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RESUMO 
 
Fruto de um trabalho de conclusão de curso, o presente artigo tem por finalidade demonstrar 
alguns recursos de proteção mediante a utilização da tecnologia na educação e segurança da 
informação. Quando se fala em tecnologia voltada para a educação e segurança de 
informação, vários fatores são logo visados. Estratégias são formadas para se colocar em uso 
e metas são traçadas para que determinado objetivo seja alcançado com sucesso. Os 
resultados da pesquisa contribuíram no esclarecimento e na certeza de que as informações 
inseridas no ambiente de aprendizagem chegaram ao seu destino com confidencialidade 
(somente a pessoa autorizada terá acesso), disponibilidade (a informação está disponível 
quando necessitada) e integridade (quanto à originalidade da mesma, ou seja, dados 
protegidos das modificações humanas). 

Palavras-chave: Segurança, Informação e Tecnologia na Educação. 

 
ABSTRACT  
 
Result of work of completion, this article aims to demonstrate some features of protection 
through the use of technology in education and information security. When it comes to 
technology-oriented education and information security, several factors are immediately 
concerned. Strategies are formed to deploy and targets are drawn to that particular goal is 
achieved successfully. The survey results helped in the clarification and certainty that the 
information entered into the learning environment has reached its destination with 
confidentiality (only the authorized person has access), availability (information is available 
when needed) and integrity (as to the originality of same, data protected from human 
modifications). 
Keywords: Security, Information Technology in Education. 
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1  INTRODUÇÃO 
Produto de um trabalho de conclusão de curso, essa pesquisa tem por finalidade 

demonstrar de forma objetiva alguns aspectos gerais sobre a tecnologia na educação e a 

segurança da informação. Quando se fala em tecnologia voltada para a educação e segurança 

de informação, vários fatores são logo visados. Estratégias são formadas para se colocar em 

uso e metas são traçadas para que determinado objetivo seja alcançado com sucesso. Cientes 

de que as questões tecnológicas e sua segurança nos dias atuais são extremamente 

complicadas e difíceis de lidar, por viver em um mundo altamente competitivo e concorrido, 

qualquer falha com relação à mesma, passa a estar exposto sem qualquer possibilidade de 

defesa imediata e na resolução desses problemas muitas informações são quebradas e seus 

sigilos comprometidos. 

Os problemas com a tecnologia e a segurança foram ganhando forças quando o 

acesso à internet tornou-se mais facilitado, sistemas de bancos com certificações digitais 

foram criados, acessos a áreas restritas foram desenvolvendo-se, ou seja, milhares de pessoas 

passaram a ter acesso a várias informações com mais facilidade, sem tanta burocracia. É claro 

que quando um técnico desenvolve certo tipo de sites, que contém informações pessoais como 

páginas de bancos, lojas virtuais, entre outros se faz necessário desenvolver técnicas que 

somente aquela pessoa tenha acesso a suas informações. No entanto, sabemos que existem os 

chamados “hacker”, pessoas que invadem esses sistemas com a intenção de roubar tais 

informações e se beneficiar com as mesmas, e é contra essas pessoas que existe todo um 

trabalho especial para poder tentar impedir tal invasão. 

Do ponto de vista tecnológico, necessita-se que uma segurança da informação 

deva ser positiva e os requisitos que desejam satisfazê-la devem estar bem definidos e 

precisam ser conhecidos de forma ampla, como se vê, por exemplo, em ABNT (2002), 

atualmente a segurança da informação assiste a uma vista no mínimo pessimista: por um lado, 

a engenharia de software propõe desenvolver sistemas em que sua aplicação se mede quase 

que de forma exclusiva em termos práticos, atendendo a conjectura do tipo “o sistema atende 

às finalidades para as quais foi concebida” (PRESSMAN, 1995, p. 34-36), a este propósito, a 

segurança apresenta um adendo: “o sistema realiza as atividades para os quais foi concebido, 

e somente estas”; do outro lado presencia-se cada vez mais um número de ocorrências de 

falhas de segurança referentes a sistemas de informação que não apreciaram de forma correta 

os conceitos da segurança em sua formulação. (SCHNEIER, 2000, p. 27). 
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Nessa perspectiva, o presente trabalho aborda por meio de uma pesquisa teórica 

temas que versam sobre informação, tecnologia na educação e segurança da informação em 

quatro tópicos principais intimamente ligados que versam sobre: A real e gritante necessidade 

de proteção das informações que se trocam em ambiente de rede; análises críticas sobre 

medidas e serviços de proteção oferecidos pelo mercado; propostas de melhoria para análises 

de riscos; conceitos fundamentais e uma sucinta abordagem sobre as principais normas 

relacionadas com a segurança da informação. 

 

2  A INFORMAÇÃO 
 

A evolução tem sido uma marca constante na existência das sociedades pela força 

da necessidade. Cabe aqui ressaltar a internet, como um salto de maior marca em todo o 

mundo. A internet tem proporcionado mudanças de paradigmas, tornando possível um 

enorme alargamento de conectividade e acessibilidade que tem moldado a maneira das 

empresas gerenciarem os seus negócios.  

Nessa mesma proporção, na sua requisição surge a necessidade de serviços de 

segurança para os ativos de informação dentro da organização. Promover a segurança da 

informação é imperativo, por ser um ativo importante para o negócio, um valor para a 

organização e que conseqüentemente necessita de proteção (NBR 17999, 2003). 

Na Sociedade da Informação, a informação é o principal patrimônio da empresa e 

está sob constante risco (Dias, 2000). Representa a inteligência competitiva dos negócios 

reconhecida como ativo crítico para a continuidade operacional e saúde da empresa (Sêmola, 

2003). A informação e o conhecimento são os diferenciais das empresas e dos profissionais 

que pretendem destacar-se no mercado e manter a sua competitividade (Rezende e Abreu, 

2000). As empresas já perceberam que ter a tecnologia como aliada o seu domínio sobre a 

informação é vital. O controle da informação é um fator de sucesso crítico para os negócios e 

sempre teve fundamental importância para as corporações do ponto de vista estratégico e 

empresarial (Synnat, 1987; Feliciano Neto, Furlan e Higo, 1988). 

A propagação de meios maciços de acesso à informação, com a integração das 

empresas por meio da computação (Flores et al., 1988) e logo após com o enorme fluxo de 

acesso à internet e a redes corporativas, ao tempo em que introduz formas de fácil e rápida 

utilização dos recursos de informática, deixa mais visíveis os riscos e à fragilidade os quais os 

usuários estão expostos, os softwares que utilizam e os dados que são tratados e armazenados 

por tais sistemas. No Brasil, a iniciativa que visava à inclusão digital foi preconizada pelo 
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poder público por meio do Programa Sociedade da Informação e apontou o foco da 

"segurança" como essencial ao provimento de serviços de governo (TAKAHASHI, 2000, p. 

99). O mesmo raciocínio pode ser aplicado a outras finalidades de sistemas de informação, 

tais como o comércio eletrônico e o acesso a páginas de instituições financeiras por meio da 

internet. Em todos estes casos, a preocupação com a segurança permeia os sistemas 

desenvolvidos, sendo item obrigatório para a sua implementação. 

Dispor da informação correta, na hora adequada significa tomar uma decisão de 

forma ágil e eficiente. Com a evolução dos dados e sistemas, a informação ganhou 

mobilidade, inteligência e real capacidade de gestão. A informação é substrato da inteligência 

competitiva; deve ser administrada em seus particulares, diferenciada e salvaguardada 

(LAUREANO, 2005). 

 

3 A  TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO E A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Os professores da atualidade estão voltando os seus trabalhos utilizando mais a 

tecnologia para a transmissão de seus conhecimentos para os alunos. Existem vários ambiente 

que os mesmo utilizam para postar esses conteúdos, o AVA ou o MOODLE, por exemplo, 

são ambientes virtuais onde o professor sendo o moderador, pode cadastrar os seus alunos e 

os mesmos diante desse cadastro, podem ter acesso a todo conteúdo inserido pelo professor, 

como apostilas, exercícios, chat, fóruns, entre outros recursos que venha a estar auxiliando no 

ensino-aprendizagem. Mas para que tudo isso funcione e não venha a ser mais uns problemas 

na vida dos professores existem estratégias para que as informações que são inseridas dentro 

desse ambiente fiquem realmente seguras e não sofram nenhum tipo de alteração sem ser pela 

pessoa responsável pelo ambiente (administrador do AVA ou MOODLE) ou até mesmo pelo 

professor. 

Há fatos inegáveis que hoje já podem testificar a evidente evolução da segurança 

da informação. Esses fatos demonstram que a segurança da informação sai de um contexto 

puramente técnico e restrito à área de TI com apenas a preocupação de ter um sistema de 

antivírus, um firewall bem configurado, e migra para um nível de gestão que além de 

envolver tecnologia necessita investir e desenvolver também os processos e pessoas. 

 
 
Os aspectos relativos à implantação de uma eficiente Política de Segurança 
de Informação vêm evoluindo significativamente ao Longo dos anos. Os 
procedimentos de segurança da informação têm se alterado bastante desde 
seus dias iniciais, quando a segurança física, junto comum conjunto de back-
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up, compunha os controles de segurança de informação, sendo que 
atualmente a segurança da informação é composta de políticas, padrões, 
programas de conscientizações estratégicas de segurança, etc. (GABBAY, 
2003, p. 14) 
 

 

Uma boa Política de Segurança da Informação é a melhor maneira de garantir a 

integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações por esclarecer 

detalhadamente as normas da empresa aos seus colaboradores com a finalidade de evitar 

possíveis contingências legais. Sua aplicação traduz diversos benefícios entre eles: redução de 

riscos com vazamentos, roubos de informação, fraudes, erros, uso indevido, sabotagens e 

tantos outros problemas que trazem o comprometimento dos princípios básicos da informação 

acima citados. Como outras metas, a Segurança da Informação pretende alcançar o aumento 

da produtividade dos usuários através de um ambiente mais organizado, mais controle sobre 

os recursos de informática e viabilizar aplicações críticas da organização. 

A necessidade da segurança no âmbito dos computadores toma força com o 

aparecimento dos ambientes de tempo compartilhado (Time-sharing), os quais permitem que 

várias pessoas façam uso da mesma máquina ao mesmo tempo. Esse sistema de tempo 

compartilhado possibilita que vários usuários acessem as mesmas informações ao mesmo 

tempo, de sorte que se esse acesso não dispuser de um gerenciamento o resultado será 

indesejado. 

É assim que surge a necessidade da implementação de ferramentas que reduzam 

ao máximo os problemas de compartilhamento de recursos e informações de forma insegura. 

É fato que a segurança envolve ameaças com conseqüências financeiras dentro de uma 

organização e às vezes com prejuízos irreparáveis. E nesse contexto é preciso, sem dúvida, 

uma ação mais detalhada para uma análise de riscos melhorada considerando a relação custo 

benefício para a organização. Essa consideração vai de investimentos perceptíveis a custos e 

benefícios intangíveis, tais como mudança na contratação, treinamentos, interações com 

usuários externos, etc. 

Assim, as empresas precisam buscar investimentos que são mais urgentes e 

eficientes em termos de custo, a exemplo de software antivírus. Mas, não seria correto pensar 

que a tecnologia vai prover todas as soluções de forma única para toda a empresa, como 

pregam alguns analistas de mercado. 

Nas empresas em que o pensamento dominante é à busca de solução por meio de 

firewalls, sistemas de detecção de intrusos (SDI) e outros softwares e hardwares e não se dá à 

devida atenção ao que é mais óbvio que é a quebra da segurança pelo pessoal interno, seja por 
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má intenção ou simplesmente má configuração, então a meta estabelecida pela política de 

segurança da empresa jamais será atingida. A melhor segurança será garantida pelo uso de 

menos hardware e software, melhores práticas e bons procedimentos operacionais quando 

isolamos os dados críticos tratando-os de forma diferenciada, denominado de gerenciamento 

de riscos. 

Esse processo deve ser contínuo e não acaba com a implantação de uma medida 

de segurança. É essa monitoração continuada que vai tornar possível localizar quais áreas 

possuem mais riscos e aí aplicar as devidas revisões e ajustes. Hoje, a segurança é posta como 

mais um custo de se fazer negócio, logo, um seguro contra sua falta é uma forma a mais de 

garanti- lá. 

Medir essa segurança também se faz necessário, pois implementar essa ação 

significa otimizar investimentos dentro de uma organização. Redes e sistemas diferentes 

requerem níveis de segurança diferenciados, pois em empresas maiores que lidam com 

grandes ativos financeiros é pertinente uma política de segurança mais detalhada que envolva 

um maior custo. E qual seria a meta, portanto, para o pessoal da área de segurança e 

especialistas, no caso? Seria gerar metodologias rigorosas e comumente aceitas para medir 

tanto o nível de segurança como o seu impacto econômico dentro da organização. É óbvio que 

para se construir uma política de segurança sólida e que prometa resultados confiáveis, dentro 

de uma organização, se faz necessário se fundamentar nas normas e padrões já consagrados, 

como o ISSO 17799 e as RFC’s de números 2196 (1996) e 2828 (2000). Essas últimas 

normas de Política de Segurança descrevem as recomendações, as regras, as responsabilidades 

e as práticas de segurança. Contudo, a inexistência de uma Política de Segurança Modelo é 

fato, daí o porquê da necessidade de se está desenvolvendo uma política específica em cada 

caso.  

Enfim, não se pode falar em Análise Melhorada de Riscos sem se pensar em um 

processo de Gestão da Segurança, cujo objetivo é controlar a disponibilização da informação 

e evitar a utilização não autorizada dessa informação. A gestão da segurança pode-se concluir, 

tem sido um dos principais desafios para os gestores e isto a médio e longo prazo.  
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4 OS PRINCÍPIOS DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO E A SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO 

 

A tecnologia na educação e a segurança da informação contempla um conjunto de 

técnicas, padrões, procedimentos, software, hardware implementados para proteger as 

informações das ameaças que tentam explorar as vulnerabilidades do sistema e que provocam 

impactos indesejáveis para a organização. 

A norma NBR ISO/IEC 17799 (2005, p.ix), declara ser a segurança da informação 

uma proteção da informação dos vários tipos de ameaças de forma a garantir a continuidade 

do negócio por meio da minimização do risco, a fim de maximizar o retorno sobre os 

investimentos e as oportunidades de negócio.  

Para Laureano (2005, p. 11), “segurança é a base que garante as empresas à 

possibilidade e a liberdade necessária para a criação de novas oportunidades de negócio”. 

Ainda afirma que, três princípios garantem a segurança da informação, são eles: 

• Confidencialidade – deve ter acesso à informação somente a pessoa devidamente 

autorizada; 

• Disponibilidade – a informação deve estar disponível no instante da necessidade; 

• Integridade – diz respeito a sua forma original do momento do armazenamento. 

Protege os dados contra modificações intencionais ou não autorizados. 

Segundo o autor, outros autores ainda defendem que uma informação segura deve 

respeitar alguns critérios como:  

• Autenticidade – que vai dar a garantia que a informação ou o usuário da mesma é 

autêntico, isto é, atesta com exatidão a origem do dado ou da informação; 

• Não repúdio – significa não ser possível negar, dizer que não foi feito uma operação 

ou serviço que modificou ou criou uma informação. Não é possível negar o envio ou 

recepção de uma informação ou dado; 

• Legalidade – é a garantia jurídica da informação; revela a adesão de um sistema à 

legislação vigorante, seja na instituição, na esfera nacional ou internacionalmente; 

• Privacidade – é a informação vista, lida e alterada somente e somente só pelo seu 

respectivo dono, o usuário não pode ser identificado em suas ações sistêmicas; 

• Auditoria é o resultado de um exame histórico de eventos dentro de um sistema com a 

finalidade de detectar quando e onde ocorreu uma violação de segurança. 
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5 AS NORMAS BÁSICAS DE SEGURANÇA E A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

A norma ISO 17799 (2003), faz recomendações para a gestão de segurança da 

informação e é dirigida a todos que são responsáveis por iniciar, implementar e fazer a 

manutenção nas organizações. A ISO na prática representa um conjunto de controles que 

incluem as melhores práticas de segurança e a suas informações bem generalizadas sobre 

segurança é conhecida internacionalmente. 

A Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como um conjunto de todas as 

atividades e soluções providas por recursos de computação. Na verdade, as aplicações para TI 

são tantas - estão ligadas às diversas áreas - que existem várias definições e nenhuma 

consegue determiná-la por completo. 

Um conjunto de controles, como: políticas, processos, procedimentos, estruturas 

organizacionais e funções de hardware e software implementados são o que vai resultar na 

segurança da informação. Tais controles precisam ser definidos, implementados, controlados, 

revistos, melhorados e reportados para a garantia dos objetivos da segurança e do negócio. 

De acordo co a ISO 17799 (2003), há melhores práticas nas áreas de segurança da 

informação, são elas: 

• Política de segurança; 

• Organização de segurança da informação; 

• Gestão de ativos; 

• Segurança dos recursos humanos; 

• Segurança física; 

• Gestão das comunicações e operações em geral. 

A pretensão dessa norma é satisfazer os requisitos apresentados pela avaliação do 

risco. Ela tem sido uma base comum e guia prático para desenvolver Standards de segurança 

para as empresas. Contudo, faz-se necessário lembrar que por se tratar de uma norma de 

padrão mundial as suas recomendações devem ser adaptadas à realidade de cada empresa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O tema Tecnologia na Educação e Segurança da Informação convergem para si 

vários outros temas da área de informática, como, por exemplo: Gestão e Planejamento da 
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Informação, inclusive dispositivos sociais e tecnológicos e sem mencionar todo o aparato 

recomendável que dizem respeito às normas.  

Neste sentido, os fatos relatados apresentaram o ideário geral sobre a tecnologia e 

a segurança da informação tendo a consciência de que a segurança é um assunto muito 

extenso e complexo, por mais que os sistemas atuais sejam “quase” imbatíveis seus 

controladores são seres humanos desprovidos de total confiança. Em outras palavras, essas 

pessoas podem dar o “jeitinho” para que haja falha no sistema e daí sim, ocorrer o vazamento 

de informações importantes, ou algo mais grave. Mas, no dia a dia a tecnologia tem ajudado 

muito na segurança em vários sentidos, pois quem imaginava observar um local através de 

câmeras ao vivo pela internet, entre outras mais.  Para tanto, espera-se que com o passar dos 

tempos à segurança tenda a melhorar cada vez mais e que tanto as fraudes como as perdas de 

informações diminuam com mais abundância. 
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