza leciona literatura com-
paradanaUniversidade Federal
doRiode Janeiro (UFRJ). Ela
conversoucomoLink sobreos
limites tênues entre público e
privadona internet. Aentrevista
completaestá no site doLinkem
http://bit.ly/3Ojd5. Leia abaixo
os trechos selecionados.

Porqueanoçãodepúblicoe
privadoépermissivanaweb?
Achoque a noção rígida do públi-
co eprivado fazia parte de uma
sociedadeque se rompeuprinci-
palmente por causadamídia. A
intimidadedas pessoas invade
nossas vidas pela televisão, pela
revista e pelo computador a qual-
quer hora equalquer lugar. É
umacaracterística de umacultu-

ra da oralidademuito presente na
internet, emque as convenções de
comportamento ede papéis não
são tão fortes.

Perdemos o sentido de que os as-
suntos pessoais podemser vistos
por qualquer pessoa?
Quando fiz a pesquisa, vi quemui-
tas blogueiras adotavamumano-
va identidade para não prejudicar
o trabalho. Existemmuitos blogs
demulheres lésbicas, e elas não
gostariamque isso afetasse a vida
privada, então adotamumalter
ego teatral. Acho que a privacida-
de permanece,mas o que flutua é
a identidade.
Apessoa vai adotando váriasmás-
caras, o que é próprio domundo
pós-moderno. Ela temo prazer de
sentir que émais do que uma pes-
soa só. Ao contrário de antes, em
que abusca por uma identidade
fixa era intensa: pelamoça de fa-
mília, amulher da vida, amulher
do teatro, da raça, do gênero.

Quandonãohá pseudônimos,
publicar informaçõespessoais
prejudica?
Acredito quenão. Podenão agra-
dar emdeterminadomomento,
masumasociedade pós-moder-
nanão temumregistro na pe-
dra. Já não existe a responsabili-
dadedo “dever ser” doKant. Por-
que você não é responsável sozi-
nho por nada.Mesmoque esteja
errada, é natural que a pessoa se
corrija. Isso seria inviável há50
anos. Iamchamar de irresponsá-
vel. ● FILIPESERRANO

Internet
amplifica
gafese
deslizes

Nosúltimosdias,trêsfatosrela-
cionadosaoTwitter, emtrês lu-
gares diferentes do planeta, fo-
ram notícia. Nos EUA, o secre-
táriodeimprensadaCasaBran-
ca informou que a ferramenta
estava bloqueada por lá. O Rei-
noUnido, por sua vez, divulgou
um guia de conduta para todas
as contas do governo no Twit-
ter.Eaqui noBrasil, o humoris-
taDaniloGentili enfrentoua fú-
ria de seus seguidores por ter
feito uma piada pra lá de sem
graça. Esses episódios ajudam
a perceber como é importante
saber o que você deve – e não
deve–fazerefalarnarede,uma
vez que a repercussão pode ser
muito maior do que o simples
uso rotineiro damesma.
NaCasaBranca,osecretário

adjunto de imprensa informou
aoblogMediaite (mediaite.com)
que a restrição de acesso ao
Twitter acontece para preser-
var os registros governamen-
tais e por segurança, mas que
existe uma tentativa de traba-
lhar ao lado do escritório que
define essas diretrizes para
“afrouxar”umpoucoasregras.
E foi pensando também em

segurança de dados governa-
mentais, além de questões éti-
cas,queogovernobritânicolan-
çouomanualdediretrizespara
seus perfis oficiais noTwitter.
No documento, que define

padrõesdecomportamentopa-
ra todas as contas relaciona-
das ao governo, há orientação
sobreo tomdaspostagens, for-
mato dos retweets, quando
usarhashtagseatésobreapos-
tura a ser adotada na hora de
adicionar seguidores – ne-
nhumperfildogovernobritâni-
codeve seguir alguémantesde
receber follow desse usuário
antes, porque o comportamen-
to pode ser interpretado como
vigilância ou espionagem por
parte do Estado.

A iniciativa mostra que o
Twitter já possui alguns códi-
gos de conduta que, embora
nãosejamditos,devemserrepe-
tidos por aqueles que querem
manterumaboareputaçãoden-
tro da comunidade.
E foi na armadilha da inade-

quação que caiu Danilo Gentili

na última semana. Em seu per-
fil noTwitter, o comediante pu-
blicou uma piada que foi consi-
deradapreconceituosapormui-
tosde seus seguidores.Oepisó-
diogerouumaondade repúdio.
Para a psicólogaRosaMaria

Farah, coordenadora do Nú-
cleodePesquisasdaPsicologia

em Informática da PUC-SP,
um comportamento inadequa-
do na web tem muito mais po-
tencial de segregar um indiví-
duodoqueumpossívelcompor-
tamento inadequado na vida
offline. “Se você vai com a rou-
paerradaaumafestaseusami-
gos podem tirar sarro de você.

Quando você faz algo equiva-
lente em um site de relaciona-
mentos, essa reação pode ser
crescer exponencialmente”,
exemplifica.
Danilo Gentili reconheceu

que a repercussão de algo na
webpodepassarpeloefeitotele-
fone sem fio e ganhar propor-

çõesmuitomaiores: “Acheique
me superestimaram. Sou ape-
nas mais um idiota que falou
uma idiotice”. Mas falou que
não vai passar a se policiar so-
bre o que diz noTwitter. “Se eu
fizerisso,nãovaisermaisdiver-
tido. E se não é divertido, por-
que eu faria?”, concluiu. ●

LUIZALOBO

REDESOCIAL

Nãose intrometa na
conversa dos outros em
scraps

NoFacebook, não envie
convites de aplicativos
para todos amigos

BLOGS

Ao fazer comentários,
lembreque vocênão
está falando só como

blogueiro,mas comomundo
inteiro. Eles podemreveberar
paraalémdo seu controle

Quandousar conteúdode
outraspessoas, cite sua
fonte e dêo link

TWITTER

Vocênão twitta só para
seus amigos. Tudopode
ser vistopor todos

MSN

Osstatus deocupado e
ausente realmente signifi-
camqueapessoanão

querpapo.Não insista e, de forma
algumause aquele botão deaten-
ção, que apita e tremea tela do

EMPREGO

Perfis na internet po-
demajudar a compor o
perfil do entrevistado.

Evite fotos ousadas e linguagem
inadequada.Emgeral, a vidadigi-
tal não é vasculhada,mas redes
sociais podemser consultadas

Integrar comunidades
como“euenrolo no tra-
balho”pegamal

*Asdicas relativas a emprego
são deArlindo Felipe Junior,di-
retor executivo doGrupoSoma,
de consultoria emRH

Segurança

Passoapasso

ROXANAGEAMBASU

■■■Campeãodevelocidadeemespalharpisadasnabola,TwitteréproibidonaCasaBrancaetemcartilhanoReinoUnido

CÓDIGODECONDUTAONLINE

Barulho alto: na
web, reações ganham
repercussãomuito
mais explosiva

COMODESCOBRIR
QUEMTE DELETOU DOMSN

:ANAFREITAS

Descobrir que foi bloqueado no
MSNé desagradável,mas pos-
sível. E não precisa instalar na-
da – o próprio programa é o
dedo-duro. Essa dica funciona
pelomenos até a versão
14.0.8064.206 do software.

Váaté omenu Ferramentas/
Opções. Na aba "Privacidade",
você gerencia as permissões:
na lista da direita, ficamos blo-
queados.Na esquerda, todos
os outros. (veja acima)

Clicando comobotão direito
emcima dos contatos na lista
da esquerda, surgem três op-
ções. Se a opção “Excluir” esti-
ver ativa, aquela pessoa te ex-
cluiu ou te bloqueou.

Você confere uma versãomais
completa da dica no blog do
Link (tinyurl.com/smsn1), além
dedescobrir quem te deixou de
seguir no Twitter (tinyurl.com/
stwitter1)

PÓLOSEXTREMOS-ACasaBrancadeObamaeDaniloGentili têmabordagensdiferentessobreoTwitter

NILTON FUKUDA / AE

classificados
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ABERTO 24 HORAS
R$15,00 /h. A domicílio, micro
lento, mensagem de erro, configur.
vírus, spywares, conflitos, defeitos,
atualizações, internet, rede, wire-
less,roteador, speedy, vírtua, com-
partilhamento. �(11)2236-7667

SERVIÇOS GERAIS SOFTWARE
PROGRAMADOR
André �(11)3062-3221

SERVIÇOS NA WEB
Sites, Loja Virtual, Mkt. Google,
Micros, Acessórios/Equipamentos.

�(11)2268-0470

PHP MYSQL
Consultoria e desenvolvimento em
PHP + MySql. Tratar �(11)9129-
9627/ 3589-2327

HARAZ N. GHANBARI/AP
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 ago. 2009, Link, online.
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