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Cartilha Diálogo Virtual – V1.0

Introdução
Esta cartilha foi feita pelos alunos do HackerTeen (www.hackerteen.com.br) em parceria com a

SaferNet ( www.safernet.org.br ) e tem por finalidade orientar jovens , pais e educadores sobre a
correta utilização da internet. Além disso , através de uma linguagem simples e direta, procura
explicar conceitos sobre a Internet - muito utilizados na mídia, mas pouco conhecido do público
em geral.

Devido a falta conhecimento as pessoas estão se tornando um alvo fácil dos vilões da internet,

que utilizam esta ferramenta tão legal e útil para o nosso dia a dia para fins inadequados e

prejudiciais. O alvo principal são os jovens que , pela ansiedade em desbravar novos horizontes,
são levados a fazer coisas que os colocam em situações difíceis, podendo até ser ameaçados.

Para evitar este tipo de situação o jovem deve estar atento a tudo que ocorre no mundo virtual.

Nunca confie nas pessoas que acabou de conhecer pela Internet e principalmente converse com

seus pais ou um adulto de sua confiança caso esteja em uma situação complicada. No decorrer
deste material vamos te orientar, assim como,
CRACKERS-os vilões da internet.

dar várias dicas de como se precaver dos

Por outro lado, o pai quer orientar seus filhos adequadamente, mas na era da tecnologia fica

muito complicado conversar a respeito de um assunto que ele não domina e não vivenciou desde
pequeno, portanto não aprendeu com seus pais a respeito do assunto, para poder repassar para os
seus filhos.

Reconhecendo que a internet é uma tecnologia fantástica mas que oferece alguns perigos,

devido à pessoas imorais, a dúvida que fica é como orientá-los quanto a utilização segura, sem
tirar o prazer de descobrir o mundo em um simples clique. Não se desespere, fizemos esta cartilha
pensando em você também; oferecendo dicas e conteúdos que poderão ajudá-lo nesta tarefa tão
difícil que é orientar os jovens sem assustá-los.

Esperamos que o conteúdo deste material seja útil para vocês começarem a pensar no assunto,

bem como tomar alguns cuidados básicos e simples, mas que serão muito importantes para uma
utilização segura da internet.

Cada página da cartilha trata de um assunto e está dividida em 5 partes: título, explicação do
assunto , pontos positivos ( fundo verde) , pontos negativos ( fundo vermelho)

e dicas de

segurança ( fundo amarelo).
Colabore para evoluir esta cartilha com dicas e sugestões. Envie-as para o HackerTeen:
http://www.hackerteen.com.br/info.php ou para a Safernet no e-mail: contato@safernet.org.br
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Rede internacional que interliga redes de computadores fornecendo um sistema
de informação global ligados logicamente através de um endereçamento IP
(internet protocol).
➢
➢

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

➢

Dar e receber informações e comunicações;
Pode ser acessado de qualquer parte do Mundo, sem limites de espaço e
tempo;
É utilizada por várias pessoas simultaneamente.

✗

A rede é ambígua: serve a conteúdos bons e ruins;

✗

A pessoa de má índole pode usá-la para prejudicar outras pessoas;

✗

Exagero no tempo que as pessoas ficam “plugadas”.

Não divulgue a senha e login da sua conta de internet para ninguém;
Não clique no campo salvar senha, pois os cracker podem capturar a sua senha e login com
mais facilidade;
Nunca clique no campo de "Lembrar Senha", pois existem vírus poderosos que entram no seu
microcomputador por esta brecha;
Arquivos atachados em e-mail podem conter vírus, portanto muito cuidado ao abrí-los;
Tenha um antí-vírus instalado e sempre atualizado no seu computador;
Use sempre com moderação, levando em consideração sua segurança;
A navegação é anônima, podendo ser colocados dados falsos, portanto muito cuidado com os
chats;
Controle através de muito diálogo o acesso de seu filho na internet, sempre que possível,
participe das atividades e contatos virtuais;
Use sempre senhas com letras e números, acima de 12 caracteres.
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É um serviço realizado através da Internet que compartilha (envia e recebe)
mensagens eletrônicas entre os usuários. Ao contrário do mensageiro instantâneo a
comunicação não é síncrona.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

➢
➢

Agiliza e facilita a troca de informações profissionais e pessoais;
Possibilita o trabalho em equipe, mesmo que os profissionais não estejam
no mesmo espaço físico.

✗
✗
✗

Vírus e pragas virtuais;
Divulgação de informações enganosas e mentirosas;
Pode ser utilizado por pessoas com más intenções.

Não abra e-mails com assuntos desconhecidos ou de remetentes que não façam parte dos seus
contatos;
Não acredite em todas as informações contidas nas mensagens;
Não abra arquivos anexados com a extensão .exe;
Mantenha sempre atualizados o antí-vírus e os softwares de segurança de seu computador
(firewall, anti-spyware, anti-spam; anti-trojan);
Quando encaminhar e-mails para a sua lista de contatos, utilize a opção BCC (cópia oculta),
ficando visível somente o seu endereço. Dessa forma, você protege um pouco mais os seus
contatos;
Na sua assinatura pessoal, por motivos de segurança, evite colocar seu telefone;
Desconfie de ofertas generosas;
Não coloque informações pessoais, ou senhas de banco, mesmo que solicitadas. Entre em
contato com a instituição e confirme a informação. Sempre;
Cuidado com cartões virtuais, mesmo de remetentes conhecidos. Para saber a veracidade deles,
passe o mouse sobre o link (sem clicar) e se aparecerem as extensões .exe, .scr ou .zip não
abra.
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São programas navegadores utilizados para acessar e visualizar o conteúdo de
páginas na internet. É com ele que você acessa os web-sites.
➢
➢

Facilidade de acesso ao conteúdo de páginas na internet;
Utilização simples e muito agradável.

✗
✗
✗

O acesso as páginas é livre, contendo conteúdos bons e ruins;
Obtenção e execução de programas perigosos no decorrer da navegação;
Não tem como evitar a visualização de páginas clonadas ou de
organizações racistas e criminosas.

✔
✔

Evite sites de conteúdo duvidoso,
Desabilite qualquer opção de auto-instalação de software nocivos de terceiros, evitando assim,

✔
✔
✔
✔
✔
✔

os famosos 'malware' (spyware, addware);
Utilize sempre um bloqueio de pop-up e janelas automáticas em seu browser;
Cuidado com pop-ups falsos;
Ao clicar em alguma página sempre confirme se o endereço (URL) é o desejado;
Mantenha seu browser sempre atualizado;
Permita a execução de programas ActiveX somente de sites conhecidos e confiáveis;
Em transações via internet certifique-se se as conexões estão seguras. Veja se o “cadeado” está
fechado.
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Espaço comercial com vários computadores em rede para acesso a internet com
diversos fins, desde trabalhos escolares, profissionais até games.
➢
➢
➢

Inclusão digital;
Socialização dos adolescentes;
Fácil acesso a internet.

✗
✗

Criminosos podem usá-la para tentar dificultar sua identificação;
Muitas lan houses não se preocupam em filtrar conteúdos impróprios para
as crianças;
Excesso de uso de LAN-HOUSE pode prejudicar notas escolares.

✗

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Cuidado com excessos em relação aos games, qualquer atividade realizada em excesso é
prejudicial;
Após a utilização feche todas as páginas (faça um log off);
Certifique-se que você não deixou gravadas suas senhas;
Troque suas senhas após utilizar uma lan house;
Use somente o tempo necessário para evitar desperdício de dinheiro e tempo;
Cuidado com as amizades em lan house, como sempre desconfie;
Não digite senhas de banco no teclado (use sempre o mouse). Existem softwares (key logger)
que lêem o que você digitou.
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São espaços virtuais capazes de reunir indivíduos e instituições, com afinidade ou
objetivos comuns, mantendo e ampliando relacionamentos interpessoais. Ex: Orkut.
➢
➢
➢

Meio de comunicação eficiente para encontrar amigos e parentes distantes;
Reúne nas comunidades pessoas com os mesmos interesses e gostos;
Espaço para enviar recados para amigos.

✗

Os dados pessoais ficam disponíveis para pessoas de má índole lhe
prejudicarem;
Estranhos podem saber o nome de nossos amigos, familiares ou colegas de
trabalho, e usar isso para sequestros falsos, por exemplo;
Permite a reunião de um grupo de pessoas com objetivos incorretos (ex:
comunidades racistas ou violentas).

✗
✗

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

Não utilize o espaço como chat (bate papo) para marcar encontros, fornecendo horários e
lugares onde vai estar;
Dê preferência a fotos que não permitam a um estranho te reconhecer;
Não coloque fotos sensuais ou pessoais;
Evite colocar fotos que permitam identificar seus familiares;
Mantenha poucas informações em seu perfil. Evite dados que indiquem sua situação financeira
ou que permitam a estranhos te localizar, como local de trabalho, telefone, escola, endereço de
sua casa;
Adicione apenas pessoas realmente conhecidas;
Não marque encontro com pessoas que você não conhece;
Não use uma senha fácil (data de nascimento, 1234, etc.);
Não comente os lugares que freqüenta;
Não participe de comunidades (ou de tópicos de discussão dentro delas) relacionadas com
temas não-éticos (como pornografia infantil, violência, drogas, etc.).
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Uma rede P2P (peer-to-peer) é aquela onde todos os micros conectados se unem de
uma forma dinâmica e descentralizada para participar do compartilhamento dos dados,
como músicas, vídeos, etc.
➢
➢

✔
✔
✔
✔

➢

Acesso fácil e rápido das informações de terceiros;
Não é limitado a servidores fixos, pode ser cliente e servidor ao mesmo
tempo;
Você pode compartilhar seus gostos, desde que não pratique pirataria.

✗
✗
✗

Propagação rápida de vírus e pragas virtuais;
Downloads de arquivos e programas piratas;
Invasão do computador.

Não baixe arquivos de origem duvidosa, como executáveis, arquivos comprimidos e arquivos
salva-telas;
Não acredite em programas que oferecem milagres;
Aprenda e use o Linux, pois ele dificulta a propagação de vírus;
Quando for instalar o seu programa P2P leia com atenção o contrato para se certificar de que
não está autorizando enviar informações pessoais para a internet.
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Fazem “justiça” com as próprias mãos, retirando conteúdo impróprio da Internet.
Sempre atrapalham a investigação dos órgãos competentes.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

➢

Não há.

✗
✗

Consideram-se acima das leis;
Agem contra as leis vigentes.

Evite conversar com pessoas que se dizem heróis da Internet, espiões digitais ou caçapedófilos;
Não ingresse em qualquer comunidade que se intitule "justiceira";
Evite se envolver com pessoas que relatam valores pessoais diferentes do seu e não se enturme
com pessoas de grupos radicais;
Caso seja ameaçado, não pense duas vezes: comunique aos seus familiares ou à polícia;
Se perceber que seu filho está envolvido com essas pessoas, converse muito com ele e procure
as autoridades;
Não faça justiça com o seu próprio mouse;
Esteja atento aos comportamento do seu filho. Caso perceba alguma mudança, investigue e
sempre mantenha um diálogo aberto e franco com ele - esta é a melhor defesa para seu filho;
A melhor forma de ajudar a sociedade a se livrar desse tipo de pessoa e dos conteúdos
impróprios da Internet é fazer denúncias aos órgãos competentes, e dialogar com seu filho para
que ele não caia nas mãos de criminosos.
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Programas que permitem a comunicação instantânea (com texto, voz e/ou vídeo) entre
pessoas, individualmente ou em grupo de maneira privada. Ex: MSN, ICQ, GAIM,
Yahoo Messenger.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

➢
➢

Facilita a conversa com pessoas que estejam fisicamente distantes;
A velocidade e a redução de custos são diferenciais em relação a outras
tecnologias.

✗
✗
✗

Se usado indiscriminadamente, consome muito tempo;
As mensagens podem conter vírus;
Pessoas imorais podem lhe convencer que são amigas e colocar em risco
você e sua família.

Utilize como ferramenta para conversar com pessoas que você conhece pessoalmente; evite
conversa com estranhos.
Não passe informações importantes e pessoais para interlocutor que você não conhece
pessoalmente;
Não deixe a sua senha gravada para entrada automática no computador;
Verifique a procedência de arquivos que sejam compartilhados com você;
Nunca exiba imagens e vídeos que você não queira que seja compartilhada por outros ou se
torne pública;
Não coloque na sua identificação dicas sobre onde você está, nem informações particulares
(Ex. nome@Campinas).
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É um canal de um determinado site que serve exclusivamente para bater papo
com um desconhecido. As salas de bate-papo são divididas por temas, idades.
➢
➢
➢

Permite que várias pessoas conversem simultaneamente;
Possibilita o diálogo sobre diversos assuntos;
Incentiva o senso crítico, estimula a leitura e a interpretação de textos.

✗

Qualquer pessoa tem acesso às salas de bate papo, com boas e más
intenções;
Há muito uso de apelidos. Você nunca sabe quem realmente está do “outro
lado”;
Os mal intencionados usam do anonimato para se aproximar das pessoas.

✗
✗

✔
✔
✔
✔
✔

Sempre desconfie das informações passadas por outros;
Seja prudente, pois nunca se sabe a índole da pessoa que está do outro lado;
Não divulgue seu nome, dados pessoais ou lugares que freqüenta;
Não marque encontro com pessoas desconhecidas;
Se receber a proposta de alguém para se encontrar, informe seus pais ou um adulto de sua
confiança;

✔

Mesmo que você tenha um amigo virtual há bastante tempo, ele ainda é um desconhecido,
portanto, cuidado;

✔
✔

Nunca divulgue suas senhas;
Converse sempre com seu filho. O diálogo é fundamental para a segurança dele. Nenhum
software ou hadware vai protegê-lo mais do que um diálogo franco seu com ele;

✔

Informação é a base de tudo, esteja sempre atento. Assim você poderá orientar adequadamente
seu filho e também se proteger de pessoas com más intenções.
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Pegar e utilizar os dados pessoais de um usuário sem a autorização ou consentimento
do mesmo para fins ilegais ou ilícitos.

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

➢

Não há.

✗
✗
✗

Invasão da privacidade;
Prejuízo para o usuário,
Atitude contra as leis vigentes no país, portanto é crime.

Não abra anexos com extensão .ZIP de remetente desconhecido;
Não instale programas que sejam enviados por e-mail sem o seu consentimento;
Aprenda sobre segurança de computadores para se proteger;
Não acredite em todas as informações que receber (tenha faro de detetive, sempre desconfie);
Esteja sempre em alerta, não adicione pessoas que você não conhece e suspeite de e-mails
desconhecidos;
Informação é a base de tudo, portanto, esteja sempre informado sobre os cuidados quanto a
utilização segura da internet;
Desconfie de anexos sem comentários no corpo do e-mail, ou até mesmo com comentários.
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É um registro divulgado na internet, como se fosse um diário, onde o usuário escreve
suas idéias, angústias, desejos, abrir tópicos de discussão, etc. Pode também incluir
informações pessoais e fotos.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

➢
➢
➢

Facilita a troca de idéias e informações diversas entre as pessoas;
Pode ser utilizado para a divulgação de notícias importantes;
Estimula a leitura, escrita e criatividade.

✗
✗
✗
✗

Todas as pessoas, boas ou más, têm acesso as informações;
O conteúdo pode ser alterado;
Assédio de pessoas com más intenções;
Exposição íntima desnecessária.

Cuidado com as fotos que posta nos sites públicos, elas podem ser modificadas;
Não torne público todos os seus desejos, segredos e sonhos, adote o velho costume do
caderninho com cadeado;
Não coloque fotos pessoais ou sensuais;
Não coloque informações pessoais como endereço, telefone, nome da escola, enfim não
exponha todos os dados da sua vida;
Utilize o blog para trocar idéias a respeito de determinado assunto, evite se expor;
Considere que tudo o que escrever será lido por todos e poderá ser usado contra você em
brigas judiciais.
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São pequenos programas criados para se automultiplicar sem o conhecimento ou
permissão do usuário. Tentam permanecer ocultos até o momento da ação podendo
causar diversos danos ao computador infectado.
➢

Não há.

✗
✗

Ocorre sem a permissão e conhecimento do usuário;
Não existem vírus 'bons', pois o mesmo é instalado sem a intenção do
usuário;
Se propagam com grande rapidez.

✗

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Manter os programas do seu computador sempre atualizados, principalmente o anti-vírus;
Passar o anti-vírus constantemente no seu computador;
Cuidado com e-mails sem remetente ou assunto, bem como de alguém famoso ou engraçado;
NUNCA abra arquivos com extensão: PIF, SCR, BAT, VBS e atenção redobrada com os EXE
e COM. Muita atenção também para arquivos com dupla extensão;
Quando receber um e-mail infectado avise sempre ao remetente;
Não caia na tentação de ver a foto nua da última eliminada do Big Brother e muito menos a
foto do “você está sendo traído veja a foto”;
Não acredite em “avisos de protestos” ou contas atrasadas recebidas por e-mail. Já bastam as
contas reais;
Aprenda sobre segurança de computadores. Existem muitas oportunidades de emprego para
quem domina esta área.
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Utilização da internet, computadores e caixas eletrônicos para fins contrários às leis
vigentes no País, por exemplo, roubos de identidade, espionagem, pirataria,
pornografia, etc.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

➢

Não há.

✗
✗
✗

Prejuízos financeiros nos diversos segmentos;
Utilização de conhecimentos técnicos para outros fins;
Confusão entre Hacker e Cracker.

Troque senhas com freqüência, se possível semanalmente;
Nunca utilize como senhas dados pessoais, como datas de aniversário, endereço, nomes de
parentes ou número documentos, etc;
No trabalho não diga sua senha para o colega, nem deixe seu computador conectado ao sistema
quando de ausentar da mesa;
Não guarde arquivos confidenciais ou dados pessoais, nem registre senhas em laptops;
Percebendo alguma irregularidade em seu extrato bancário ou cartão de crédito, comunique
imediatamente seu banco;
Sempre desconfie de ofertas mirabolantes. O “conto do bilhete premiado” já chegou na
internet.
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Acesso a computador de terceiros de forma não convencional e não autorizada com o
objetivo de cometer fraudes, roubar senhas ou dados pessoais do usuário.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

➢

Não há.

✗
✗
✗

Sempre é prejudicial;
Não existem boas intenções neste tipo de atitude;
Pessoas que cometem invasões são denominados CRACKERS, quer
dizer, utilizam seus conhecimentos para prejudicar os outros.

Cuidado com e-mail de pessoas desconhecidas;
Atenção nas mensagens com arquivo anexado;
Se não souber do assunto que se trata o anexo, não abra. Mesmo que seja de uma pessoa
conhecida;
Delete as correntes de e-mails, não encaminhe e não responda;
Só faça download de sites confiáveis;
Atenção ao utilizar programas como ICQ, Kazaa, Messenger, entre outros, pois compartilham
dados com diversos computadores.
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Relatar de forma anônima ou não aos órgãos competentes informações a respeito de
situações que transgridam as leis estabelecidas pelo País.
➢
➢
➢

✗

✔
✔
✔

Auxiliar a polícia ou órgãos competentes na captura de criminosos reais ou
virtuais;
Informar o cidadão quanto ao uso seguro da internet;
Proteger você e a sociedade.

Frustração, se a denúncia “der em nada” devido a burocracia e sobrecarga
de trabalho dos órgãos competentes.

Esteja sempre informado sobre os órgãos competentes e canais de denúncia;
A melhor forma de um jovem ajudar a polícia a combater crimes, é fazê-lo estar bem
informado para não cair nas mãos de criminosos. O diálogo com o pai nesse momento é sua
maior proteção;
Denuncie no site www.denunciar.org.br .
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A SaferNet Brasil é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que
reúne cientistas da computação, professores, pesquisadores e bacharéis em Direito
com a missão de promover o uso seguro das Tecnologias da Informação e
Comunicação, e criar as condições necessárias para garantir a efetiva proteção dos
Direitos Humanos na Sociedade da Informação, além de contribuir para uma cultura de
responsabilidade e habilitar crianças, jovens e adultos para construírem relações
sociais saudáveis e seguras através do uso adequado das tecnologias.
Através da Central Nacional de Denúncias, operada em parceria com o Ministério
Público Federal, a SaferNet Brasil oferece à sociedade brasileira e a comunidade
internacional um serviço anônimo de recebimento, processamento, encaminhamento e
acompanhamento on-line de denúncias anônimas sobre qualquer crime ou violação
aos Direitos Humanos praticado através da Internet, tudo dentro dos mais rígidos
padrões técnicos e operacionais fixados pelos organismos de padronização e
certificação internacionais.
Além da Central Nacional de Denúncias (Hotline SaferNet Brasil), a organização tem
por objetivo desenvolver tecnologia de ponta para enfrentar os crimes contra os
Direitos

Humanos

na

Internet.

Estamos

trabalhando

no

desenvolvimento

de

documentação, ferramentas e aplicações de software, e realizando estudos e
pesquisas.
Defendemos o desenvolvimento e difusão de padrões abertos em todas as etapas
de nossa atuação, permitindo assim que todo o conhecimento tecnológico gerado
possa ser disponibilizado para a sociedade e as instituições parceiras, a exemplo das
autoridades policiais, Procuradorias da República nos Estados e outras instituições
dedicadas ao enfrentamento dos crimes e condutas ilícitas relacionadas à violação dos
Direitos Humanos na Internet.

w w w . hac kert een. c o m. br

17

w w w . safernet . o rg. br

Cartilha Diálogo Virtual – V1.0

As empresas têm que cuidar dos relacionamentos com seus stakeholders, ou seja, clientes,
fornecedores, funcionários, acionistas, concorrentes, governo, imprensa, ou seja, com todas as
pessoas e empresas que tem influência ou é influenciada. Cumprir com as suas obrigações, ter
lucro, ter um bom produto, concorrer honestamente. Todas estas coisas fazem parte da

responsabilidade da empresa com a sociedade, e esta preocupação se chama Responsabilidade
Social.

As empresas sempre causam mudanças e impactos na sociedade, seja quando produz os produtos
ou no seu consumo. As empresas de Tecnologia causam algumas mudanças e interferências na

sociedade, por isso precisam se aliar ao Governo, e a organizações sociais que pensam e trabalham
para minimizar os efeitos adversos e colaterais, aumentando os benefícios que estes novos
produtos tem trazido a sociedade.

Ao lançar novas tecnologias as empresas de informática têm como objetivo facilitar nossas vidas,
diminuindo o tempo gasto com atividades repetitivas, e tornando até mesmo as atividades mais
comuns, em algo mais interessante. Ao mesmo tempo traz novos riscos e desafios como:
* Exclusão digital, para aqueles que não tem acesso ou não nasceram na era digital.

* Facilidade para a ação de criminosos, na criação de comunidades, acesso às vítimas, divulgação

de idéias e ideais, e incitação ao crime.

* Aumento no acesso à informação, ás vezes incorreta ou inadequada

* Jovens que gastam muito tempo e energia na frente do computador, prejudicando o seu
desempenho na escola e afastando do convívio social.

A formação HackerTeen foi criado a partir da preocupação social para auxiliar jovens de 14 a 19
anos a canalizar energia para aprender conteúdos úteis para a vida profissional.

Criou uma metodologia inovadora, que utiliza linguagem e dinâmicas e desafios apropriados para
despertam interesse para esta faixa etária. O curso esta baseado nas disciplinas de ética hacker,
empreendedorismo na Internet, programação, administração de redes e segurança de
computadores.

A falta de informação dos usuários da tecnologia é uma das principais falhas de segurança e
combatê-la é uma das iniciativas para diminuir a criminalidade digital. Para isso a SaferNet, alunos
e funcionários do HackerTeen colaboraram para disponibilizar esta cartilha aos jovens e pais, com
o objetivos de conscientiza-los dos riscos e auxiliá-los a utilização mais adequada e segura da
tecnologia da informação. Os usuários e pessoas conscientes podem auxiliar repassando para
outras pessoas dicas de como se proteger.
Todos podemos e precisamos participar.
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O computador é dividido em duas partes: o hardware e o software. Hardware é a parte física,
ou seja, tudo aquilo que possa ser tocado, como por exemplo, o mouse, o teclado, o monitor, etc.
Software é parte lógica, ou seja, os programas do computador.

As instruções de computadores só podem ser entendidas por máquinas. As linguagens de

programação (código fonte) permitem que o ser humano crie instruções de computadores. O
compilar converte a linguagem em instrução.

O Software Livre é aquele que o usuário tem acesso a linguagem que ele consegue entender.

Em outras palavras: é aquele que você tem acessos ao código fonte. No software proprietário, o
fabricante do software somente lhe entrega o código binário, que somente a máquina entende.

Com o passar dos anos o computador tornou-se um produto de fácil acesso para muitas

pessoas, além de ser também uma ferramenta fundamental de trabalho para outras. Para manter o
poder sobre o usuário muitas empresas resolveram não mais disponibilizar o código-fonte de seus
softwares e criaram licenças altamente restritivas.

Não concordando com isso, na década de 80, um grupo de hackers começou a criar uma

plataforma de software totalmente livre, onde todos pudessem ter acesso ao código fonte dos
programas e aprender como realmente os programas eram feitos.

Quando falamos em Software Livre, não quer dizer que estamos falando de um produto

gratuito, mas sim de um produto que lhe dá liberdades. Na verdade 04 liberdades: liberdade de

executar o programa; liberdade de estudar como ele funciona e adaptá-lo conforme suas
necessidades, onde para isso um pré-requisito necessário é o acessos ao código fonte; liberdade

de poder distribuir cópias de uma maneira que consiga ajudar ao próximo e acabar com a pirataria;
liberdade de aperfeiçoar o programa, mas também, de deixar os aperfeiçoamentos livres para
todos os outros que queiram usar.

Baseado nessas liberdades, o Projeto GNU redigiu uma nova licença de uso chamada GNU GPL

(GNU General Public License), onde todo software GPL é um software livre. Dentro da GNU GPL a
única condição para que as pessoas pudessem usufruir desses direitos é sempre mantê-los livres.
Mas é importante lembrar que esta licença não proibe a venda de Software Livre.

Um dos softwares livres mais conhecidos – o Linux – foi criado pelo finlandês Linus Torvalds,

que por conta própria desenvolveu o núcleo (Kernel) de um sistema operacional, que em conjunto
com softwares do projeto GNU, gerou o mais conhecido sistema operacional livre, o GNU/Linux.
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Voice over IP é uma tecnologia que torna possível conversas por transmissão de voz
com pessoas em qualquer local do Mundo em uma rede IP, incluindo internet.
Exemplo: skype. Sistemas corporativos.
➢
➢
➢

Tarifas reduzidas em relação a telefonia convencional;
Utilização de infraestrutura comum tanto para voz quanto dados;
Possibilidade do surgimento de comunidades VOIP.

✗

Não é possível fazer todas as previsões de como pessoas de má índole
podem usar essa tecnologia para o mal;
Ainda não está popularizado.

✗

✔
✔
✔
✔

Crie uma política de segurança para a rede de dados, se você implantar em uma empresa
VOIP, mensageiros instantâneos, redes de relacionamento etc;
Contrate um profissional qualificado para a instalação desta tecnologia para uso comercial;
Por ser uma tecnologia nova, busque informações sobre as possíveis falhas, assim você poderá
se prevenir;
Use as mesmas recomendações de mensageiros instantâneos.
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Agradecimento aos alunos HackerTeen

“Agradecemos aos jovens alunos do HackerTeen que colaboraram com a cartilha
auxiliando a informar o uso correto das tecnologias de computador para a geração dos
que iam a discoteca, utilizavam fita cassete, brincavam de polícia e ladrão, como
também à geração dos que vão em baladas, usam MP3, counterstrike e “tc” no celular.
Agradecimento para as equipes HackerTeen e SaferNet
“A diferença entre os homens não está na ferramenta que utilizam, mas no propósito
do que querem construir quando as usam.
Um conhecido texto sobre a pedra fala:
O distraído nela tropeçou....
O bruto a usou como projétil....
O empreendedor, usando-a, construiu....
O camponês, cansado da lida, dela fez assento....
Para meninos, foi brinquedo.........
Drummond a poetizou...........
Já, David matou Golias, e
Michelangelo extraiu-lhe a mais bela escultura...”
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