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RESUMO 

Em 20 anos de Internet, em Portugal, nasceram e cresceram serviços, surgiram novas 

formas de comunicação e, consequentemente, os utilizadores, cada vez mais 

heterogéneos do ponto de vista etário e de interesses. A par das oportunidades, foram 

surgindo perigos, que o presente artigo alerta. 
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INTRODUÇÃO 
“Crianças participam em ciber-ataque que provoca o caos em Portugal.” Poderia ser o 

título de um jornal, mas a sua proximidade à realidade não é de todo improvável. 

“Somos tão tecnologicamente desenvolvidos, mas também somos tão tecnologicamente 

vulneráveis”, justifica Fernando Freire, do Instituto de Defesa Nacional (IDN), que 

investiga a “Estratégia Nacional de Informação”.  

A possibilidade existe, a partir do momento que uma pessoa disponha de um 

computador com ligação à Internet. Em caso de vulnerabilidade, um computador pode 

ser infectado por bots (“zombies”). Estes, activados remotamente, podem formar 

botnets (redes) e servir as intenções dos emissores, isto é, dos hackers ou crackers, 

como explica Hugo Paulo, em comentário a uma notícia da revista “Pública” (Pereira, 

2010). “Hacker é um simples ‘maluquinho de computador’. Cracker é que é um 

indivíduo que usa os seus conhecimentos de informática para actividades ilícitas”, 

refere. Já Miguel Sousa, por seu lado, associa-se, no mesmo espaço, à clarificação de 

                                                 
1 O presente artigo teve como ponto de partida uma conferência sobre ciber-segurança, realizada no 
âmbito do doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais  (Universidades do Porto 
e de Aveiro), 2009/10. 



conceitos, explicando que “os black hat hackers são indivíduos que têm necessidade de 

causar estragos como forma de se evidenciarem. Já os white hat hackers, apenas 

trabalham com base no desafio intelectual e com os ataques que fazem pretendem 

mostrar que são indivíduos extremamente inteligentes e capazes.”  

Portanto, se pensarmos, por exemplo, que o governo português distribuiu milhares de 

computadores portáteis (Magalhães) pelos mais novos, muitos com acesso à Internet, 

então a hipótese de estes se verem associados, involuntariamente, ao ciber-terrorismo, 

passa a ser possível. “Os utilizadores domésticos têm que estar alertados, porque podem 

ser bandidos sem saberem”, sublinha Fernando Freire.  

 

CIBER-SOCIALIZAÇÃO 
O termo é desconhecido – pelo menos por parte do autor e até à presente data – e 

pretende traduzir um dos fenómenos que emergiram com a web 2.0, designadamente, as 

redes sociais, onde a conversa e a partilha, em nichos de interesse, conhece um novo 

estado. “Os utilizadores da Internet e do ciberespaço não se limitam a ser processadores 

solitários de informação, são também seres sociais. Não procuram apenas informação, 

também buscam pertença, apoio e afirmação, são também actores sociais. (…) As 

pessoas procuram locais onde possam estar com outras que possuam interesses comuns 

ou onde possam desenvolver novas áreas de interesse, isto através de conversar e ouvir” 

(Cardoso, 1998). “Com o computador, o utilizador tem a impressão de ser o agente 

daquilo que faz. É a força do do it youself” (Wolton, 1997). Estes reflexos da evolução 

tecnológica não são mais que fragmentos da cultura de convergência, que se vive 

actualmente, e que é mais profunda e abrangente, nomeadamente aos níveis 

antropológico (Lévy, 1994) e sociológico (Jenkins, 2009). O que se tem verificado 

ainda é uma transposição das práticas sociais do real para o virtual – exemplo disso foi 

o que se deu ao nível dos media, com os jornais a colocarem na web exactamente os 

mesmos conteúdos que disponibilizavam em papel (shovelware) –, porém, actualmente 

há uma diluição de espaços. “Com os mundos virtuais emerge uma reformulação das 

relações e práticas sociais desenvolvidas nos espaços offline e no online até ao 

aparecimento de mundos virtuais habitados [Second Life], da mesma forma que se 

ampliam e reconfiguram os conceitos de território, sociedade, identidade e esfera 

pública. Não estaremos perante um fenómeno inteiramente novo, já que os códigos e 



condutas são importados do real e readequados. No entanto, estamos perante uma nova 

era sócio-cultural e político-económica numa perspectiva horizontal e bidireccional, 

onde as oportunidades são idênticas para utilizadores comuns ou organizações. Por 

outro lado, as consequências das acções nos mundos virtuais têm um enorme impacto 

na vida quotidiana. A transposição já não se dá apenas do real para o virtual.” (Amaral, 

2008). 

É neste contexto cada vez mais global, na medida em que se está em rede, porém, 

individual, porque potencia a distância física entre as pessoas, promovendo a 

autonomia, que se enquadra a actividade desenvolvida por hackers, mas sobretudo 

crackers. Mas não só. Que dizer dos downloads, ilegais, daquele álbum ou da mais 

recente produção cinematográfica? Só nos últimos anos “800 lojas sucumbiram, 2 400 

postos de trabalho desapareceram”, anunciou a Associação do Comércio Audiovisual de 

Portugal, no âmbito do protesto “24 horas de luta contra a pirataria na Internet”, que 

promoveu no dia 20 de Janeiro de 2010. A possibilidade de se realizarem actos ilícitos, 

a partir de casa, de forma mais sofisticada e quase no anonimato, carece, portanto, de 

atenção urgente por parte dos governantes e organizações internacionais. Capacitar as 

forças policiais e de investigação para a ciber-segurança torna-se vital, na medida em 

que a sociedade está cada vez mais dependente da tecnologia.  

 

“In an ambient intelligent (AmI) environment with computing capabilities embedded in potentially every 

object it will be difficult (if not impossible) for users to maintain control over data generation, transfer, 

and use and to achieve unobservability and anonymity. Obtaining consent might not be feasible for the 

constant need for collection and exchange of incredible amount of data. In most cases, individuals are not 

aware that profiling is done, what profiles are being compiled, and what decisions may result from these 

profiles. Due to the overflow of information users cannot maintain knowledge of all data controllers that 

have some of their data or exercise their right to correct, rectify, block, or erase information collected 

about them. The present-day privacy legislation has several weaknesses if confronted with the AmI 

environment that could lead to the need for new principles on which to base new regulations, to take 

account of the changed context” (Gadzheva, 2008).  

 

E as preocupações não são para menos, segundo o presidente da McAfee (empresa de 

segurança informática), Dave DeWalt: “As we put together the 2007 report, numerous 

experts pointed out that nation-states were not only spying on each other in cyberspace, 

but also developing increasingly sophisticated cyber attack techniques” (McAfee, 



2009). “Actualmente vale tudo, com a infra-estrutura digital”, acrescenta Fernando 

Freire. 

É, portanto, urgente agir. Mas tão ou mais importante do que rastrear e criminalizar os 

ciberprevaricadores, é desenvolver políticas que a médio e longo prazo permitam levem 

a uma mudança cultural, nomeadamente, ao nível da educação para a cibersocialização.  

 

CIBER-INDICADORES 
“Será que já estamos na era da guerra da informação, do ciberespaço?” A questão, 

pertinente, é colocada pelo investigador do IDN, que adianta que “grande parte das 

armas militares já são compostas de tecnologia”. No seu último relatório, a McAfee 

(2009) revelou alguns dados referentes à evolução de ciber-ataques registados nos três 

últimos anos (Gráfico 1). “Os ciber-ataques internacionais são-no também ao nível dos 

media, com o objectivo de alterar a percepção por parte da comunidade internacional”, 

alerta Fernando Freire. Um alerta que reforça a preocupação, na medida em que são os 

órgão de comunicação social os olhos e os ouvidos de todos aqueles que se encontram 

longe do conflito. Ora, se as audiências, sobretudo as digitais, estiverem 

involuntariamente alheadas da realidade, tal como as principais organizações 

internacionais, mais fácil será acção de quem ciber-ataca. Mas nem tudo são más 

notícias… 

 
Gráfico 1: Evolução dos ciber-ataques 

 
 



Albert Gonzalez, 29 anos, norte-americano, filho de pais cubanos, “é o maior ladrão 

(capturado pelas autoridades, pelo menos) de cartões de crédito e de débito. Só num dos 

processos em tribunal é acusado de liderar um pequeno grupo que roubou 135 milhões 

de dados de cartões bancários. A isto soma-se a informação de uns 40 milhões de 

cartões roubada numa outra operação” (Pereira, 2010). Tudo isto feito através do 

ciberespaço. Para o presidente executivo da Panda Security (empresa de segurança 

informática), Juan Santana “a informação pessoal e financeira recolhida quase nunca é 

usada pelo cibercriminoso que a rouba. Em vez disso, os dados são vendidos a outros 

criminosos que têm mais meios para os explorar. A razão é simples: “Quantos mais elos 

houver na cadeia, maiores são as probabilidades de se conseguir evitar as autoridades” 

(Pereira, 2010). 

 

NOTAS FINAIS 
A web cresceu e diversificaram-se as redes de interesses. A mediatização das novas 

formas de socialização surgem a cada dia, porém, os receios que surgiram com o 

aparecimento da Internet, parecem ter dado lugar ao uso destemido. Porém, é 

fundamental que sejam ‘retomados’, na medida em que a sociedade está cada vez mais 

em rede e desde muito cedo. Os computadores, a Internet, as plataformas digitais, 

começam a fazer parte do quotidiano das crianças, até mesmo antes de iniciarem o seu 

percurso escolar. Importa, por isso, reforçar a vigilância. Não só das suas práticas, mas 

também a dos próprios adultos, das empresas, cada vez mais dependentes da tecnologia.  

 

REFERÊNCIAS 
AMARAL, I. (2008). “A @migração para o ciberespaço – a dimensão social dos 

mundos virtuais”. Moisés de Lemos Martins & Manuel Pinto (Orgs.). Comunicação e 

Cidadania - Actas do 5º Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da 

Comunicação, 6 - 8 Setembro 2007, Braga: Centro de Estudos de Comunicação e 

Sociedade (Universidade do Minho). ISBN 978-989-95500-1-8. 

CARDOSO, G. (1998). “Para uma sociologia do ciberespaço – Comunidades virtuais 

em português”. Oeiras: Celta Editora. ISBN 972-8027-97-4.  



FREIRE, F. (2010). “Ciber-segurança: Uma preocupação na era digital”. Conferência 

no Centro para as Ciências da Comunicação, Universidade do Porto, 8 de Janeiro de 

2010. 

GADZHEVA, M. (2008). “Privacy in the Age of Transparency”. Social Science 

Computer Review, Vol. 26, No. 1, 60-74, DOI: 10.1177/0894439307307686. 

ITU (2006). “Promoting Global Cybersecurity”. [On-line] 

http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2006/09.html, consultado a 17 de Janeiro 

de 2010. 

JENKINS, H. (2009). “Cultura da Convergência”. Tradução Susana Alexandria. – 2. ed. 

– São Paulo: Aleph. ISBN 978-85-7657-084-4. 

LÉVY, P. (1994). “A inteligência colectiva – Para uma antropologia do ciberespaço”. 

Tradução de Fátima Leal Gaspar e Carlos Gaspar. Lisboa: Instituto Piaget. ISBN 972-

8329-89-X. 

MCAFEE (2009). “Virtual Criminology Report 2009 - Virtually Here: The Age of 

Cyber Warfare”. [On-line] 

http://resources.mcafee.com/content/NACriminologyReport2009NF, consultado a 17 de 

Janeiro de 2010. 

PEREIRA, J.P. (2010). “A economia paralela do cibecrime”. Revista “Pública”, 17 de 

Janeiro de 2010. [On-line] http://www.publico.pt/Tecnologia/a-economia-paralela-do-

cibercrime_1418244, consultado a 17 de Janeiro de 2010. 

WOLTON, D. (1997). “Pensar a comunicação”. Algés: Difel. ISBN: 972-29-0448-5. 


