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Inclusão Digital

Metade do mundo está on-line
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Inclusão Digital

Diversidade de idiomas?

A adoção da Internet é mais lenta para 
as mulheres do que para os homens 

em quase todo o mundo.

52% da Web está em Inglês,

mas apenas 25% do mundo entende Inglês
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Não 

saudávelDiversidade de gênero?



“Facebook é a Internet”
Alfabetização Web
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Inclusão Digital
Dispositivos móveis colocam a internet ao seu alcance

Inovação Aberta

Privacidade & Segurança

Descentralização

Alfabetização Web

Mais dados públicos compartilhados on-line

50% do tráfego da Web agora é criptografado

Competências digitais reconhecidas como importantes

Saudável

Existem mais de 1 bilhão de sites e há mais todos os dias



Não saudávelInclusão Digital

A censura on-line está ficando pior

Inovação Aberta

Privacidade & Segurança

Descentralização

Alfabetização Web

Leis de direitos autorais ultrapassadas para a vida digital

Os poderes da vigilância estão aumentando

Poucas empresas controlam tudo

Apenas estar on-line não é o suficiente



Prognóstico

Saudável

Não 
Saudável

Ataques de Malware e DDOS no IoT

Privacidade & Segurança

Risco da vigilância ficar fora de controle

50% do tráfego da Web agora é criptografado

A consciência pública sobre a privacidade está crescendo

Precisamos lutar pela segurança dos dados

Tomar medidas pessoais em relação a privacidade





Ninguém será sujeito a interferências 
arbitrárias em sua privacidade, família, lar, 
ou correspondência.

Declaração Universal dos Direitos Humanos



O que é privado pra mim, pode não ser pra você

O que é privacidade?



O filósofo britânico Jeremy Bentham criou um projeto 
de prédio que, segundo ele, permitiria às instituições 

controlarem de forma eficaz o comportamento 
humano 

[Bentham 1994, Greenwald 2014].

Vigilância



Panopticon



Com "a aparente onipresença do inspetor" na mente 
das ocupantes, elas agiriam como se estivessem 

sempre sendo vigiadas, mesmo quando não 
estivessem. O resultado seria docilidade, obediência 

e conformidade com as expectativas
[Greenwald 2014].

Panopticon



Panopticon



A vigilância onipresente não só aumenta o poder das 
autoridades e propicia obediência, como também 

induz os indivíduos a internalizarem aqueles que os 
vigiam [Greenwald 2014].

Panopticon



A esfera privada é onde podemos agir, pensar, falar, 
escrever, experimentar e decidir como ser longe do 

olhar avaliador dos outros. A privacidade é uma das 
condições centrais para ser livre 

[Greenwald 2014].

Por quê privacidade importa?



O comportamento humano se modifica radicalmente 
quando se sabe estar sendo observado. As pessoas se 
esforçam para fazer o que se esperam delas; querem 

evitar a vergonha e a condenação 
[Greenwald 2014].

Por quê privacidade importa?



Como você pode contribuir?
Faça a Diferença



internethealth@mozillafoundation.org

internethealthreport.org
Visite

https://internethealthreport.org
> Feedback (deixe sua opinião)



Telegram e E-mail
Deuslirio Junior - @deuslirio - deuslirio.junior@gmail.com

Thiago Policena - @thiagopolicena - thiagopolicena@mozillabr.org

Links:
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