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RESUMO 
 

A pesquisa teve por finalidade estudar a engenharia social, suas definições e práticas baseadas 

na obtenção de informações privadas através de apropriação indevida ou formas de 

enganação. Para isso verificou questões referentes ao comportamento dos usuários em redes 

sociais online relacionadas às possibilidades de ataques da engenharia social. Teve como 

objetivo investigar a aplicação da engenharia social nas redes sociais online, buscando refletir 

sobre suas práticas e maneiras de minimizar os incidentes de segurança da informação e da 

conscientização do usuário, que é considerado o pilar mais frágil da segurança da informação. 

Os métodos utilizados para essa pesquisa foram qualitativos, partindo-se da revisão de 

literatura, visando contribuir com a fundamentação teórica sobre o tema. Utilizou-se como 

base teórica a literatura das áreas de segurança da informação, Engenharia da Computação, 

Ciência da Informação e Administração. Na parte empírica, buscou-se verificar o estado da 

arte da produção textual nacional científica relacionada à engenharia social e seus contextos 

na Ciência da Informação. Os dados foram obtidos e analisados com base na busca de termos 

selecionados na base de dados BRAPCI e nos anais do ENANCIB, uma vez que o recorte da 

pesquisa foi a produção científica no Brasil, no período compreendido entre 1990 e 2018. Por 

meio da pesquisa procurou-se compreender que habilidades informacionais são necessárias 

para o melhor uso crítico e reflexivo das redes sociais online, através da fundamentação 

teórica das competências informacional e midiática. Os resultados levaram à conclusão de que 

os estudos na Ciência da Informação sobre engenharia social no Brasil caminham lentamente, 

embora existam estudos sobre segurança da informação que abordam as questões de 

engenharia social, ainda que sem o uso específico dessa terminologia. 

Palavras-Chave: Engenharia social. Segurança da informação. Redes sociais online. 

Competência informacional. Competência midiática. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The research aimed to study social engineering, its definitions and practices based on 

obtaining private information through misappropriation or forms of deception. For this it 

found issues relating to the behavior of users in online social networks related to the 

possibilities of social engineering attacks. It aimed to investigate the application of social 

engineering in online social networks, seeking to reflect on its practices and ways of 

minimizing incidents of information security and user awareness, which is considered the 

most fragile pillar of information security. The methods used for this research were 

qualitative, starting from the literature review, aiming to contribute with the theoretical 

foundation on the theme. It was used as theoretical base the literature of the areas of 

information security,  Computer Engineering, Information Science and Administration. In the 

empirical part, we sought to verify the state of the art of national scientific textual production 

related to social engineering and its contexts in Information Science. The data were obtained 

and analyzed based on the search for selected terms in the BRAPCI database and in the annals 

of the ENANCIB, since the research cut was the scientific production in Brazil, between 1990 

and 2018. Through the research it was sought to understand that informational skills are 

necessary for the best critical and reflexive use of online social networks, through the 

theoretical foundation of informational and mediatic skills. The results lead to the conclusion 

that studies in Information Science on social engineering in Brazil are moving slowly, 

although there are studies on information security that address social engineering issues, 

although without the specific use of this terminology. 

Keywords: Social engineering. Information security. Online social network. Information 

literacy. Media literacy. 
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1 INTRODUÇÃO  

O ser humano estabelece relações sociais desde sua gênese. Pode-se dizer que, de 

modo geral, suas primeiras relações sociais se dão dentro do seu círculo familiar, perpassando 

pelos caminhos educacionais, crenças, culturas e mais tarde por aproximações caracterizadas 

por identidades ideológicas e comportamentais. Isso ocorre porque o ser humano é por 

natureza propício a relações e possui o desejo de pertencer a um grupo, conforme aponta a 

Psicologia, através do modelo de Hierarquia de Necessidades de Maslow1 (SCHULTZ, 2016). 

Esta propensão pode ser observada na atualidade, com a transmissão de informações 

entre indivíduos e grupos sociais, através do uso da Internet e das redes sociais. Com a 

evolução das tecnologias digitais, os recursos de conectividade se expandiram, houve 

aumento no acesso à Internet juntamente com a mobilidade através do uso de aparelhos 

móveis, como smartphones e tablets. Este cenário favoreceu o aumento de compartilhamento 

de informações através do uso das redes sociais online, uma vez que nos últimos dez anos 

houve ampliação do número de redes sociais e cada vez mais pessoas estão aderindo ao seu 

uso, conforme este estudo mostrará mais adiante.   

Simultaneamente, têm-se observado o surgimento de um fenômeno denominado 

“hipermobilidade estética”, cujo conceito está relacionado ao desejo de ser notado e percebido 

na Internet. Sobre isso, Assmann e Stassun (2012) afirmam que: 

O termo hipermobilidade é um conceito guia que denota, nesses novos perfis 

dos cidadãos globais, o modo de sua circulação fluida, sem fronteiras e sem 

custos. O termo aponta para a necessidade de produção de uma capacidade 

de operação global, coordenação e controle contido em novas tecnologias da 

informação, no poder das corporações transnacionais e na readaptação das 

empresas para capturar, com a mesma voracidade, a atenção dos 

consumidores através de disparos da propaganda. (ASSMANN; STASSUN, 

2012, p. 154). 

Na era da informação e com a Internet cada vez mais ao alcance de todos, a 

facilidade de acesso à rede somada à sua mobilidade faz com que a informação seja 

disseminada a cada segundo, praticamente de qualquer lugar por usuários conectados às redes 

sociais (ABREU, 2011). A Internet tem sido utilizada para aproximar as pessoas e disseminar 

ideias, ainda que não tenha surgido com essa finalidade. Ao mesmo tempo, ela auxilia no 

                                                           
1 Abrahan Maslow (1908-1970) define cinco categorias de necessidades humanas: fisiológicas, segurança, afeto, 

estima e as de autorrealização. Essa teoria é representada por uma pirâmide onde são apresentados conceitos que 

explicam as necessidades humanas de modo hierárquico. 
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intercâmbio de informações e conhecimentos. As ligações proporcionadas por ela facilitam o 

acesso às informações, sem que seja necessário levar em conta fatores cronológicos ou 

geográficos como tempo e distância.  

Percebe-se que as novas formas de comunicação e socialização humana expandiram-

se em larga escala favorecidas pelas inovações tecnológicas ocorridas nos séculos XX e XXI. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) estão presentes no cotidiano humano 

tanto em ambientes residenciais como em corporativos. No entanto, existe a necessidade de 

maior atenção às medidas tomadas para que o uso de tais ferramentas seja feito de modo 

seguro, tanto para pessoas como para instituições, uma vez que, de modo geral, ainda se 

entenda que “é mais fácil concluir que o problema está sendo tratado por firewalls” (LIVRO 

VERDE, 2010, p. 8). Este fato traz à luz questões sobre o comportamento de usuários nas 

redes sociais online, sobre o tipo de informações que são compartilhadas nessas ferramentas 

de comunicação e sobre as formas como as informações disponibilizadas são utilizadas. Deve-

se atentar à necessidade de se conhecer e identificar os riscos associados aos ambientes online 

e de manter a segurança da informação que se compartilha nestes ambientes.  

Abreu (2011) entende que: 

O desafio está em manter a consciência e mensurar não só a quantidade de 

informações e dados a se disponibilizar na Web, como também a qualidade, 

tendo em mente as consequências do que aquele conteúdo compartilhado 

pode causar para os envolvidos. (ABREU, 2011, p. 53) 

Com a implementação de novos recursos tecnológicos, por meio de inúmeras mídias, 

a comunicação passou a possibilitar novas formas de interação social. Lazart (2000) observa 

que “além da dimensão econômica e suas implicações, a sociedade da informação traz 

mudanças na forma em que interpretamos o mundo, impacta nosso ambiente interior e impõe 

novos desafios a nossas relações sociais” (LAZART, 2000 apud FERNANDES; SOUZA, 

2016, p. 64).  

Entre esses desafios, destaca-se a engenharia social, cujo termo vem do inglês social 

engineering e é compreendido como um método de persuasão utilizado por pessoas 

experientes (chamados de engenheiros sociais) com a capacidade de manipular, persuadir e 

enganar pessoas tendo como finalidade contornar mecanismos de segurança e obter 

informações sigilosas. O método da engenharia social consiste em explorar, através de táticas 
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bem elaboradas, a boa vontade humana, a ingenuidade e o desejo de ajudar ou contribuir com 

alguma coisa, com o uso de ferramentas tecnológicas ou não. (MITNICK; SIMON, 2003). 

A base conceitual da engenharia social está relacionada com a confiança estabelecida 

nas relações e esta confiança é construída por meio da comunicação, segundo Mitnick e 

Simon (2003). Para Fernandes e Souza (2016), a percepção das estruturas de comunicação e 

suas vulnerabilidades apresentam os caminhos para a prevenção de ataques de engenharia 

social através do desenvolvimento de “consciência situacional” (FERNANDES; SOUZA, 

2016, p. 65).  

Uma vez que as informações sejam postadas no ambiente da Internet, elas se tornam 

vulneráveis ao uso daquele que as detiver através do acesso. Isso aumenta os riscos de roubo 

de identidade e ataques de engenharia social, ataques esses que envolvem a quebra da 

segurança da informação e a privacidade. Identifica-se a necessidade de um preparo mais 

amplo relacionado a conhecimentos de medidas de proteção de informações, que por sua vez 

pode diminuir as incidências de ameaças e ataques. As questões relacionadas à privacidade 

têm recebido maior visibilidade de pesquisa nos estudos sobre vigilância. Com o uso dos 

dispositivos de visibilidade para fins de controle social, o espaço na literatura científica 

também teve seu interesse ampliado, inclusive na Ciência da Informação. Estes estudos foram 

favorecidos na atualidade a partir do uso de tecnologias digitais utilizadas para a realização de 

“monitoramentos massivos de dados e metadados” (BEZERRA, 2016, p. 1). Tais estudos 

podem revelar o quanto tem se tornado crescente a preocupação com os dados pessoais, bem 

como seu uso final, assim como apontar caminhos para as questões de segurança da 

informação.  

Segundo Mitnick e Simon (2003), em se tratando de segurança da informação, o 

fator humano é considerado o elemento mais importante na gestão da informação. Os autores 

afirmam que a segurança é composta por três pilares: tecnologia, processos e pessoas. As 

pessoas são consideradas o elo mais fraco, uma vez que manipulam as informações 

independente dos suportes físicos e tecnológicos que as veiculam e protejam. Entende-se que 

sempre haverá uma pessoa no início e no final do sistema. 

O interesse pessoal que levou a autora ao desdobramento desta pesquisa, está 

relacionado às observações realizadas ao longo de sua jornada profissional. A graduação em 

Biblioteconomia e Documentação proporcionou uma série de experiências no âmbito 

profissional, que foram capazes de despertar o olhar para os diferentes contextos onde a 
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informação está inserida. Mais que uma questão de técnicas e suportes, o bibliotecário 

necessita desenvolver saberes que visem a assegurar, da melhor forma possível, a integridade 

e o uso da informação. Neste aspecto, a questão interessa à Ciência da Informação, que tem 

como um de seus objetivos estudar o uso e os fluxos da informação.   

Durante as referidas observações, que se deram efetivamente em ambientes de 

exercício profissional, foi possível perceber que, em boa parte das bibliotecas e centros de 

documentação, não havia rigor quanto aos aspectos normativos e práticos de segurança da 

informação que fossem capazes de impedir ou prevenir um incidente, como furto de obras, 

por exemplo. Tal observação, apontou uma série de lacunas, das quais seguem-se alguns 

exemplos observados durante sua vivência profissional. A fim de que as instituições 

mencionadas não sejam identificadas, serão aqui mencionadas e representadas por letras do 

alfabeto: 

 - Instituição A: A biblioteca passava por investigação da polícia federal devido a 

um furto de obras de alto valor institucional e de mercado. Ao mesmo tempo, alguns 

estagiários recebiam a chave do acervo como parte das responsabilidades de trabalho. Não 

possuía sistema de proteção ao acervo, climatização, nem qualquer sistema informatizado. 

Lacuna: As obras poderiam ser furtadas até mesmo pelas janelas.  

- Instituição B:  Biblioteca funcionando com janelas abertas devido a problemas de 

climatização central. Não possuía sistema informatizado de proteção ao acervo. Lacuna: As 

obras poderiam ser furtadas até mesmo pelas janelas. 

- Instituição C: Não havia nível de privilégio que restringisse o acesso a 

informações pessoais dos usuários cadastrados no sistema informatizado. De modo que a 

biblioteca, o setor de Recursos Humanos (RH), a Administração e a TIC possuíam os mesmos 

privilégios de acesso a dados pessoais de cada pessoa cadastrada, o que incluía, em boa parte, 

pessoas públicas. Lacuna: Risco de segurança ao usuário cadastrado e ao funcionário que 

possui acesso aos seus dados. 

- Instituição D:  O sistema de cadastramento de obras do acervo permitia acesso 

remoto online sem restrição de IP, o que fazia com que todos os logins autorizados pudessem 

acessar a base e fazer alterações de dados a partir de qualquer máquina, inclusive as 

residenciais. Lacuna: As máquinas residenciais que acessavam a base de dados provavelmente 
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não possuíam o mesmo padrão de segurança que as institucionais, visto que não havia um pré-

requisito adicional ao acesso.  

- Instituição E: Havia vários esforços nas questões relacionadas à segurança da 

informação, tais como níveis diferenciados de privilégio de permissão, diálogos internos 

visando instrução contínua da equipe no que se refere à segurança da informação, palestras, 

cursos, vídeos e quizz para a educação constante da força de trabalho. Lacuna: Nem toda força 

de trabalho aplicava o que aprendia e não havia qualquer monitoramento que garantisse o 

cumprimento das boas práticas.  

A preocupação com o tema foi reforçada ao cursar uma pós-graduação na qual havia 

uma disciplina específica para tratar a questão da segurança da informação e engenharia social 

e suas diversas formas de manifestação. A disciplina fomentou ainda mais o interesse pela 

temática e aumentou a percepção de que grande parte dos esforços em segurança da 

informação, estavam voltados para os sistemas e não para as pessoas. Tornou-se mais 

evidente a percepção de que os esforços tecnológicos em segurança não são suficientes sem 

os esforços humanos, no que se refere à prevenção de incidentes de informação.  

As experiências citadas apontam diferentes falhas de segurança, entre as quais:  

1. Segurança patrimonial (furto de obras do patrimônio institucional) 

2. Segurança física (uso indevido de dados pessoais de pessoas públicas) 

3. Segurança da informação (falta de acompanhamento quanto ao uso de 

informações) 

 

No entanto, para cada aspecto de segurança apresentado, é possível identificar um 

elemento em comum: o elemento humano.   Este, por sua vez, é objeto dos estudos de 

engenharia social, que consequentemente está baseada no terceiro pilar de segurança da 

informação (pessoas), que a presente pesquisa buscou analisar.  

O interesse por este tema, portanto, encontra-se na sua importância social e 

atualidade, uma vez que notadamente o acesso às redes sociais e facilidade de conexão 

ampliam-se largamente, fazendo com que o uso desatento de tais ferramentas possa ocasionar 

vazamento de informações. O interesse em estudar a engenharia social relacionada à esfera 

das redes sociais online origina-se a partir da observação pessoal e de relatos publicados sobre 

as práticas de engenharia social somados à percepção de que as redes sociais online, de 
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maneira indireta, contribuem para execução destas práticas. Alguns textos da literatura 

consultada (LIVRO VERDE, 2010, p. 36; AGUIAR; MODESTO, 2013, p. 4) apontam que é 

baixa a preocupação por parte dos usuários de redes sociais online com aquilo que é 

publicado, indicando que o trabalho de conscientização do usuário permanece como um 

diferencial no que tange a medidas preventivas.   

Nesse sentido, Santos (2011), considera que:  

A principal ameaça para qualquer segurança é sem dúvida o ser humano, 

pois todo processo de segurança se inicia e termina no usuário do sistema. A 

segurança da informação, cada vez mais, é considerada uma questão de 

comportamento para a que deve formar-se uma cultura. (SANTOS, 2011, p. 

6). 

A percepção do excesso de dados na Web, informações privadas geradas em redes 

sociais e aplicação de técnicas de engenharia social, faz emergir a necessidade de medidas que 

auxiliem os usuários a proteger suas informações.  

 

Segundo a visão de Silva e Stein (2007): 

Hoje a segurança da informação se tornou um problema importante da 

sociedade moderna. Desde grandes empresas a indivíduos comuns, todos 

têm o direito de esperar que seus dados privados sejam mantidos intactos e 

disponibilizados apenas a pessoas autorizadas. (SILVA; STEIN, 2007 apud 

COELHO; RASMA; MORALES, 2013, p. 38). 

Ao considerar as visões dos autores mencionados, percebe-se que eles têm notado 

que o atual desafio da segurança da informação relaciona-se à necessidade de 

desenvolvimento de uma cultura que leve em conta os riscos, a realização de trabalhos de 

conscientização e de treinamento dos usuários e profissionais de segurança, cujo objetivo seja 

criar o hábito de que as questões relacionadas à segurança estejam presentes intrinsecamente 

na rotina dos indivíduos. (COELHO; RASMA; MORALES, 2013). 

A área de segurança da informação, por muito tempo, consolidou fortemente seus 

interesses e investimentos mais no aparato tecnológico do fluxo informacional que na 

manipulação de informação por pessoas (CARNEIRO, ALMEIDA, 2013; FONTES, 2006; 

SILVA, STEIN, 2007). No entanto, esta questão deve alcançar novas proporções, uma vez 

que a gestão da informação e seu fluxo devem visar também as pessoas e não só os processos 

e tecnologias. A abordagem tradicional de segurança da informação voltada apenas para 
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tecnologia tornou-se insuficiente, visto que a segurança se situa em um contexto 

organizacional e operacional bem mais amplo e, portanto, não pode ser vista como uma 

necessidade menor. (FONTES, 2006).  

A expansão do acesso à Internet contribuiu para o aumento do uso das redes sociais 

online, o que traz preocupações referentes não só ao volume de conteúdo gerado na Web, mas 

também ao corpo de conteúdo que se tem compartilhado e até que ponto isso pode expor a 

segurança das informações. Usuários e gestores de serviços e sistemas de informação 

necessitam estar capacitados para conhecer medidas de prevenção e proteção a ataques de 

engenharia social nas redes online, seja no uso de equipamentos corporativos ou no uso 

pessoal de aparelhos móveis. Porém, é importante ressaltar que este estudo não visa a 

incentivar à pratica do controle social entre organizações e colaboradores, tampouco à 

instrumentos de controle individuais, mas sim ao redirecionamento do pensamento crítico 

voltado para as práticas, com uso das competências informacional e midiática quanto ao uso 

das ferramentas de comunicação no ambiente digital online. 

A Ciência da Informação, que estuda o ciclo informacional desde a criação, gestão e 

disseminação, até a recuperação e uso de informações, está estreitamente relacionada com os 

novos paradigmas que surgem com o aumento do fluxo de informações (BORKO, 1968). 

Nesse aspecto, a privacidade tem se tornado um novo desafio “principalmente nos ambientes 

informacionais digitais, onde os dados são gerados a partir do uso de aparatos tecnológicos 

em uma escala exponencial” (GRISOTO, SANT`ANA, SEGUNDO, 2015, p. 169), sendo 

essencialmente importante que a Ciência da Informação discuta questões sobre esses temas, 

que vêm sendo objeto de estudo e regulamentação em vários países, inclusive no Brasil.  

Assim, foi realizada pesquisa com o intuito de investigar a engenharia social aplicada 

às redes sociais online, de modo a identificar suas relações, riscos, comportamentos dos 

usuários e as ameaças causadas pelos incidentes de informação.  Para tanto, partiu-se do 

pressuposto de que o excesso de exposição de informações/dados nas redes sociais coloca em 

risco a segurança da informação, dos indivíduos e de seus pares, e que a aplicação de certas 

medidas de proteção pode ajudar a minimizar e evitar alguns dos impactos sofridos.  

A questão que embasa a pesquisa é:  

 Como o comportamento dos usuários de redes sociais online pode contribuir 

para os ataques de engenharia social e como minimizar esse problema? 
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1.1 Objetivos  

A pesquisa tem os seguintes objetivos: 

 

1.1.1 Objetivo Geral  

Investigar a aplicação da engenharia social nas redes sociais online, buscando refletir 

sobre suas práticas e maneiras de minimizar os incidentes de segurança da informação através 

da conscientização do usuário.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

Quantos aos objetivos específicos, a pesquisa pretendeu: 

 Investigar estudos sobre engenharia social e redes sociais online com a finalidade 

de identificar sob que circunstâncias o segundo favorece a ação do primeiro, bem 

como os principais riscos e ameaças;  

 Identificar as abordagens de engenharia social na Ciência da Informação no 

Brasil, entre 1990 e 2018 de modo a conhecer o estado da arte da temática; 

 Apresentar uma sistematização de boas práticas para minimizar os riscos e 

ameaças da engenharia social.  

1.2 Metodologia 

No que se refere aos objetivos, segundo Gil (2002), as pesquisas podem ser 

explicativas, exploratórias e descritivas. Dentre estes aspectos, esta é uma pesquisa de caráter 

exploratório, pois “tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema” 

(GIL, 2002, p. 41-44). Quanto aos procedimentos técnicos, é bibliográfica, sendo elaborada a 

partir da consulta de materiais já publicados. Por envolver o uso de técnicas de coleta de 

dados, também se classifica como descritiva, uma vez que pretende descrever como se dão os 

ataques de engenharia social e como as pessoas podem se tornar vítimas dele.  

Para o cumprimento dos objetivos, foi realizada pesquisa bibliográfica na literatura 

de Ciências Sociais (como Ciência da Informação), e em outras áreas relacionadas à 

engenharia social, como Ciência da Computação, Engenharia, Artes e Humanidades, 

buscando literatura que oferecesse suporte para o embasamento teórico da dissertação. A 
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pesquisa teve início a partir do levantamento bibliográfico da literatura nacional e estrangeira, 

com abrangência em livros, artigos de periódicos impressos e online e por meio da consulta a 

diferentes bases de dados. Utilizou-se a Scopus, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD); Revista Ibero-americana de Ciência da Informação (RICI) e a Base de 

Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) para 

identificar as abordagens pertinentes à temática. Foram utilizados os seguintes termos de 

busca:  engenharia social, segurança da informação e redes sociais online. Os termos também 

foram versados em inglês para maior cobertura na recuperação da informação, sendo estes: 

social engineering, social network, information security e social network. Pesquisas em 

artigos de jornais, relatórios e revistas especializadas também foram realizadas.  

Após o levantamento e leitura do material bibliográfico, foi possível fazer reflexões e 

a partir de então pensar em novas seções que deram corpo à estrutura de conteúdo desta 

dissertação.  

Para a pesquisa empírica deste trabalho, foram eleitas as bases que refletem a 

literatura de Ciência da Informação no Brasil, as quais: BRAPCI (Base de Dados Referenciais 

de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação, a partir de 1990 até 2018) e o repositório 

do ENANCIB (Repositório contendo os anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência 

da Informação, a partir do I Encontro, que ocorreu em 1994). A escolha cronológica de 

cobertura de 1990 a 2018, deu-se com base nos apontamentos da literatura, que fazem menção 

à década de 1990 como o marco onde ocorrem os primeiros registros literários com base em 

engenharia social.   

A lista completa de termos buscados e suas interseções encontra-se na seção de 

levantamento e análise de dados, por ser mais pertinente a este capítulo.   

O tema engenharia social foi explorado na base de dados e repositório, no contexto 

do uso de redes sociais online e pessoas. Uma vez identificados os textos que de algum modo 

se relacionavam às questões de pesquisa, foi realizada a análise de conteúdo, através da leitura 

dos resumos e palavras-chave, para categorizar os textos encontrados e a partir de então 

decidir sua pertinência.  

Para este estudo foram abordadas as competências informacional e midiática. A 

escolha se deu por acreditar-se que nessas competências pode verificar-se o suprimento de 

necessidades informacionais necessárias aos usuários, podendo desta forma contribuir para o 
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desenvolvimento de habilidades e produção de saberes no que estiver relacionado ao uso de 

redes sociais online. 

Conquanto a palavra “online” seja de origem estrangeira, existe no Brasil a grafia 

que versa a palavra “on-line”. As duas formas são aceitas, exigindo-se apenas que a grafia de 

estrangeirismos ocorra com grifo em itálico. No que se refere aos levantamentos literários, 

notou-se que a grafia do estrangeirismo permanece sendo a utilizada pelos autores dessa 

temática, não havendo recuperação de termos (até o encerramento das buscas) com a grafia 

em português on-line. Assim, foi padronizada nesta pesquisa a forma “online” de forma 

alinhar a escrita da dissertação com a forma adotada na literatura.  
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2 DESAFIOS DA TECNOLOGIA: QUESTÕES DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE 

NO USO DAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

 

Em 2017, o site Terra publicou que, segundo projeção de especialistas, até o ano de 

2020, cerca de 50 bilhões de dispositivos estarão conectados à internet2. Castells (2015) 

acredita que o uso da Internet se tornou uma “realidade generalizada para a vida cotidiana, as 

empresas, o trabalho, a cultura, a política e os meios de comunicação [...] e teremos que 

reexaminar tudo o que sabíamos, porque estamos em outro contexto”. Outro dado interessante 

apontado pelo site mencionado, é que a Internet com conexão de banda larga (alta velocidade) 

se tornou amplamente disponível, os custos de conexão têm diminuído, existe mais oferta de 

aparelhos fabricados com recursos Wi-Fi e os custos da tecnologia estão baixando 

gradativamente para o consumidor final, o que torna a expansão de uso dos smartphones um 

processo rápido e pulverizado3. Em meio a toda essa amplitude tecnológica, o tema Internet 

das coisas (Intert of Things - IOT) ganha força, e Magrani (2018) aponta que as rápidas 

mudanças tecnológicas afetam as formas de interação dos indivíduos com o mundo, trazendo 

por parte das empresas o atendimento a novas demandas da sociedade.  O autor observa que 

não há consenso quanto ao conceito da Internet das coisas entre os demais pesquisadores da 

área, mas afirma que para ele, tal conceito: 

Pode ser entendido como um ambiente de objetos físicos interconectados 

com a internet por meio de sensores pequenos e embutidos, criando um 

ecossistema de computação onipresente (ubíqua), voltado para a facilitação 

do cotidiano das pessoas, introduzindo soluções funcionais nos processos do 

dia a dia. O que todas as definições de IoT têm em comum é que elas se 

concentram em como computadores, sensores e objetos interagem uns com 

os outros e processam informações/dados em um contexto de 

hiperconectividade. (MAGRANI, 2018, p. 20) 

 

Sobre hiperconectividade, o autor entende que este termo descreve o “estado de 

disponibilidade dos indivíduos para se comunicar a qualquer momento” e pode estar 

relacionado a conexão de pessoa-pessoa, pessoa-máquina e máquina-máquina, o que acarreta 

em “um fluxo contínuo de informações e massiva produção de dados” (MAGRANI, 2018, p. 

21). Para o autor, a título de exemplo desta vasta hiperconectividade, pode-se citar: 

                                                           
2 Disponível em: < https://www.terra.com.br/noticias/dino/segundo-projecao-ate-2020-cerca-de-50-bilhoes-de-

dispositivos-estarao-conectados-a-internet,3c5324c3a9226e95fb14590df0973620fyajrwwb.html>. Acesso em: 3 

dez. 2017. 
3 Disponível em: < https://www.terra.com.br/noticias/dino/segundo-projecao-ate-2020-cerca-de-50-bilhoes-de-

dispositivos-estarao-conectados-a-internet,3c5324c3a9226e95fb14590df0973620fyajrwwb.html>. Acesso em: 3 

dez. 2017. 
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 O estado em que as pessoas estão conectadas a todo momento (always-on);  

 A possibilidade de estar prontamente acessível (readily accessible);  

 A riqueza de informações; 

 A interatividade;  

 O armazenamento ininterrupto de dados (always recording). 

 

A questão do armazenamento ininterrupto de dados aponta um problema que tende a 

crescer, pois conforme mencionado, toda essa interação homem-máquina e máquina-máquina 

viabiliza que as informações postadas não sejam inseridas apenas por pessoas, mas também 

pelas próprias máquinas, ao passo que as plataformas trocam dados entre si de forma cada vez 

mais automatizada de acordo com os rastros de navegação deixados (MAGRANI, 2018). 

A sociedade, de acordo com suas necessidades, dá forma à tecnologia através de seus 

valores e interesses pessoais segundo as tecnologias que utilizam. Castells (2015) entende que 

hoje vivemos de maneira híbrida, coexistindo em presença física e virtual através da Internet. 

Para o autor, essa coexistência faz com que a educação seja ainda mais decisiva para que se 

possa aproveitar de maneira mais plena as oportunidades que a conexão e o acesso à Internet 

oferecem. Segundo ele, essa educação do usuário deve ser capaz de “formar pessoas com 

capacidade mental autônoma de processar informação e aplicá-la a cada tarefa e projeto de 

vida”.  

Dado o exposto, entende-se que segurança da informação não é um problema 

reservado apenas à tecnologia, apesar de esse ser o canal que mais facilita seus impactos, mas 

trata-se ainda de um problema social também relacionado àqueles que fazem uso das 

ferramentas tecnológicas. Sozinha, a tecnologia é incapaz de oferecer todas as respostas a essa 

complexa questão4. As normas em vigor (ISO/IEC17799, p. ix, 2005; ABNT NBR ISO/IEC 

27002, p. x, 2013) concordam quanto aos aspectos relativos à importância da informação e ao 

entendimento que apresentam com relação a conceituação de segurança da informação, sendo 

esta descrita como “a proteção da informação de vários tipos de ameaças”, seja ela impressa, 

digital ou eletrônica. As normas em questão tratam informação como ativo e como garantia de 

continuidade aos negócios. Estas normas também tratam da segurança da informação 

estritamente voltada ao ambiente tecnológico.  

                                                           
4 O conceito de segurança da informação é estabelecido pela norma ISO/IEC17799:2005. A norma técnica de 

segurança da informação em vigor é ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC
https://pt.wikipedia.org/wiki/17799:2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC
https://pt.wikipedia.org/wiki/17799:2005
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De modo amplo, entende-se que segurança da informação se refere à proteção sobre 

as informações de uma determinada empresa ou pessoa, ou seja, aplica-se tanto às 

informações corporativas quanto às pessoais e está ligada a critérios de proteção para o uso de 

informações de acesso não autorizado (MORRIS; THOMPSON, 1979; SIEBERG, 2005; 

BROSTOFF, 2004).  Sêmola (2003) entende que segurança da informação é uma área que se 

dedica a acessos não autorizados ou alterações a informações. Peltier (2001) considera que 

segurança da informação requer o uso de diferentes controles contra acesso, quebra de sigilo, 

danos e mau uso, seja manual ou automático. McDaniel (1994) compreende que segurança da 

informação deve reunir um conjunto de conceitos e técnicas contra obtenção, manipulação e 

uso não autorizado. E finalmente Cunha e Cavalcante (2008) afirmam que o conjunto do 

acervo informacional deve estar sob proteção contra o acesso de pessoas não autorizadas.  

Ao observar os conceitos abordados pelos autores já citados, é possível perceber que 

muitos mencionam a proteção por meio da tecnologia. No entanto, na corrente contrária, 

Marciano (2006) e Côrte (2014) defendem que não se pode resolver um problema social com 

soluções meramente tecnológicas, porque isso desconsideraria o terceiro pilar da segurança.  

Conforme mencionado anteriormente, a segurança da informação possui três pilares 

ou pontos críticos de eficácia: tecnologia, processos e pessoas (PFLEEGER, 1997), aos quais:  

 Tecnologia – Geralmente o setor que recebe mais investimento, porém não é o 

mais frágil, uma vez que conta com sistemas de proteção como firewalls, 

antispywares5 etc. A tecnologia está presente tanto nos negócios como nas 

residências e é responsável pela agilidade e funcionamento de diversas demandas 

do cotidiano de uma sociedade. Tão importante quanto saber utilizar uma 

tecnologia é saber como fazer isso de modo responsável e seguro.  

 Processos – Diretrizes normas e procedimentos para uso de equipamentos e 

materiais da empresa. Os procedimentos internos de uma empresa, quanto ao uso 

de materiais, permissões de acesso e de recursos disponibilizados, podem variar 

de uma instituição para outra e devem ser claros e de conhecimento de toda a 

força de trabalho.  

 Pessoas: A natureza do ser humano é colaborativa, isto faz com que qualquer 

pessoa fique vulnerável a um ataque de engenharia social. Geralmente o 

investimento neste setor é pequeno, apesar ser o mais frágil. Davenport (1998) 

                                                           
5 Os termos serão definidos mais adiante. 
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considera que ainda que um sistema tecnológico seja eficiente e caro ele não é 

capaz de cumprir seu funcionamento a não ser que as pessoas colaborem com isso 

através de seus hábitos e comportamentos.  

A engenharia social está centrada em atacar o pilar considerado pela própria 

segurança da informação como o mais fraco: o pilar pessoas. Tal vulnerabilidade explica-se 

pelo fato de que as pessoas estão presentes nos dois pilares anteriormente mencionados 

(processos e tecnologia) o que faz com que o investimento somente em parques tecnológicos 

e processuais necessitem expandir-se para o pilar pessoas, no que se refere a “conscientização 

de uso das informações”.  (CÔRTE, 2014, p. 70). 

 

Côrte acrescenta que: 

Várias áreas estão estudando a questão da segurança da informação, porém 

cada uma tem se dedicado mais especificamente aos aspectos que lhe 

afetam, e não de forma abrangente. Por exemplo, a ciência da computação 

tem se preocupado muito com a questão tecnológica; a administração com a 

questão dos processos; a psicologia e outras ciências com o comportamento 

humano. No entanto, há carência de áreas que realizem estudos sistemáticos 

que envolvam e integrem todas as demais áreas. Nesse sentido, a ciência da 

informação poderia contribuir com a proposição de estudos mais holísticos e 

interdisciplinares de segurança da informação, o que já é próprio do corpus 

de estudo da informação. (CÔRTE, 2014, p. 100) 

Uma vez que os estudos têm concentrado seus esforços em aspectos relacionados à 

tecnologia, será apresentado na próxima seção o panorama dos estudos tecnológicos com 

vistas a perceber em que circunstâncias os aspectos humanos fazem interseção com os 

tecnológicos.   

 

2.1 A Tecnologia e a Segurança das Informações 

Conforme apresentado na introdução deste estudo, existem dois fenômenos que têm 

sido observados na sociedade: a “hipermobilidade estética” (RECUERO, 2009), que está 

associada ao desejo das pessoas de serem notadas na Internet e a “percepção sobre estas 

pessoas” com uso de recurso de captura de informações através de ambientes tecnológicos 

(ASSMANN; STASSUN, 2012).  Esse contexto apresenta uma questão atual e importante 

para a sociedade:  de um lado, o perfil humano com desejo de ser notado, produzindo valor 

social e causando impactos na rede à medida que nela gera mais conteúdo. De outro lado, o 

perfil técnico, apontando a necessidade empresarial de capturar a atenção e as informações 

postadas pelos usuários das redes. São dois extremos com perfis, necessidades e objetivos 
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completamente diferentes, mas com ferramentas tecnológicas que possibilitam o alcance de 

suas respectivas finalidades: Pessoas (postar dados) x Empresas (capturar dados). Nesta 

perspectiva, pode-se relacionar esta hipermobilidade estética ao capital social, analisado por 

Bourdieu (1998), que define capital social como um: 

Conjunto dos recursos reais ou potenciais que estão ligados à posse de uma 

rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento mútuos, ou, em outros termos, 

à vinculação a um grupo, como o conjunto de agentes que não somente são 

dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 

observador, pelos outros e por eles mesmos), mas também que são unidos 

por ligações permanentes e úteis. (BOURDIEU, 1998, p. 67). 

Assim, torna-se cada vez mais relevante observar os seguintes aspectos:  

 O excesso de disponibilização de dados pessoais na Internet,  

 Perguntar-se sobre que medidas de segurança da informação são adequadas,  

 Saber até que ponto as informações pessoais são coletadas e filtradas por sites e  

 Identificar qual o uso final das informações coletadas.  

O uso de dados pessoais, com base na tecnologia do big data, possibilita a 

datificação dos indivíduos e traz preocupações em relação à privacidade e a ética. O big data 

é “nova geração de tecnologia e arquitetura, destinada a extrair valor de uma imensa 

variedade de dados permitindo alta velocidade de captura, descoberta e análise, transformando 

dados em informações valiosas”. (MOURA; AMORIM, 2014, p. 2). Uma grande quantidade 

de dados é produzida diariamente através de mídias sociais, dispositivos móveis e demais 

sensores de captação e compartilhamento de informações. Todo esse processo deu origem ao 

big data, e seus efeitos podem ser percebidos em diversos segmentos, como empresas, ciência 

e governo. Para Akerkar (2014), big data refere-se aos conjuntos de dados, cujo tamanho está 

além das capacidades da tecnologia de bancos de dados atuais. Segundo Schönberger-Mayer e 

Cukier (2013), mecanismos da sociedade da informação, como por exemplo celulares e 

computadores, deram origem ao termo exaustão de dados. Para os autores o termo descreve a 

trilha digital deixada pelas pessoas resultando em dados colhidos como subprodutos de suas 

ações e movimentos. Eles entendem o big data como a capacidade que uma sociedade tem de 

obter informações de diferentes maneiras, com o objetivo de gerar novas ideias úteis e bens e 

serviços que possuam valor agregado. Dessa forma os dados e a maneira como o utilizamos é 

que representam a real transformação social. O'Brien (2010) afirma que a transformação de 

dados em informação se dá por meio de atividades de processamento como:  separação, 
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classificação, cálculo, comparação e resumo. Através dessas atividades os dados são 

organizados, analisados e manipulados, sendo posteriormente convertidos em informações 

para outros usuários. 

 Assmann e Stassun (2012) questionam sobre o que ainda é íntimo e privado nas 

redes sociais, visto que mesmo aquilo que não se diz de maneira pública é acessado por 

empresas como a Google e o Facebook. Em contrapartida, observa-se que cada vez mais a 

sociedade torna-se dependente do uso dos computadores e das redes, devido aos benefícios 

oferecidos pela tecnologia. Por isso, as ameaças proliferam-se dentro deste universo de 

conteúdos, que comprometem seriamente a segurança das pessoas e das informações. 

(MARCIANO; LIMA-MARQUES, 2006). 

Levando-se em consideração a “datificação”6 e a “mineração da vida”7 (VAN DIJCK, 

2017) a engenharia social hoje tornou-se ainda mais ameaçadora, porque conta com novos 

recursos tecnológicos capazes de mapear o uso da Internet e quantificar as informações 

disponibilizadas, traçando um perfil mais nítido dos usuários que ela busca alcançar. Essa 

coleta se dá através de dados disponibilizados voluntariamente na Internet por meio das redes 

sociais e também através dos dados coletados através dos rastros de navegação minerados 

eletronicamente através dos acessos à rede. Para todas as possibilidades, o ponto é que a 

engenharia social continua utilizando o pilar mais fraco da segurança da informação – as 

pessoas -  para aplicar um ataque, prática antiga que permanece atual.  

Tecnologias e inovações, quando são criadas, trazem consigo uma ideia previamente 

concebida de funcionamento gerada por aqueles que as criaram, ou seja, uma ideia de uso 

social. No entanto, a concepção de uma ideia pré-estabelecida de uso não garante sua 

finalidade exclusiva (LÉVY, 1999). A exemplo disto pode ser citado o avião, criado para 

proporcionar ao homem a possibilidade de diminuir as barreiras da distância geográfica e 

experimentar o deslumbre de poder voar, o que faz com que chegue a ser considerado um dos 

maiores feitos tecnológicos da humanidade. Não obstante esse invento tenha surgido com as 

melhores intenções possíveis, seu uso consequente, nas guerras, se mostrou bem diferente do 

                                                           
6 É a transformação da ação social em dados online quantificados, permitindo assim monitoramento em tempo 

real e análise preditiva. As empresas e as agências governamentais exploram as pilhas exponencialmente 

crescentes de metadados coletados a partir da mídia social e plataformas de comunicação, tais como Facebook, 

Twitter, LinkedIn, Tumblr, iTunes, Skype, YouTube, e serviços gratuitos de e-mail, como o Gmail e o Hotmail, 

para rastrear informações sobre o comportamento humano. (MAYER-SCHOENBERGER; CUKIER apud VAN 

DIJCK, 2017, p. 41) 

7 Extrair conhecimentos úteis da combinação de trilhas digitais feitas pelos indivíduos que vivem uma parte 

considerável de sua vida online (VAN DIJCK, 2017, p. 44) 
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propósito inicial, uma vez que foi utilizado para fins militares e tornou-se um instrumento de 

uso letal. O mesmo pode-se dizer da bomba atômica e de inúmeros outros inventos da 

humanidade. Isso está em conformidade com a primeira Lei de Kranzberg, que diz: a 

tecnologia não é nem boa, nem ruim e também não é neutra (KRANZBERG, 1986).  

Esse fenômeno repete-se no que se refere às atuais tecnologias de comunicação e 

informação (TIC) que ampliam a portabilidade e o acesso à informação. Por isso é importante 

que sociedade, governos e empresas atentem para a elaboração de políticas de segurança da 

informação. Estas devem apresentar diretrizes e padrões de uso e proteção que levem em 

conta a responsabilidade de seus usuários, inclusive a responsabilidade legal. Essa 

necessidade normativa tem aumentado, sendo justificada pela explosão informacional, que 

trouxe consigo uma vasta produção de informações em diferentes tipos de mídias, reunindo 

um público diferenciado, o que torna cada vez mais necessárias as competências 

informacionais e midiáticas.   

Hoje, com usuários totalmente conectados por meio dos mais variados suportes 

tecnológicos, muitas instituições aderem às mídias sociais como forma de promover seus 

produtos, serviços e imagem. Isso ajuda a valorizar a marca e promover digitalmente a 

instituição. Em paralelo está o comportamento dos indivíduos, onde as pessoas também 

anseiam pela mesma proposta através das mídias e redes sociais online: promoção de sua 

imagem, ideias, atividades e preferências.  

Mídia social é um termo amplo, que abrange diferentes mídias, como vídeos, blogs e 

redes sociais. As ferramentas de mídias sociais são sistemas projetados com a finalidade de 

possibilitar a interação social a partir do compartilhamento e da criação colaborativa de 

informação nos mais diversos formatos, de forma que qualquer pessoa pode produzir e 

publicar conteúdos. Abrangem diferentes atividades que possibilitam a integração da 

tecnologia com a interação social e a construção de textos, fotos vídeos e áudios8. Kaplan e 

Haenlein (2010, p. 61), definem mídias sociais como “um grupo de aplicações para Internet 

construídas com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0, e que 

permitem a criação e troca de Conteúdo Gerado pelo Utilizador (UCG)9 ". 

                                                           
8 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdias_sociais 
9 Todo e qualquer conteúdo criado pelo usuário final e distribuído na Internet. 
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Segundo Rouse (2019, online), gestora do WhatIs.com, enciclopédia e centro de 

aprendizagem da TechTarget10 “a mídia social é o coletivo dos canais de comunicação online 

dedicados a insumos, interações, compartilhamento de conteúdo e colaboração baseados na 

comunidade”. A autora indica como exemplos de mídias sociais aplicações orientadas para 

fóruns, microblogging, redes sociais, bookmarking, curadoria sociais e wiki. Ela acrescenta que: 

As mídias sociais estão se tornando parte integrante da vida online quando 

os sites e aplicativos sociais proliferam. A maioria das mídias online 

tradicionais incluem componentes sociais, como campos de comentários 

para usuários. Nos negócios, as mídias sociais são usadas para comercializar 

produtos, promover marcas, se conectar a clientes atuais e promover novos 

negócios. 

O termo “mídias sociais” tem sofrido adaptações para a realidade da Web, que variam 

conforme aquele que o explica (ALTERMANN, 2010). Antes o termo mídia era limitado às 

mídias tradicionais, como jornais, televisão, rádio e livros. Hoje o termo está relacionado à 

interação entre pessoas e uso da tecnologia multimídia enquanto canal condutor. Conforme novas 

ferramentas de mídias sociais surgem e se estabelecem, ocorrem as transformações evolutivas que 

alteram a finalidade e certos usos, como o blog, por exemplo, que teve seu início marcado pela 

característica de ser um diário pessoal e hoje é largamente utilizado como instrumento de 

negócios. Essa alteração de padrão demonstra: 

Uma grande mudança na estrutura de poder social, pois a possibilidade de 

gerar conteúdos e influenciar pessoas e decisões, deixa de ser exclusividade 

dos grandes grupos capitalizados, para se tornar comum a qualquer pessoa. 

Além disso, a redução do custo de publicação a quase zero possibilita a 

produção de conteúdos muito específicos também para pequenos públicos - 

que antes não justificavam a equação econômica. Liberdade de comunicação 

interativa, combinada à facilidade de uso das ferramentas para fazê-lo e a 

uma arquitetura participativa em redes, forma a base da receita para que as 

plataformas de mídias sociais possam ser classificadas como uma das mais 

influentes formas de mídia até hoje criada. Na versão interativa da web, é 

possível fazer muito mais com muito menos e isso é muito poderoso 

(WIKIPEDIA, Mídias Sociais, 2017, online).  

 

Conforme identificado por Santos e Andrade (2010, p. 118) as mídias sociais reúnem 

ferramentas de acordo com seu objetivo central e características em comum. Suas plataformas 

tecnológicas presentes na Web. 2.0 contribuem para uma maior dinâmica no envolvimento dos 

                                                           
10 WhatIs.com ganhou muitos prêmios ao longo dos anos e foi citada como uma autoridade em grandes publicações, como o 

New York Times, Time Magazine, USA Today, The Washington Times, Miami Herald, ZDNet, PC Magazine e Discovery 

Magazine. Disponível em: < https://whatis.techtarget.com/about>. Acesso em: 16 mar. 2019. 
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seus públicos. Os autores apresentam um conjunto de seis plataformas e as tecnologias que as 

caracterizam. São elas: 

 Plataformas de Publicação: Destacam-se os blogs e microbloggings, que se 

diferenciam dos websites tradicionais por permitirem maior interação, uma vez que permitem 

compartilhamento de mensagens, áudios, vídeos e possibilitam a inserção de comentários. 

 Plataformas de Discussão: São comuns em fóruns e caracterizam-se por permitir 

localizar e reunir pessoas com interesses em comum, dispostas a buscar respostas para 

questões e compartilhar seu conhecimento com outros. 

 Plataformas de Partilha: Permitem a publicação de vídeos, fotos e apresentações 

como, por exemplo, YouTube, Ficker e Slideshare. 

 Plataformas de Relacionamentos: são ferramentas que permitem a criação de 

grupos e facilitam a formação de redes de pessoas com interesses em comum, permitindo 

contribuir com diversos conteúdos. Aqui enquadram-se as redes sociais online, objeto desta 

pesquisa. 

 Plataformas de Agregação: São representadas por marcadores sociais de 

favoritos. O recurso “favoritos”, que guarda páginas (links) de interesse, porém com o 

diferencial que torna possível acessar páginas de forma online, não se limitando às 

armazenadas em uma máquina física.  

 Plataformas de Colaboração: As mais conhecidas são as wikis. Seu diferencial 

está na possibilidade de se editar o conteúdo, que pode ser atualizado pelos usuários 

constantemente, sem que seja necessária a permissão prévia do editor inicial.  

 

As mídias sociais também têm sido exploradas por instituições, com o propósito de 

trazer visibilidade social e afirmação da marca. Porém, Rouse (2019) chama atenção para os 

desafios que o uso destas tecnologias pode representar. Ela orienta sobre a necessidade de 

criação de políticas de uso e regras sobre o tipo de informação que pode ser compartilhada, 

que visem estabelecer o comportamento apropriado com a finalidade de garantir que a 

instituição não seja exposta a problemas legais ou constrangimentos públicos, o que pode 

ocorrer através das mídias e redes sociais. 

As redes podem ser melhor entendidas a partir da visão de Castells (2009). O autor 

afirma que a sociedade atual, denominada por ele de “sociedade em rede”, associa-se cada vez 

mais com o desenvolvimento das tecnologias da informação, agrupando-se em redes que 
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podem ser formadas por empresas (públicas e privadas) e pessoas, o que constitui, segundo o 

autor, um novo paradigma sócio técnico (2009, p. 77).   

Redes sociais é um conceito amplo, que não se refere somente ao uso de ferramentas 

de comunicação e de relacionamento criadas na Internet. Refere-se a toda estrutura social que 

envolve indivíduos que partilham interesses em comum. Assim, vale lembrar que para a 

presente pesquisa, utiliza-se o termo redes sociais associado ao uso de ferramentas digitais 

online.  

Para que se possa alcançar uma melhor compreensão dessa amplitude de abordagens 

do termo redes, cabem algumas ressalvas. Em sentido etimológico, rede significa 

“entrelaçamento de fios [...] formando uma espécie de tecido”. (CUNHA, 1998, p. 669). 

Existe na literatura uma gama de conceitos no que tange ao uso/aplicação deste termo, 

podendo assumir diferentes papéis e tendo se tornado objeto de estudo de diversas áreas.  

Assim, rede pode referir-se, por exemplo, a: 

 Rede de transportes 

 Rede de ensino  

 Rede ecológica 

 Rede de abastecimento  

 Rede elétrica 

 Rede de TV 

 Rede de lojas 

 Rede de bibliotecas 

 Rede de computadores 

 Rede social 

 

Castells (2009) entende que redes são de maneira ampla, estruturas abertas que 

possuem a capacidade de se expandir de modo ilimitado, integrando-se a novos nós sem 

perder a capacidade de se comunicar. Para Marteleto (2001, p. 73), “as redes são iniciadas a 

partir da tomada de consciência de uma comunidade de interesses e/ou valores entre seus 

participantes”.  

Inojosa (1999, p. 4-5) identifica algumas tipologias de redes como: 

 Rede Subordinada  

 Rede Tutelada   

 Rede Autônoma 
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A literatura aponta ainda muitas outras tipologias de rede, identificadas por outros 

estudiosos dessa área, além das acima apresentadas. A conceituação utilizada no decorrer 

deste trabalho é a de redes sociais, baseada em autores que oferecem respaldo teórico que se 

adequam à pesquisa.   

 

As redes sociais online têm se mostrado versáteis quanto à sua capacidade de alcance 

e aproximação de pessoas. Trata-se de um meio de comunicação ímpar que permite vencer as 

fronteiras geográficas e ampliar a comunicação trazendo velocidade e minimizando a perda 

temporal. Elas contribuem para além dos interesses individuais e podem ser observadas 

também no meio científico, onde têm sido utilizadas para troca de informações e discussões 

pertinentes às pesquisas desenvolvidas, permitindo a conexão entre pessoas e grupos de 

pesquisa com interesses acadêmicos afins. Apesar do processo de comunicação não ser um 

fenômeno da internet, mas sim um fenômeno social que sempre existiu, a quebra de barreiras 

geográficas permitiu uma maior velocidade deste canal de comunicação.  

Entretanto, alguns desafios têm-se apresentado na atualidade referentes ao uso de tais 

mecanismos de comunicação. É interessante observar que, com o avanço tecnológico das 

últimas décadas, muito se tem investido em parques tecnológicos e sistemas como medida 

para evitar a perda e o roubo de informações. Todavia, todo esse investimento não contempla 

o elo mais fraco da segurança da informação que são as pessoas. O fato de as pessoas serem o 

elo mais fraco da segurança da informação, conforme já abordado na introdução deste 

trabalho (p.7), torna-se um desafio que a tecnologia sozinha não pode deter. Diferente das 

máquinas, não se pode instalar em pessoas aplicativos para proteção de informações. E por 

serem portadoras de boa parte das informações com as quais lidam, trabalham, manuseiam, 

produzem e absorvem, merecem atenção. Essa atenção deve-se ao fato de possuírem 

fragilidades e instabilidades, inclusive emocionais, que podem ser exploradas em ambientes 

internos e externos ao da instituição, tornando-se suscetíveis a ataques de engenheiros sociais. 

Vale refletir que mesmo antes da Internet as formas de enganação já aconteciam (conto do 

vigário, trotes telefônicos, cartas de prêmios falsos), mas que notadamente o fenômeno se 

potencializou com a chegada da Internet. 

Sobre este aspecto: 
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Não adianta a organização investir em sistematização de processos e 

implementação de tecnologias sofisticadas se os seus funcionários estão 

insatisfeitos, podendo utilizar informações corporativas de forma intencional 

e indevida, ou se não estão conscientes das ameaças existentes através do 

relacionamento interpessoal e da comunicação humana dentro e fora da 

organização, possibilitando o repasse de informações sigilosas de forma 

involuntária a pessoas mal intencionadas por meio da engenharia social – 

técnica considerada como a maior ameaça à segurança da informação nas 

organizações, por meio da persuasão, manipulação e influência das pessoas, 

a fim de obter informações sigilosas (SILVA; ARAÚJO; AZEVEDO, 2013, 

p. 39). 

Outro ponto que deve ser observado está relacionado às questões de privacidade e 

vigilância dos dados de navegação, uma vez que as plataformas proprietárias compartilham 

com terceiros as informações pessoais que seus usuários disponibilizam, através dos 

metadados agregados. Segundo Van Djick (2017), essas informações podem ir de estado civil 

a gostos pessoais. Essas plataformas proprietárias têm como propósito o marketing 

personalizado e se utilizam especialmente das redes sociais, o que demonstra que os 

metadados parecem ter se tornado moeda de troca para serviços de comunicação gratuitos, por 

meio da datificação.  

De acordo com Mayer-Schoenberger e Cukier (2013, p. 30), a datificação é: 

A transformação da ação social em dados online quantificados, permitindo 

assim monitoramento em tempo real e análise preditiva. As empresas e as 

agências governamentais exploram as pilhas exponencialmente crescentes de 

metadados coletados a partir da mídia social e plataformas de comunicação, 

tais como Facebook, Twitter, LinkedIn, Tumblr, iTunes, Skype, YouTube, e 

serviços gratuitos de e-mail, como o Gmail e o Hotmail, para rastrear 

informações sobre o comportamento humano: “Podemos agora coletar 

informações que não podíamos antes, seja sobre os relacionamentos 

revelados por chamados telefônicas ou sentimentos mostrados em tweets” 

[...] A datificação, como um legítimo meio para acessar, entender e moni-

torar o comportamento das pessoas está se tornando um princípio central, 

não apenas entre os adeptos da tecnologia, mas também entre os acadêmicos 

que a veem como uma revolucionária oportunidade de pesquisa para 

investigar o comportamento humano. 

 

Para Van Dijck (2017, p. 41) a datificação vai mais além, envolve a “confiança nos 

agentes institucionais que coletam, interpretam e compartilham os (meta)dados extraídos da 

mídia social, das plataformas da internet e outras tecnologias de comunicação”. O autor 

afirma que as pessoas depositam fé nas instituições que lidam com seus (meta)dados, 

presumindo que elas agem segundo algum conjunto de regras normativas e éticas 
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estabelecidas por agentes públicos responsáveis. Com o surgimento da Web 2.0 e o crescente 

número de sites de redes sociais, as empresas de tecnologia passaram a se especializar em 

diferentes aspectos da comunicação online e muitas pessoas transferiram parte de suas 

interações sociais para ambientes Web, conforme explica Van Dijck (2017). O autor chama 

atenção, citando outros autores, para o fato de que: 

 O Facebook converteu atividades sociais como amizade e gostos em relações 

algorítmicas  

 O Twitter popularizou as pessoas online e promoveu a ideia de criar seguidores e a 

função retweet; 

 O LinkedIn traduziu as redes profissionais de empregados e candidatos a empregos em 

interfaces digitais (Van Dick, 2013) e 

 O YouTube datificou a troca casual de conteúdo audiovisual (Ding et al, 2011). 

 

O autor acrescenta que:  

As interações sociais quantificadas tornaram-se, subsequentemente, 

acessíveis a terceiros: as próprias empresas, agências governamentais ou 

outras plataformas. A transformação digital da sociabilidade produziu uma 

indústria na qual seus progressos estão baseados no valor dos metadados – 

relatórios automatizados de quem se comunicou com quem, a partir de qual 

local e por quanto tempo. Os metadados – não há muito tempo, considerados 

subprodutos inúteis de serviços mediados por plataformas – gradualmente 

têm se tornado recursos valiosos que podem ser, ostensivamente, explorados, 

enriquecidos e reelaborados em produtos preciosos (VAN DIJCK, 2017, p. 

42) 

 

Pimenta (2013) afirma que não apenas nos mercados, como também nos meios de 

vigilância, presencia-se uma época marcada pelo excesso de informações e de suas 

respectivas tecnologias. O autor entende que o controle da informação com o uso do big data 

é uma demonstração do controle estratégico e racionalizado das sociedades, uma vez que todo 

e-mail, mensagem de texto, e a própria navegação na Internet deixa rastros.  

No Brasil, a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (conhecida popularmente como 

Marco Civil da Internet), e alterada recentemente em 14 de agosto de 2018, pela Lei nº 

13.709, de 2018, publicado no DOU de 15 de agosto de 2018 e republicado parcialmente em 

edição extra na mesma data, estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da 

Internet no Brasil, representando um avanço em relação a diversas questões, inclusive a 

privacidade. (BRASIL, 2018). Direitos básicos como o de privacidade, podem estar sendo 
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negligenciados a pessoas civis de acordo com os usos escolhidos pelas tecnologias utilizadas 

(PIMENTA, 2013, p. 12). Sobre este aspecto, Bezerra (2014) entende que:                    

A cultura do compartilhamento de informações pessoais na rede mundial de 

computadores, especialmente no âmbito das redes sociais, é cada vez mais 

problematizada por pesquisadores interessados no tema da vigilância. 

Entretanto, embora as práticas de vigilância estejam diretamente ligadas à 

circulação e apropriação – muitas vezes indevida – da informação, bem 

como a outros fenômenos caros ao campo da Ciência da Informação (CI), 

trabalhos dedicados a esse tema ainda são raros no contexto brasileiro de 

produção acadêmica da área. (BEZERRA, 2014, p. 1.393) 

Nesello (2014) aponta essa problemática quando mapeia os caminhos dos dados e 

seus canais, diariamente compartilhados através da Internet, conforme mostra o Quadro 1. 

 

Quadro 1 - De Onde Vêm os Dados? (Em bytes11) 

Humanidade 
2,5 exabytes12 de informação são produzidos pela humanidade 

diariamente 

Famílias 
375 megabytes13 de dados são acumulados por cada família 

diariamente  

Site do Google 
24 petabytes14 são processados pelo Google diariamente 

Smartphones e Tablets 
43 petabytes de dados são trocados por smartphones e tablets 

conectados à internet diariamente 

E-mails enviados 
10 petabytes de dados correspondem aos e-mails enviados 

diariamente 
Fonte: Nesello, 2014, p. 40. 

É válido reforçar que os dados apresentados são um ambiente propícios às práticas da 

engenharia social. Silva, Araújo e Azevedo (2013) acreditam que o ambiente online se tornou 

um dos nichos preferidos de atuação dos engenheiros sociais “devido à grande acessibilidade, 

exposição, instantaneidade e a falhas de gestão da segurança da informação”. Segundo os 

autores, em todos estes aspectos ocorrem exposição de dados que perpassam as questões 

relacionadas à privacidade (SILVA; ARAÚJO; AZEVEDO, 2013, p. 41).  

Assim, entende-se que, no que tange à privacidade, há dois aspectos que permeiam a 

segurança da informação:  

                                                           
11 Um byte equivale a 8 bits. Bit é a abreviação de dígito binário, a linguagem dos computadores: sequência de 

números 0 e 1 que guarda informações codificadas em HDs de computador. 
12 Um exabyte equivale a 1.000.000.000.000.000.000 de bytes. 
13 Um megabyte equivale a 1.000.000 de bytes. 
14 Um petabyte equivale a 1.000.000.000.000.000 de bytes. 
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 No âmbito pessoal - Ocorre a ameaça à privacidade dos usuários, devido à 

natureza de dados disponibilizados. 

 

 No âmbito organizacional - As ameaças passam do plano individual para o 

corporativo, uma vez que os sites de redes sociais podem ser acessados por engenheiros 

sociais a fim de obter informações sigilosas sobre uma instituição. 

Segundo Rodrigues (2016, p. 14), “uma vez que tenha sido copiado para outro 

serviço, a coleta de dados pessoais não tem volta”. O intercessor entre os dados postados e a 

tecnologia é o agente humano e o receptor das informações pode ser ou não idôneo. Os dados 

que passam pela filtragem são arquivados ou não, podendo ser utilizados futuramente 

conforme a necessidade de quem os coletou, e até mesmo resultar em uma lista de mala 

direta, o que tem se tornado cada vez mais comum na atualidade. Em ambos os casos, as 

informações passam pelos mesmos agentes: tecnológico e humano, gerando assim incertezas 

quanto ao futuro uso das informações, que não pode ser previsto.  

Os conceitos de público versus privado, embora opostos, caminham lado a lado nas 

discussões referentes a informações disponibilizadas na Internet. Entende-se como privado, 

no sentido mais amplo, aquilo que é restrito, pessoal, particular, ou seja, tudo que não é 

público. Westin (1970, p. 7 apud RODRIGUES, 2016, p. 8) define privacidade como a 

“capacidade de indivíduos, grupos e instituições determinarem por si mesmos, quando, como 

e de que forma as informações do sujeito são divulgadas para outros”. Neste sentido, a 

privacidade está relacionada a capacidade de controlar a exposição através daquilo que é 

disponibilizado. A vigilância, neste contexto, fica por conta de mecanismos de captura de 

informações de natureza identificatória com objetivo de obter uma maior carga de vigilância e 

controle sobre os cidadãos. Segundo Bezerra (2014), debates em torno da vigilância ganharam 

força no Brasil após divulgação de práticas de espionagem efetuadas pela Agência Nacional 

de Segurança dos EUA (NSA). Na ocasião houve quebra de criptografia de mensagens de 

circulação na Internet além de armazenamento de metadados e de dados de cidadãos, 

empresas e governo. Tudo isso foi possível através de um programa de vigilância chamado 

Prism, que “coletou toda sorte de dados armazenados na Internet” (BEZERRA, 2014, p. 

1.395). Conforme o autor, o contexto de ampla vigilância e monitoramento de dados e 

metadados no qual estamos inseridos fomenta o interesse de consumo de informações por 

parte das empresas ao mesmo tempo em que traz debates inevitáveis sobre a “privacidade, a 
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intimidade e a inviolabilidade” de informações que são de cunho pessoal. (BEZERRA, 2014, 

p. 1.400). 

Em contrapartida, a legislação brasileira garante o direito à privacidade na 

Constituição da República de 1988 e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Segundo elas, cabe a cada indivíduo decidir aquilo que ele deseja ou não que se torne público. 

Logo: 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação. (BRASIL. Constituição da República de 

1988. Artigo 5, inciso X). 

Portanto, o advento da Internet associado ao uso das redes sociais online, representa 

novos desafios legais e comportamentais no que se refere aos modelos tradicionais de 

comunicação (CALIFANO, 2013 apud BEZERRA, 2014), conforme será tratado adiante.  

 

2.2 Redes Sociais Online: breve histórico 

A Internet, hoje, é um mecanismo que vem facilitando as formas de comunicação de 

modo amplo, especialmente as de transmissão de mensagens. Talvez isso se justifique pelo 

fato de que a Internet possui um caráter mais imediato e participativo dos usuários, através 

das redes sociais, o que traz a possibilidade de criar e disseminar informações de maneira 

mais ágil. Recuero (2009) entende que os agentes e atores das redes sociais atuam em canais 

específicos de comunicação onde integram suas habilidades e preferências designando novos 

espaços de interação através de conexões. A respeito da velocidade da comunicação e 

alteração dos meios, Santaella (2007) entende que um novo canal de comunicação não 

substitui o anterior, o que ocorre são as novas formas de funcionamento de seu papel. 

Cerigatto (2018) acrescenta que, a Internet não é uma ferramenta que leva à evolução social, 

mas uma ferramenta que reforça algo que já fazíamos, mas que antes se apresentava dentro de 

uma perspectiva de uso mais limitada. “Assim, a apropriação da internet pode também indicar 

um uso conservador, atuando apenas como facilitadora da continuidade da vida social já 

constituída” (p. 37).  

São grandes a influência e a repercussão das redes sociais, o que faz com que os 

ambientes de discussão estejam em sua vasta maioria abrigados na Web. Rodrigues (2016, p. 
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1) explica que tal comportamento deve-se ao fato de que “a Internet oferece uma 

infraestrutura que permite o fluxo de inúmeros tipos de dados e documentos”. Essa 

infraestrutura permite que a transmissão de mensagens seja efetuada de forma mais eficiente, 

permitindo o envio de mensagens escritas, áudios, imagens em diferentes formatos, arquivos 

em formato pdf, planilhas, links e vídeos. Tudo isso contribui para a geração de novos 

comportamentos informacionais e sociais, onde segundo Recuero (2009):  

As informações que circulam nas redes sociais assim tornam-se persistentes, 

capazes de ser buscadas e organizadas [...] e facilmente replicáveis. A essas 

características soma-se o fato de que a circulação de informações é também 

uma circulação de valor social, que gera impactos na rede. (RECUERO, 

2009, p. 5). 

Castells (2009) afirma que a organização social em redes existiu em outros tempos e 

espaços, mas que “o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base material 

para sua expansão penetrante em toda a estrutura social” (CASTELLS, 2009, p. 565). É 

importante lembrar, que este trabalho não tem a intenção de investigar pormenores da história 

da Internet ou das redes sociais online, nem os paradigmas discutidos pelos teóricos 

relacionados, mas sim de apontar seus impactos contemporâneos na sociedade. Como 

exemplo, a seguir alguns casos de vazamento de dados ocorridos nos últimos anos: 

2014 – Yahoo – Serviço de e-mail que revelou que as informações vazadas incluem 

nomes, endereços de e-mail, números de telefone, datas de nascimento, senhas e, perguntas e 

respostas de segurança criptografadas ou não. Uma pessoa não autorizada conseguiu acessar o 

código-fonte de um dos sistemas da empresa e descobriu como falsificar cookies para acessar 

contas de usuários mesmo sem saber a senha. Estima-se que mais de um bilhão de usuários 

tiveram a segurança de seus dados quebrados15.  

2017 – WhatsApp - O WhatsApp é o aplicativo para celular mais popular entre os 

brasileiros. Isto significa que ele também é o mecanismo favorito para criminosos aplicarem 

golpes pela internet. Os golpes mais utilizados foram: novas cores para WhatsApp (mais de 8 

milhões de usuários), golpe do FGTS (4,5 milhões de usuários), Recarga grátis (2 milhões de 

usuários)16.  

                                                           
15 Disponível em: <https://tecnoblog.net/204918/yahoo-vazamento-1-bilhao/>. Acesso em: 2 abr. 2018. 
16 Disponível em: <https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/05/confira-quias-foram-os-maiores-

golpes-do-whatsapp-em-2017.htm>. Acesso em: 2 abr. 2018. 
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2017 – Facebook - Por meio dos anúncios colocados no Facebook para promover 

páginas pessoais, de negócios ou de eventos, foi identificada uma nova forma de roubo de 

dados. Quando o usuário da rede social resolve pagar por um anúncio de sua página comercial 

no Facebook, para promover sua empresa, por exemplo, pode deixar os dados de seu cartão 

armazenados no site para futuras contas ou dar à página acesso a outras contas de pagamento 

como PayPal. Ao invadir as contas, os hackers sabem onde procurar e acessar esses dados17.  

2018 - Cambridge Analytica - Em 17 de março, os jornais "New York Times" e "Guardian" 

revelaram que os dados de mais de 50 milhões de usuários do Facebook foram usados sem o 

consentimento deles pela Cambridge Analytica. Dias depois, o próprio Facebook retificou a 

informação e passou a estimar em 87 milhões o número de pessoas atingidas.18  

Para buscar estabelecer o panorama cronológico sobre as redes sociais online foi 

realizada uma pesquisa no site Planeta Y19, especializado em redes sociais. Bases de dados 

científicas foram consultadas paralelamente, no entanto, em termos de cronologia, o site em 

questão mostrou-se mais apropriado por ter sido o único na ocasião da pesquisa a descrever a 

linha do tempo das redes sociais online no Brasil. O site afirma que existe um debate muito 

amplo no meio acadêmico sobre como surgiram as redes sociais online. O site   informa que:  

Todo o empenho tecnológico dessa integração surgiu no final da década de 

60 e início da década de 70, com objetivo de facilitar a troca de informações 

dos pesquisadores. Uma das primeiras plataformas de visibilidade foi a BBS, 

Bulletin Board System, plataforma que conectava grupos por meio de murais 

informativos. No entanto, a troca desses dados não era fluida, o que 

comprometia a agilidade da interação social. (PLANETA Y, 2015, online). 

Com os avanços tecnológicos esse cenário mudou, avançando para novas 

possibilidades que têm adquirido importância na sociedade moderna devido à forma dinâmica 

como se redesenha e por sua característica horizontal e descentralizada. Conforme a literatura 

demonstra, as redes sociais existem sob formas diferentes há muito tempo. Um exemplo de 

rede social na pré-história, pode ser encontrado nas cavernas com artes rupestres, que 

possuíam centenas de grafias de grupos que usavam as paredes para documentar sua forma de 

comunicação de acordo com as normas sociais dos grupos aos quais pertenciam.  Essa forma 

de comunicação foi objeto de pesquisa de Mark Sapwell ao provar que se tratava de uma rede 

                                                           
17 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-42398326>. Acesso em: 2 abr. 2018. 
18 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/cambridge-analytica-anuncia-fim-de-suas-

operacoes.ghtml>. Acesso em: 2 abr. 2018. 
19 Disponível em: < https://planetay.com.br/historia-das-redes-sociais-um-reflexo-do-comportamento-offline-

dos-alunos/>. Acesso em 4 dez. 2017. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-42398326
https://g1.globo.com/economia/noticia/cambridge-analytica-anuncia-fim-de-suas-operacoes.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/cambridge-analytica-anuncia-fim-de-suas-operacoes.ghtml
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social primitiva. Para provar o que disse, o arqueólogo e pesquisador de Cambridge 

desenvolveu estudos baseados nos rochedos do nordeste da Rússia e norte da Suécia. 

Analisou mais de 2.500 imagens rupestres com auxílio de computadores apropriados à análise 

de imagens pictográficas. Através dessa análise o pesquisador verificou que determinadas 

tendências de registros, que não apenas representavam um registro, mas uma manifestação 

sobre o que os autores “postavam” nas paredes das cavernas. Ele afirma que a reprodução de 

imagens por grupos de outras áreas manifestava o “curtir”, conforme hoje conhecemos. 

Portanto havia transmissão de ideias a usuários de uma mesma “rede” (SAPWELL, 2012 

apud ROCHA; SCARANO, 2013).  

Hoje, com as mudanças tecnológicas, os espaços de comunicação mudaram, 

adquirindo novas variações e formatos. Isso também altera a forma como as pessoas se 

comunicam e se informam. Por exemplo, na década de 1969, período que antecede a Internet, 

conforme narrado por Gnipper (2018), havia uma tecnologia militar conhecida como 

ARPANET. Sua função era conectar universidades a uma Proto-Internet. A primeira 

mensagem enviada por esta plataforma foi emitida pela University of California, Los Angeles 

(UCLA), em 1969, destinada ao Stanford Research Institute. Em 1982 a instituição foi 

pioneira em usar protocolo TCP/IP, abrindo caminho para novidades tecnológicas, que mais 

tarde seriam absorvidas pelo uso de computador residencial, com a chegada da CompuServe, 

A seguir, a Figura 1 apresenta a citada mensagem enviada pela UCLA.  

Figura 1 – Mensagem Enviada pela UCLA em 1969 

 

Fonte: Gnipper, 2018. 
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Em seguida, na década de 1970 surge o Bulletin Board System (BBS), com seu 

primeiro sistema de comunicação virtual. No entanto, seu uso era oneroso, visto que 

necessitava do uso de chamadas telefônicas de longa distância para conseguir efetuar uma 

conexão, fator este que restringiu seu número de usuários naquele período. A Figura 2 mostra 

uma tela de BBS. 

 

Figura 2 – BBS - Bulletin Board System 

 

Fonte: Gnipper, 2018. 

 

Em 1988 foi criado o Internet Relay Chat (IRC), um protocolo para conversas em 

grupos através de canais (salas) que serviu como base para muitos serviços de comunicação 

daquela época e possuíam moderadores entre os membros do grupo. Aquele que mais se 

destacou na época foi o mIRC, conforme exemplificado na Figura 3. 

Figura 3 – Exemplo de Conversa por meio do mIRC 

 

Fonte: Gnipper, 2018. 
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Na década de 1990, a CompuServe foi pioneira em oferecer conexão internacional de 

Internet.  Eram oferecidos serviços de e-mail e fóruns de discussão e seu uso dependia de um 

cliente de acesso próprio. Possibilitava o serviço de Transferência de Arquivos (File Transfer 

Protocol- FTP), conexão que permite a troca de arquivos entre dois computadores conectados 

à internet, ou armazená-los em um servidor FTP, ficando este sempre disponível para o 

usuário acessar. A Figura 4 apresenta uma relação dos sites com possibilidade de FTP da 

CompuServe. A Figura 4 apresenta essa ilustração.  

Figura 4 – Interface do CompuServe 

 
Fonte: Gnipper, 2018. 

 

Em 1994 a World Wide Web (WWW), que foi criada em 1991, por Tim-Bernes Lee, 

começa a oferecer os serviços Geocities, que fazia hospedagem de sites e permitia ao usuário 

criar páginas usando seu próprio editor de HTML (por exemplo pelo FrontPage), e depois 

transferir os arquivos para o Geocities, além de hospedar fóruns de comunicação. Poucos anos 

depois, os programas de troca de mensagens se popularizaram, como foi o caso do ICQ 

(criado em 1996), e o MSN Messenger (1999), que atraíam especialmente o público mais 

jovem. Na sequência houve o surgimento de redes sociais online, como My Space (criado em 

2003), que consistia de uma rede interativa de fotos, blogs, perfis de usuário, incluindo um 

sistema interno de e-mail, fóruns e grupos. Em 2004, a rede social conforme hoje se conhece 

ganha visibilidade e popularidade, com serviços como o Orkut (janeiro de 2004), que logo se 

popularizou no Brasil, e logo em seguida o Facebook (fevereiro de 2004), que acabou 

desbancando o Orkut, que não conseguiu manter seus usuários. Hoje esse universo continua a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
https://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail
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se ampliar, trazendo inovações à medida que os canais de comunicação se renovam. 

Destacam-se na atualidade, o WhatsApp (2009) e o Instagram (2010).  

Cada rede social possui suas características e particularidades, o que faz com que 

reflita uma necessidade específica de sua comunidade. Assim, apresenta-se o quadro 

cronológico a seguir, baseado inicialmente em Daquino (2012). No Quadro 2, observa-se os 

percursos evolutivos que apontam os marcos que cercaram o aparecimento das redes sociais 

online bem como as evoluções tecnológicas que as permitiram. 

 

Quadro 2 – Cronologia do Surgimento das Redes Sociais Online 

ANO PRODUTO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1969 CompuServe (EUA) 
Tecnologia dial-up, serviço comercial de conexão à 

Internet em nível internacional  

1971 E-mail  Primeiro envio registrado no mundo  

1978 
BBS - Bulletin Board System 

(Chicago) 

Sistema criado para convidar amigos para eventos e 

realizar anúncios pessoais. Essa tecnologia usava linhas 

telefônicas e um modem para transmitir os dados. 

1984 Prodigy  
Serviço com a mesma finalidade do CompuServe, que foi o 

substitui em 1994 

1985 AOL – American online  
Ferramentas para criar perfis virtuais se descrever e criar 

comunidades para troca de informações e discussões 

1990 INFRAESTRUTURA DE NAVEGAÇÃO AVANÇA 

1997 AOL - American online   
Tornou-se pioneiro em mensagens instantâneas como 

chats. 

1994 Geo Cities  
Usuário cria sua própria página baseado em sua 

localização  

1995 

The Globe  

 

Objetivo de publicar conteúdos pessoais e interagir com 

pessoas que tivessem interesses em comum. 

 Class Mates 

Objetivo de reunir grupos de antigos colegas de escola e 

faculdade, viabilizando troca de novos conhecimentos ou 

reencontros. 

2000 ANO EM QUE A INTERNET RESIDENCIAL TEM SEU ÁPICE 

2001 Wikipédia 

Enciclopédia colaborativa, universal e multilíngue 

estabelecido na internet sob o princípio wiki. Tem como 

propósito fornecer um conteúdo livre, objetivo e 

verificável, que todos possam editar e melhorar. Possui 

5.733 usuários ativos. 

2002 

Fotolog Compartilhamento de fotografias com comentários 

Friendster  
Permitia transportar amizades do espaço real para o espaço 

virtual. Primeiro site a ganhar status de rede social 

2003 

My Space  Considerado uma cópia do Friendster 

LinkdIn  
Voltado para contatos profissionais.  

Mais de 500 milhões de inscritos 

Delicious 

Permite adicionar e pesquisar online bookmarks sobre 

qualquer assunto. É uma ferramenta para arquivar e 

catalogar os sites preferidos para acessá-los de qualquer 

lugar.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki
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2004 

Web 

2.0 

Flickr 
Similar ao Fotolog, o Flickr é um site para fotografias, 

permitindo criação e compartilhamento de álbuns.  

Orkut 
Redes sociais da Google foi por anos a mais usada pelos 

internautas brasileiros 

Facebook 
Rede criada no campus da Universidade de Harvard.  

Mais de 1,94 bilhões de inscritos. 

Vimeo 
Criado por um grupo de cineastas à procura de uma 

maneira fácil de compartilhar vídeos com seus amigos. 

 

2005 

 

Youtube 

Site americano de compartilhamento de vídeos comprado 

pela Google em 2006. Possui mais de um bilhão de 

usuários no mundo, 82 milhões deles só no Brasil.  

2006 Twitter 
Micro blog que atualmente tem mais de 310 milhões de 

inscritos 

2009 WhatsApp 

Multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de 

voz e vídeo para smartphones. Além de mensagens de 

texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e 

documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por 

meio de uma conexão com a Internet.  

2010 Instagran 
Permite que os usuários possam capturar imagens, aplicar 

filtros e publicar. 

2011 Google+ 
Serviço da Mountain View, por volta de 2.2 bilhões de 

inscritos  

2013 Telegram 

Serviço de mensagens instantâneas baseado na nuvem. 

Está disponível para smartphones ou tablets, computadores 

e também como aplicação Web. 

2014 Snapchat 

Mensagens instantâneas voltadas para celulares com 

sistema Android e iOS. O diferencial é que este conteúdo 

só pode ser visto apenas uma vez, pois é deletado logo em 

seguida, se "autodestruindo" do aplicativo. 150 milhões de 

usuários ativos diariamente. 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em DAQUINO (2012) e atualizado em 2018.  

Portanto, é possível perceber que os primeiros esforços voltados para o surgimento 

das redes sociais online se deram entre 1969 e 1985, com uso de tecnologias de navegação da 

época. Entre 1990 e 1995 obtêm-se o avanço na infraestrutura de navegação que oferece um 

ambiente mais favorável à troca de mensagens instantâneas. Mas é a partir do ano 2000 que a 

Internet alcança seu ápice fomentando o surgimento de redes sociais online tal qual hoje 

conhecemos.  

Ceriggato (2018, p. 38) explica que, a Internet proporciona que nas redes sociais as 

inteligências individuais das pessoas sejam somadas e potencializadas. Ela entende que (p. 

83): 

As redes sociais da era 3.0, pela sua potencial capacidade de convergência 

de conteúdos e recursos, consegue reunir várias fontes de informação ao 

mesmo tempo; são um ambiente de pesquisa, criação, participação, 

compartilhamento, aprendizado e consumo.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mensageiro_instant%C3%A2neo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://www.tecmundo.com.br/google-/30097-google-atinge-a-marca-de-400-milhoes-de-usuarios.htm
http://www.tecmundo.com.br/google-/30097-google-atinge-a-marca-de-400-milhoes-de-usuarios.htm
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/ios.html
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Assim, esse cenário proporciona um universo mais amplo de narrativas, de trocas e 

debates, mais produtores e consumidores de informação torna-se um cenário fértil às 

tentativas de engenharia social em rede online, conforme será apresentado adiante.   

 

2.3 Os Humanos e Sua Relação Com a Tecnologia e a Segurança da Informação  

Na era da informação na qual se vive, é comum que pessoas manipulem uma 

quantidade cada vez maior de informações. Muitos são os esforços da segurança da 

informação para conter acessos não autorizados e possíveis danos relacionados ao mal-uso da 

informação. Os ataques digitais têm sido cada vez mais noticiados e hoje já não se restringem 

apenas a empresas, mas também a indivíduos.  

Silva e Stein (2007) acreditam que o grande desafio entre o mundo da tecnologia e 

o mundo dos humanos esteja presente na complexidade das variáveis do comportamento 

humano que não podem ser controlados. Segundo os autores isso faz com que o usuário do 

sistema não seja visto como “componente do sistema” e por esta razão os profissionais de 

tecnologia acabam mais voltados para operacionalizar variáveis que podem ser controladas, 

como hardware e software (p. 47). No entanto, hoje, a segurança da informação desempenha 

um papel importante na sociedade, uma vez que se disponibilizam muitos dados pessoais 

diariamente (por exemplo, em cadastros que vão de fichas em consultórios médicos, 

laboratórios, farmácias, compras na internet, cupons de desconto, cartão fidelidade etc.) e é 

natural que todos aqueles que fornecem dados esperem que seus dados sejam acessados 

apenas por autorizados e utilizados a penas para o fim ao qual se destina.  

Os autores entendem que: 

Embora, na prática, não se possa erradicar completamente o risco de uso 

impróprio ou mal-intencionado e qualquer informação, muitos esforços já 

foram feitos no sentido de aprimorar os sistemas de [segurança da 

informação]. Apesar disso, durante muito tempo, houve pouca ou nenhuma 

preocupação com as capacidades e limitações humanas dos usuários desses 

sistemas. (SILVA; STEIN, 2007, p. 48)   

 

E sugerem que um dos fatores de risco no comportamento humano quanto ao 

impedimento de proteção de informação está relacionado a escolha e uso de senhas. Isso se 

verifica através da enorme quantidade de senhas quebradas e contas online invadidas por ano. 

Verifica-se que, devido à grande quantidade de informações com as quais se lida diariamente, 
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a memória humana fica sobrecarregada e com dificuldades de guardar senhas mais 

complexas, que são as mais seguras. Desse modo, os usuários optam por fazer uso de senhas 

mais simples, que estão relacionadas a sua personalidade, gostos, familiares, amigos e 

relacionamentos, uma vez que desta forma será mais simples lembrar. Além disso, deve-se 

levar em consideração que a ordem dos caracteres deve ser lembrada com precisão, ou do 

contrário há o impedimento do acesso. Esse é um fator que contribui para a escolha de senhas 

de fácil memorização.     

Os autores chamam atenção para os estudos voltados para a psicologia cognitiva, 

apontando o “arcabouço de conhecimento que a Psicologia da memória possui”. Tais estudos 

apontam que (p.51): 

 Guardar informações ou detalhes na ordem exata em que os caracteres aparecem em 

uma senha é algo difícil;  

 As pessoas tendem a ter facilidade de lembrar de coisas que têm significado, o que 

geralmente não é o caso das senhas aleatórias ou geradas por sistema; 

 Com a falta de uso e a passagem do tempo, traços literais, como a estrutura da senha 

ou a fonte, tendem a se perder; 

 O fato de processar informações de natureza semelhante interfere no registro 

mnemônico dessas informações, acarretando em perda de parte ou de toda a 

informação. 

 

Cortella (2013) identifica que dados como nome da rua, nome dos filhos ou de 

animais de estimação recolhidos nas redes sociais online são combinações usadas por hackers 

para tentar obter uma senha correta. Segundo Puricelli (2015, p. 1), a não percepção de riscos 

está comumente associada a “fatores não racionais, como experiência pessoal e atitude 

psicológica, especialmente em casos de pouca conscientização”. Esses traços 

comportamentais e psicológicos dos humanos aumentam sua vulnerabilidade para ataques. 

Souza (2013, p. 14) aponta algumas destas características. São elas:  

 Autoconfiança: As pessoas buscam transmitir em diálogos o ato de fazer algo bom, 

transmitir segurança, conhecimento, buscando sempre criar uma base para o início de 

uma comunicação ou ação favorável a uma organização ou indivíduo. 

 Ser útil: É comum as pessoas agirem de forma cortês, bem como ajudar outros 

quando necessário. 
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 Fazer novas amizades: Muitas pessoas facilmente fazem amizades e contam tudo 

sobre suas vidas, ficando mais vulneráveis e abertos a repassar informações. 

 Vaidade: Normalmente o ser humano costuma ser mais receptivo com aqueles que 

concordam com suas opiniões e ações. 

 Persuasão: Capacidade de persuadir pessoas onde se busca obter respostas 

específicas. Isto é possível porque as pessoas possuem características 

comportamentais que as tornam vulneráveis à manipulação. 

 

 Mitnick (2003) afirma que as pessoas cometem sempre os mesmos erros, o que torna 

o processo de ação versus reação mais fácil de prever. Souza (2013) acrescenta que, devido ao 

comportamento humano, sempre haverá brechas de segurança e nesse ambiente a engenharia 

social poderá produzir bons resultados para o engenheiro social. 
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3 ENGENHARIA SOCIAL 

 
Embora o tema engenharia social não seja novo, ainda cabe amplo aprofundamento 

dentro da Ciência da Informação, uma vez que boa parte de suas discussões são tratadas na 

Ciência da Computação. Sendo a Ciência da Informação um campo interdisciplinar, os 

procedimentos e teorias de outras áreas são adotados por ela, com a finalidade de auxiliar na 

construção de seu entendimento referente às questões de informação (BORKO, 1968).  

A engenharia social é um método de enganação que usa técnicas baseadas em 

gatilhos psicológicos. O termo pode ser explicado como “A arte de enganar”, assim como o 

nome que deu título a obra escrita por Mitnick e Simon. Seu objetivo é obter informações para 

ter acesso não autorizado a computadores ou outras informações (MITINICK; SIMON, 2003). 

É entendida como arte de manipular uma pessoa uma vez que isso requer que a pessoa seja 

induzida a realizar uma ação que pode não ser de seu interesse. A finalidade do engenheiro 

social é obter uma informação, acesso à ambiente restrito ou fazer com que a vítima realize o 

que ele deseja (HADNAGY, 2010).  

Apesar da engenharia social ser amplamente tratada na área da Ciência da 

Computação e na atualidade tenha se tornado seu nicho favorável, ela sempre ocorreu nos 

meios interpessoais conforme apontam Mitnick e Simon (2003). De acordo com Cortela 

(2013, p. 23), profissionais das áreas de Medicina, Psicologia e Terapeutas fazem uso destas 

técnicas para “convencer seus pacientes a tomarem atitudes que os ajudem no tratamento”. 

Outra área profissional que também emprega seu uso é a dos policiais e agentes de 

inteligência, que são conhecidos por “reconhecer expressões faciais, linguagem corporal e 

utilizar técnicas de manipulação durante abordagens e interrogatórios, a fim de extrair o 

máximo de informações dos suspeitos”. Nota-se, portanto, que a engenharia social não está 

necessariamente relacionada a um profissional da área de tecnologia. Por tratar-se de uma 

técnica, não necessita de formação, mas o engenheiro social domina conhecimentos de 

diversas áreas com a finalidade de encontrar falhas para exploração. 

No que se refere ao conceito de engenharia social, segundo Peixoto (2004, p. 15), 

este envolve: 

 Engenharia: Arte de aplicar conhecimentos científicos, empíricos e certas 

habilitações específicas à criação de estruturas, dispositivos e processos que se utilizam para 

converter recursos naturais em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas. 
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 Social: Da sociedade, ou relativo a ela. Sociável. Que interessa à sociedade. 

 Engenharia social: Designa a arte de manipular pessoas a fim de contornar 

dispositivos de segurança. É baseada na utilização da força de persuasão e na exploração da 

ingenuidade dos utilizadores de um sistema. 

 

Aquele que faz uso das técnicas de engenharia social é conhecido no campo de 

segurança da informação como engenheiro social.  

O engenheiro social não possui uma formação definida; ele pode atuar em 

qualquer área [...]. Os engenheiros sociais aplicam técnicas [...] analisam o 

ambiente e, principalmente, suas futuras vítimas, identificando seus pontos 

fracos e as vulnerabilidades do ambiente visado. A partir daí iniciam seu 

ataque. Na análise dessas vulnerabilidades, as relacionadas ao ser humano 

são consideradas o principal fator de ataques do engenheiro social. (SILVA; 

ARAÚJO; AZEVEDO, 2013, p. 40). 

O engenheiro social baseia seus ataques em técnicas previamente elaboradas e 

aplicadas. Muitas são as técnicas que ele pode empregar, como por exemplo: 

1) Reúne todo tipo possível de informações sobre as pessoas, seus perfis, 

vulnerabilidades relacionadas e as do ambiente;  

2) Desenvolve relacionamento com a vítima por meio da aproximação e 

estreitamento de laços, a fim de ganhar confiança e obter acesso aos dados e 

ambientes;  

3) Explora todo tipo possível de informação e relacionamento na área de 

ataque; e  

4) Executa o ataque à empresa ou ao indivíduo. 

(LENNERT; OLIVEIRA, 2011 apud SILVA; ARAÚJO; AZEVEDO, 2013, 

p. 41). 

 

A despeito de haver muitas definições sobre o tema, a engenharia social parece não 

possuir um conjunto de boas práticas que ofereça diretrizes de proteção contra ataques, assim 

como a segurança da informação. Isso faz com que ela se limite a apresentar um conjunto de 

estudos com objetivo de oferecer a boas práticas para melhor se prevenir contra este tipo de 

ataque. Trata-se de uma prática crescente em todo o mundo, que centra seus esforços em 

grupos de usuários específicos e utiliza como base para a invasão o “comportamento de 

navegação na internet e de comunicação”. (AMARANTE, 2016).  
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Quando se aborda o tema engenharia social, um dos autores mais mencionados é 

Kevin Mitnick20 considerado nos EUA como o maior cracker21 de sua história. O autor em 

questão é considerado em segurança da informação como um nome relevante quando se 

aborda a temática de engenharia social, sendo ao lado de Frank Abagnale22, uma das 

personalidades mais conhecidas dessa prática. Ele foi um hacker estado-unidense que esteve 

em evidência na década de 1990 devido aos crimes que cometeu através da engenharia social. 

Hoje, Mitnick escreve livros e artigos sobre segurança da informação, profere palestras em 

diversos países e trabalha como consultor em segurança. O autor ainda ensina sobre 

engenharia social e é normalmente citado por especialistas em segurança da informação. Isso 

mostra a relevância que o tema ainda sugere quase trinta anos depois. Mitnick e Simon (2003, 

p. 6) afirma que “roubar informações é mais fácil que protegê-las”, apontando assim a 

fragilidade do sistema como um todo.  

Marciano (2006), atenta para as políticas de segurança da informação, que são 

apresentadas em contexto organizacional como regras de conduta para fins de uso de 

equipamentos e sistemas tecnológicos informacionais. No entanto, existe pouco esforço em 

analisar o comportamento daqueles para quem as regras foram criadas. Wood (2000) 

considera que “estas políticas, nem sempre apresentam questões sobre o impacto, usualmente 

considerável, por elas causado sobre o ambiente e sobre o comportamento daqueles que as 

devem seguir”.  

Marciano (2006) entende que: 

O uso cada vez mais amplo e disseminado de sistemas informatizados para a 

realização das mais diversas atividades, com a integração destes sistemas e 

de suas bases de dados por meio de redes, é um fato determinante da 

sociedade da informação. Contudo, este universo de conteúdos e continentes 

digitais está sujeito a várias formas de ameaças, físicas ou virtuais, que 

comprometem seriamente a segurança das pessoas e das informações a elas 

atinentes, bem como das transações que envolvem o complexo usuário-

sistema-informação. A tecnologia da informação é capaz de apresentar parte 

da solução a este problema, não sendo, contudo, capaz de resolvê-lo 

                                                           
20 Programador estado-unidense que cometeu os primeiros delitos em 1990. Invadiu vários computadores, como 

de operadoras de celulares, de empresas de tecnologia e provedores de Internet. Foi preso em 1995 e libertado 

em 2000. Ficou três anos em liberdade condicional, sem poder conectar-se à Internet. Hoje trabalha como 

consultor de segurança na Web. 
21 Pessoa que invade órgãos e sistemas praticamente inacessíveis. A este tipo de pessoa se dá o nome de cracker, 

que significa “quebrador”, ou aquele que quebra, desmancha e invade sistemas de segurança. Já os hackers são 

programadores habilidosos, mas de ética duvidável e, normalmente, especializados em invasões maliciosas de 

sites. 
22 Foi um falsificador de cheques e impostor estado-unidense por cinco anos na década de 1960. Atualmente 

preside a Abagnale and Associates, uma empresa de consultoria contra fraudes financeiras. Sua história de vida 

serviu de inspiração para o filme Catch Me If You Can ("Prenda-me se for capaz”, no Brasil). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/1995
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Falsifica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cheque
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fraude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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integralmente, e até mesmo contribuindo, em alguns casos, para agravá-lo. 

(Marciano, 2006, p. 16). 

 

Dentro desta perspectiva, levando-se em consideração o cenário organizacional, não 

há incentivo quanto ao uso das tecnologias para finalidades pessoais o que de certa forma 

agrava seu uso quando o mesmo se dá através de recursos tecnológicos próprios, como os 

smartphones, por exemplo. O aparelho móvel passa a ser a válvula de escape de um ambiente 

de pressão e produtividade onde as redes sociais passam a ocupar um lugar de alta relevância 

para um colaborador. Nesse sentido, empresas e pessoas são expostas segundo os dados 

fornecidos por quem publica, o que pode ocasionar exposição excessiva e pouco sigilo no que 

se refere a informações privadas, podendo desencadear prejuízos futuros. Com a evolução 

tecnológica, o engenheiro social já não precisa empenhar-se através de muitos esforços para 

alcançar seus objetivos. Boa parte das informações de que necessita estão presentes nas redes 

sociais online, conforme será apresentado na seção seguinte.  

 

3.1 A Engenharia Social nas Redes Sociais Online 

A engenharia social tem se tornado um problema gradativamente maior, uma vez que 

“os ataques a segurança da informação por meio de dados obtidos na Internet estão ficando 

cada vez mais avançados e complexos” (FERNANDES; SOUZA, 2016, p. 65). Com a 

evolução do comércio eletrônico e demais sistemas automatizados, a forma mais comum de 

ataques da engenharia social tem sido online (BELLAVISTA, 1991 apud COELHO; 

RASMA; MORALES, 2013). 

As redes sociais online são meios de comunicação que reúnem muitos dados sobre 

seus usuários. Estes usuários, muitas das vezes, podem optar por um preenchimento de dados 

mais extenso e completo ou por um mais simples e resumido ao realizar cadastro em redes 

sociais online. Dentre as opções de preenchimentos de dados destas redes, pode-se colocar à 

disposição muitas informações, como nome completo, apelido, endereço, telefone, profissão, 

local de trabalho, idade, relacionamento, opção sexual, religiosidade, posição política, data de 

nascimento, interesses pessoais, locais onde já morou, locais onde já trabalhou, local onde 

estuda ou estudou, locais que costuma frequentar, compromisso, eventos que deseja participar 

etc. A extensão do preenchimento depende do quanto a pessoa pretende dizer sobre si mesma 

e do quanto ela deseja que outros saibam a seu respeito. Com a grande massa de usuários que 

possuem redes sociais online na atualidade e com as muitas informações disponíveis, o 

ambiente online tornou-se amplamente favorável para usuários mal-intencionados.  
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Dados como nome, fotos, lugares que frequenta e vínculos de um indivíduo são parte 

dos objetivos iniciais de um engenheiro social. No entanto, é a utilização destes dados que 

favorecerá a esquematização de um ataque mais intrusivo, geralmente focado na conta 

bancária ou empresa na qual a vítima trabalha O completo preenchimento do perfil, acarretará 

em ações que mais tarde poderão facilitar a prática do phishing23 ou roubo de identidade além 

de oferecer margem a falsos e verdadeiros sequestros. É importante ressaltar que, ainda que o 

usuário opte pela restrição de preenchimento de dados, tais dados podem ser evidenciados 

através da publicação de fotos. Estas por sua vez podem revelar gostos, membros da família, 

amigos, local de trabalho, poder aquisitivo e hábitos pessoais (CORTELA, 2013) 

evidenciando a importância do uso de ferramentas de privacidade para prevenção de danos. 

Outra característica das informações em redes sociais online, é que tais informações 

podem ficar disponíveis apenas para contatos adicionados (amigos – membros vinculados ao 

seu grupo de relacionamento) ou podem ser de domínio público. Esta decisão deve ser tomada 

de acordo com as políticas de privacidade oferecidas pela rede social. Vale lembrar que boa 

parte destas e outras informações disponibilizadas, podem ser recuperadas através de um 

motor de busca na Web, dependendo das configurações de privacidade permitidas pelo site 

onde se hospedou as informações. Tal constatação aponta que a ambiente Web se tornou um 

dos ambientes com as circunstâncias ideais para a extração de informações pessoais de um 

indivíduo. 

Para Recuero (2009) as postagens em redes sociais são agregadas de valor social para 

quem publica. A autora menciona que ao publicar um determinado conteúdo considerado 

relevante para a rede, um ator pode contribuir para o conhecimento que circula do grupo no 

qual está inserido. Como forma de recompensa, este ator recebe algum tipo de reputação, dada 

pelo grupo. Segundo Recuero (2009) e Guilherme Júnior (2006 apud SILVA; ARAÚJO; 

AZEVEDO, 2013) essa reputação pode possuir diferentes vertentes: credibilidade, relevância, 

poder, reciprocidade, utilidade, respeito, relacionamento, recompensa, motivação, 

oportunidade e outros. 

Lim (2010) aponta algumas características que impulsionam o desejo de postagem: 

 Necessidade de expressar-se – Muitos usuários, especialmente os mais jovens, 

sentem grande necessidade de se expressarem publicamente.  

                                                           
23 O conceito do termo será abordado adiante.  
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 Necessidade de atenção – Inerente do ser humano, muitos indivíduos utilizam o 

espaço virtual visando a atenção de outros usuários.  

 Necessidade de popularidade – Esta característica também é conhecida no 

mundo real, em que se destacam as pessoas mais populares. No mundo virtual não é diferente, 

usuários postam fotos ou frases provocativas ou ostentando objetos de valor visando alcançar 

popularidade na rede.  

Assim como no ambiente intrapessoal, no ambiente virtual de rede social online, os 

esforços dos engenheiros sociais voltam-se para a transmissão de credibilidade e uso de 

gatilhos psicológicos (ingenuidade, gentileza, medo, curiosidade, vontade de ser útil etc). Em 

2011, usuários da rede social Facebook puderam contar o aparecimento de uma nova 

ferramenta em seus perfis: o botão "dislike" ou “descurtir”, usado para permitir que se 

retroceda diante do gesto de ter gostado de algo na rede e manifestado opinião. Acontece que 

esta opção de serviço, embora hoje seja uma possibilidade, naquela época, era oferecida sem o 

aval do próprio Facebook. Ocorre que na verdade tratava-se de um malware24. De modo que, 

ao clicar no botão “descurtir”, o usuário estava permitindo que o desenvolvedor daquele 

recurso tivesse total acesso a seus dados pessoais. Com isso ele garantia o acesso a conta do 

Facebook daquele usuário e podia inclusive enviar mensagens para toda a rede de amigos 

daquela pessoa (OLHAR DIGITAL, 2011).  

Outra prática utilizada por engenheiros sociais está relacionada ao envio de links, 

como o caso das fake news (notícias falsas). As notícias são publicadas de acordo com o perfil 

de interesse das vítimas, podendo se tratar de uma notícia sobre a morte de uma personalidade 

famosa, pedidos de ajuda para uma instituição ideológica com fins sociais, testes de 

personalidade etc. São quizzes, testes e jogos que servem para entreter, mas é importante ser 

precavido, visto que boa parte deles podem acessar dados pessoais. Além disso, eles podem 

transformar a máquina em um disseminador do vírus, propagando para sua lista de contatos 

(VINHA, 2016). Outra questão ocorrida é a mineração de dados, que consiste na extração de 

informações com a finalidade de venda a indivíduos ou empresas que pode ter por finalidade 

mapear um público-perfil, por exemplo. “De posse destas informações, são lançadas 

propagandas não autorizadas (spam) aos possíveis consumidores dos produtos ou serviços”. 

(CORTELA, 2013). 

                                                           
24 Programa de computador destinado a infiltrar-se em um sistema de computador alheio de forma ilícita, com o 

intuito de causar alguns danos e alterações. 
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Entre os ataques direcionados mais comuns estão os malware25, que é um termo geral 

utilizado para se referir a uma variedade de formas de software hostil ou intruso.  Trata-se da 

abreviatura para “software malicioso” e é considerado um tipo de software que acessa 

secretamente um dispositivo sem o prévio conhecimento do usuário. Os tipos de malware 

mais comuns incluem vírus, worms, cavalos-de-tróia, ransomware, spyware, adware , 

sequestradores de navegador e outros programas maliciosos. Um malware é muitas vezes 

disfarçado, ou encaixado dentro de arquivos não maliciosos. 

Abaixo relaciona-se alguns deles.  

 Spyware26 - Coleta informações sobre hábitos online do usuário, histórico de 

navegação ou informações pessoais, como números de cartão de crédito. Geralmente usa a 

internet para passar estas informações a terceiros. Alguns tipos de spywares, como os 

keyloggers, monitoram inclusive as teclas do teclado. 

 Phishing27 - Técnica aplicada por cibercriminosos com a finalidade de enganar o 

usuário e levá-lo a revelar informações pessoais, como senhas ou cartão de crédito, CPF e 

número de contas bancárias. Costuma ocorrer através de envio de e-mails falsos ou 

redirecionamento para Websites falsos. Os e-mails enviados têm como característica o pedido 

por atualizações, validação ou confirmação de informações de uma conta, em geral 

justificados por razões de segurança. Por fim as informações prestadas podem resultar em 

roubos de identidade. 

 Spear-phising28 - Assim como no phishing, é enviado para o usuário um e-mail 

que o convida a clicar em um link malicioso. A diferença é que neste caso, o e-mail é 

direcionado para um perfil de atuação em empresa. Pode ser um currículo enviado para um 

funcionário de recursos humanos, uma apresentação institucional de um cliente em potencial.  

 Water Hole29 – Nesse tipo de ataque os cibercriminosos conhecem o padrão de 

comportamento de navegação na Internet de um determinado grupo de usuários. Assim, eles 

infectam os sites mais visitados pelo usuário com links ou conteúdos maliciosos. Como as 

                                                           
25 Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Malware >. Acesso em: 1 jan. 2018. 
26 Disponível em: <https://www.avast.com/pt-br/c-spyware>. Acesso em: 1 jan. 2018. 
27 Disponível em: <https://www.avast.com/pt-br/c-phishing>. Acesso em: 1 jan. 2018. 
28 Disponível em: <https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/seguranca-da-informacao-perguntas-e-

respostas-sobre-ataques-direcionados/54173>. Acesso em: 1 jan. 2018. 
29 Disponível em: <https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/seguranca-da-informacao-perguntas-e-

respostas-sobre-ataques-direcionados/54173>. Acesso em: 1 jan. 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus_de_computador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Worm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalos_de_tr%C3%B3ia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ransomware
https://pt.wikipedia.org/wiki/Spyware
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adware
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ameaças ficam "escondidas" em um ambiente aparentemente seguro, a chance de sucesso do 

ataque aumenta. As motivações para esse tipo de ataque envolvem ganho financeiro - que 

pode ser obtido com o roubo de informações contábeis, campanhas de marketing, base de 

clientes, propriedade intelectual em geral - ou o ciberativismo, quando o invasor quer causar 

um prejuízo para a empresa e ganhar visibilidade. 

 Vírus30 - É um software malicioso desenvolvido por programadores e que assim 

como um vírus biológico, infecta o sistema, faz cópias de si e tenta se espalhar para outros 

computadores e dispositivos de Informática. 

 Cavalo de Tróia31 – Do inglês Trojan horse, é um programa malicioso cujo o 

nome baseia-se no relato da história do Cavalo de Tróia. Ele entra no computador e cria uma 

entrada para uma consequente invasão. Tem como objetivo manter-se oculto, enquanto baixa 

e instala ameaças mais robustas em computadores e laptops. Costuma ser transportado em 

arquivos de música, mensagens de e-mail, downloads e aproveita as vulnerabilidades do 

navegador utilizado para se instalar. A vítima realiza suas atividades cotidianas normalmente 

enquanto o malware mantém-se invisível no sistema. 

 Sequestradores de navegador32 - Ocorre através de um software add-on, 

também conhecido como “extensões de navegadores”. São itens que podem melhorar a 

navegação em um site ao oferecer conteúdos interativos, como animações. Entretanto, alguns 

desses softwares podem congelar o computador ou apresentar conteúdos indesejáveis, como 

pop-ups de propaganda. 

 Ransomware33 - É um tipo de código malicioso que torna os dados armazenados 

em um equipamento inacessíveis. Costuma usar a criptografia de dados e exige pagamento de 

resgate para restabelecer o acesso ao usuário. 

Conforme visto, muitas são as formas de ataque34 utilizadas pela engenharia social. 

Embora os programas anti-vírus tenham feito forte progresso no que diz respeito às 

                                                           
30 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus_de_computador>. Acesso em: 1 jan. 2018. 
31 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo_de_troia_(computa%C3%A7%C3%A3o) >. Acesso em: 

1 jan. 2018. 
32 Disponível em: <https://www.avast.com/pt-br/c-browser-hijacker>. Acesso em: 1 jan. 2018. 
33 Disponível em: <https://cartilha.cert.br/ransomware/>. Acesso em: 1 jan. 2018. 
34 As definições foram retiradas do Avast por se tratar de um site especializado em softwares com finalidade de 

defesa de sistemas de computadores. A literatura científica embora aborde tais temas não oferece definições, em 

alguns casos.  
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tecnologias capazes de frear esses ataques, “a evolução ainda não é suficiente para 

acompanhar a sofisticação dos ataques de engenharia social”, segundo  Marques (2016). Para 

o autor, mesmo os usuários mais atentos às ameaças cibernéticas estão propícios a ser vítimas 

de um ataque de engenharia social e passar suas informações de forma consciente ou não. 

É importante saber que o ataque de engenharia social possui um ciclo de quatro fases 

básicas, identificadas por Allen (2006). Essas fases indicam as etapas do ataque de engenharia 

social, conforme ilustrado na Figura 5. 

Figura 5 – Ciclos da Engenharia Social 

 
Fonte: Baseado em Allen (2006, p. 5), tradução nossa. 

Sobre as etapas desse ciclo Lennert e Oliveira (2011 apud ARAÚJO; AZEVEDO; 

SILVA, 2013, p. 41) explicam que envolve: 

 Reunir informações: Fase que se refere ao momento de levantamento de dados, 

da pesquisa feita pelo engenheiro social. Nesse momento ele faz uma investigação a fim de 

estudar a vítima e o ambiente onde ela está inserida. Essa é a etapa onde ele analisa e define o 

método que será utilizado para a execução do plano. 

 Desenvolver um relacionamento com a vítima: É a aplicação do plano. Aqui o 

engenheiro social já conhece o cenário e insere táticas de persuasão, adquirindo a confiança 

da vítima.  

 Exploração: Após ganhar a confiança da vítima o engenheiro social passa a 

extrair dela todas as informações que ele deseja obter.  
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 Execução: Uma vez com as informações que necessita o engenheiro parte para 

etapa de execução. Essa etapa pode exigir o recomeço do ciclo com novas vítimas, até que o 

objetivo final seja alcançado.  

Esse ciclo de ataque torna-se mais fácil de ser executado através da obtenção da 

confiança dos usuários nas redes sociais. Uma empresa de segurança na Internet, que produz 

software antivírus35, realizou um teste com o objetivo de avaliar o nível de confiabilidade dos 

usuários de redes sociais. O teste36 consistiu em emitir o envio de "pedido de amizade" a um 

grupo de amostragem previamente definido e, a partir dos resultados, determinar os tipos de 

detalhes que estas pessoas revelavam. O resultado mostrou que: 

 86% dos usuários que aceitaram a solicitação de amizade "teste" (perfil mulher) 

trabalham na indústria da Informática. 

 31% dos que aceitaram a solicitação trabalham com segurança da informação, 

informática.  

 53% dos entrevistados afirmaram como motivo para a aceitação desta solicitação: 

"rosto bonito" do perfil mulher do teste. 

 10% dos usuários que aceitaram a solicitação de amizade, meia hora depois, 

começaram a fornecer informações pessoais, como seu endereço e número de telefone.  

 73% dos usuários que aceitaram a solicitação de amizade, duas horas depois, 

forneceram informações sobre seu local de trabalho, sobre a estratégia da empresa onde 

trabalhavam e produtos tecnológicos ainda não comercializados.  

 96% das pessoas submetidas ao teste foram consideradas vítimas da engenharia 

social.  

Caberia a reprodução deste teste nos dias de hoje, quando, por um lado, há mais 

informações a respeito dos riscos, mas por outro lado, mais pessoas tentando realizar ataques 

deste tipo. O teste aplicado expõe mais uma vez que, independente dos aparatos tecnológicos 

(hardware, software e plataforma utilizada), o elemento mais vulnerável de qualquer sistema 

continua sendo o humano.  

Silva Filho (2004, p. 1) aponta alguns fatores que são determinantes para constituir o 

abuso de confiabilidade nas redes sociais. São eles: 

                                                           
35 Bit Defender, fundada na Romênia, em 2001. 
36 Disponível em:< http://br.ccm.net/faq/6042-cibercriminalidade-o-boom-da-engenharia-social>. Acesso em: 17 

out. 2017. 
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1. Vontade de ser útil – O ser humano, comumente, procura agir com cortesia, 

bem como ajudar outros quando necessário.  

2. Busca por novas amizades – O ser humano costuma se agradar e sentir-se 

bem quando elogiado, ficando mais vulnerável e aberto a dar informações.  

3. Propagação de responsabilidade – Trata-se da situação na qual o ser humano 

considera que ele não é o único responsável por um conjunto de atividades.  

4. Persuasão – Compreende quase uma arte a capacidade de persuadir pessoas, 

onde se busca obter respostas específicas. Isto é possível porque as pessoas têm características 

comportamentais que as tornam vulneráveis à manipulação.  

5. Coleta de informações – O hacker ou engenheiro social busca as mais 

diversas informações dos usuários como número de CPF, data de nascimento, nomes dos pais, 

manuais da empresa, etc. Essas informações ajudarão no estabelecimento de uma relação e 

ação futura. 

6. Desenvolvimento de relacionamento – O engenheiro social explora a 

natureza humana de ser confiante nas pessoas. 

7.  Exploração de um relacionamento – O engenheiro social procura obter 

informações da vítima ou empresa como, por exemplo, senha, agenda de compromissos, 

dados de conta bancária ou cartão de crédito a serem usados no ataque.  

8. Execução do ataque – O engenheiro social realiza o ataque à empresa ou 

vítima, fazendo uso de todas as informações coletadas e recursos obtidos. 

É essencial lembrar que o sucesso da engenharia social depende da “compreensão do 

comportamento do ser humano, além da habilidade de persuadir outros a disponibilizarem 

informações ou realizarem as ações desejadas pelo engenheiro social” (SILVA FILHO, 2004, 

p. 2).  

 

3.2 Aspectos da Engenharia Social que Constituem Ameaças aos Indivíduos, Empresas e 

Governos 

A sociedade da informação, assim denominada frente às grandes transformações e 

avanços tecnológicos relacionados à informação, encontra-se em um momento de sua 

existência onde a grande veiculação de informações tem apresentado novas questões sobre a 

segurança da informação. Com o aumento das tecnologias na vida moderna, a sociedade 

tornou-se cada vez mais dependente dos benefícios oferecidos por elas, em especiais os que 
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estão relacionados aos computadores e as redes. Segundo Coelho, Rasma e Morales (2013), 

os conteúdos proliferados neste universo comprometem seriamente a segurança não somente 

de informações como também de pessoas e instituições. Como consequência aumenta a 

preocupação com a “administração das informações trocadas entre usuários em redes de 

computadores, tornando-se indispensável a adoção de procedimentos que visem a segurança 

das informações” (COELHO; RASMA; MORALES, 2013, p. 35). A segurança por sua vez, 

tem se mostrado cada vez mais uma questão relacionada ao comportamento humano, devido a 

sua vulnerabilidade, comportamento esse que é objeto da engenharia social.  

Essa é uma preocupação que tem atingido um alcance bem mais amplo que o pessoal 

e institucional, trata-se de uma questão governamental. Se, por um lado, o governo tem o 

compromisso de promover o incentivo à democracia da informação e igualdade digital 

(BRASIL, 2010, p. 8), ao mesmo tempo, necessita dar atenção às formas de uso que o acesso 

à informação tem proporcionado. A segurança da informação nacional é objeto de atenção do 

governo brasileiro. Ao acessar-se o site do Palácio do Planalto e Biblioteca da Presidência da 

República, verifica-se a existência de documentos para orientação pública quanto ao uso 

indevido de informações no segmento Web. Segundo o Livro verde: segurança cibernética no 

Brasil, as políticas internas do governo entendem que na nova “conformação da Sociedade da 

Informação”, destacam-se os seguintes desafios: 

a) Elevada convergência tecnológica;  

b) Aumento interconexão e interdependência dos mesmos;  

c) Aumento crescente e substantivo de acesso à Internet e das redes sociais;  

d) Avanços das tecnologias de informação e comunicação (TICs);  

e) Aumento das ameaças e das vulnerabilidades de segurança cibernética; e, 

f) Ambientes complexos, com múltiplos atores, diversidade de interesses, e 

em constantes e rápidas mudanças. (BRASIL, 2010, p. 14) 

 

Explica ainda que: 
 

Os desafios da segurança cibernética são muitos e, portanto, é fundamental 

desenvolver um conjunto de ações colaborativas entre governo, setor 

privado, academia, terceiro setor, e sociedade, para lidar com o mosaico de 

aspectos que perpassam a segurança cibernética.  (BRASIL, 2010, p. 14) 

Mitnick e Simon (2003) explicam que os engenheiros sociais são adeptos de técnicas 

que estimulam emoções como medo, agitação, ou culpa. Para isso eles “utilizam os gatilhos 

psicológicos – mecanismos automáticos que levam as pessoas a responderem as solicitações 

sem uma análise cuidadosa das informações disponíveis”. A engenharia social visa identificar 

e explorar toda e qualquer vulnerabilidade no que se refere ao acesso à informação 
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privilegiada (Confidencial37, Restrita38, Interna39). No plano físico, exploram o local de 

trabalho e no psicológico exploram o lado emotivo das pessoas.  

Para os indivíduos, segundo as abordagens de literatura produzida dentro da área de 

Ciência da Informação e relacionadas à segurança da informação, autores como Côrte (2014), 

Marciano (2006) e Silva (2013) apontam a deficiência de mais estudos no que se refere ao 

pilar pessoas, apontando a engenharia social como uma ameaça crescente dentro dos 

incidentes de segurança da informação. Neste aspecto Côrte afirma que: 

Não importa quão bem projetada seja a PSI (Política de Segurança da 

Informação) ela depende de indivíduos para implementá-la. Isso significa 

que o fator humano tem que ser considerado como decisivo para a 

implementação de boas práticas de segurança da informação, embora seja o 

elo mais fraco e mais complexo da corrente, seja no quesito capacitação seja 

no quesito conscientização. Apesar disso, o que se observou é que os 

investimentos nessa área continuam a ser incipientes. Aparentemente, há 

uma demasiada confiança na tecnologia, como se esta fosse capaz de 

resolver todos os problemas de segurança. Por essa razão, há, 

consequentemente, um relaxamento em se identificar as fragilidades a que as 

pessoas estão sujeitas e, por isso mesmo, elas são os alvos preferidos 

daqueles que querem roubar informações. A engenharia social aparece como 

uma das modalidades de ataque que vem sendo maciçamente aplicada, 

principalmente, quando se quer roubar informações de alto valor. Nesse 

caso, fazem de vítimas até os usuários mais experientes. (CÔRTE, 2014, p. 

83). 

Em relação às instituições, o autor afirma que um treinamento com políticas e 

procedimentos específicos deva ser adotado aliado a um programa constante de 

conscientização. Essa preparação visa a identificação prévia das práticas do Engenheiro 

Social e das fraquezas organizacionais, onde é preciso dar atenção a três pontos: risco, 

vulnerabilidade e ataque. Guan (2003) define risco como as perdas que podem ocorrer 

mediante a adoção de determinado curso de ação. Gupta (2004) define vulnerabilidade como 

um ponto potencial de falha, ou seja, um elemento relacionado à informação que é passível de 

ser explorado por alguma ameaça. Schell (2001) define ataque como a concretização de uma 

ameaça mediante uma ação planejada. 

                                                           
37 Informações que, caso sejam divulgadas erroneamente, afetam profundamente a continuidade dos negócios da 

instituição. (PEIXOTO, 2011) 
38 Informações de acesso autorizado, se divulgadas, afetam a continuidade de um ou mais processos de negócio 

(PEIXOTO, 2011). 
39 Informações que só devem ser utilizadas internamente, não possui acesso público. Caso sejam divulgadas 

erroneamente, podem denegrir a imagem da instituição ou causar prejuízos indiretos não desejáveis (PEIXOTO, 

2011). 
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Fernandes e Souza (2016) afirmam que: 

Os ataques à segurança da informação estão ficando cada vez mais 

avançados e complexos, sendo a engenharia social uma preocupação cada 

dia mais forte. Atualmente, os ataques persistentes avançados estão 

combinando diversos vetores de ataque para chegar aos seus objetivos. 

(FERNANDES; SOUZA 2016, p. 65) 

Foi possível constatar que existem olhares voltados para o estudo da engenharia 

social no contexto de segurança da informação, mas que toda ênfase ainda está fortemente 

voltada para sistemas operacionais informatizados, dando-se pouca atenção ao elo mais fraco 

da segurança que é o fator humano. Marciano notou essa fraqueza, e afirma que: 

No que diz respeito à segurança da informação, são usuais as interpretações 

segundo as quais um sistema de informações é composto pelo complexo de 

tecnologia (hardware e software), enquanto outras dão um pequeno passo 

adiante ao abarcar a presença do usuário. Contudo, o usuário não é um 

indivíduo isolado - ele vive em determinado contexto (organizacional) e com 

ele interage, ao mesmo tempo influenciando-o e por ele sendo influenciado. 

(MARCIANO, 2006, p. 41). 

Côrte (2014, p. 70) também entende que há demasiada preocupação com parques 

tecnológicos que, na maioria das vezes, não levam em conta que, para seu funcionamento, as 

pessoas estão manipulando as informações presentes naquele meio. Davenport (1998 apud 

CÔRTE, 2014, p. 81) afirma ainda que as empresas continuem a planejar sistemas de 

informação complexos e caros que não podem funcionar plenamente isolados, a não ser que 

as pessoas modifiquem seu comportamento diante da problemática, identificando e se 

precavendo de ataques digitais. 

Côrte (2014) acrescenta que: 

Provavelmente, a área que mais tem estudado esse assunto seja a ciência da 

computação. Certamente, porque muitos ainda entendem que segurança da 

informação é um problema que a tecnologia tem que resolver. Porém, esse 

ponto de vista está sendo superado, mediante a constatação de que a 

tecnologia é incapaz de dar todas as respostas a essa complexa questão. Por 

ser esse um problema que afeta vários segmentos, o estudo da sua solução 

ganhará mais força e avançará mais quando diferentes ciências se associarem 

para debaterem sobre esse assunto. A ciência da informação é uma área que 

possui estreita relação com a segurança da informação, por isso pode 

contribuir para o estudo e para o entendimento das questões que envolvem a 

necessidade de proteção da informação. (CÔRTE, 2014, p. 99). 
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O autor reforça que: 

O reconhecimento da importância de se protegerem as informações tem sido 

crescente nas organizações. O volume de ocorrências de roubo de 

informações, de fraudes, de invasão a sites e de outras formas de violação 

tem atingido patamares preocupantes, por gerar não somente altos prejuízos 

financeiros às organizações, como também problemas de imagem. Os 

problemas de imagem, às vezes, são mais impactantes do que o próprio 

prejuízo financeiro. (CÔRTE, 2014, p. 95). 

Outra característica presente no ser humano e explorada pelo engenheiro social é o 

respeito pela hierarquia. Assim, uma história bem contada de uma fonte aparentemente 

fidedigna não tem como ser contestada. Por exemplo, se um engenheiro social se fizer passar 

por um militar de alta patente e se direcionar a um militar de verdade e pedir informações, 

essa pessoa não teria porque negá-la, visto que aprendeu desde seu primeiro dia sobre o 

princípio da hierarquia. Outro modo de agir, é tentar convencer uma pessoa de que ela tem um 

problema que na verdade ela não tem. Nesse caso o engenheiro social inclusive oferece um 

contato de algum serviço que possa ajudar a pessoa a corrigir seu problema. Quando a pessoa 

entra em contato com a ajuda profissional, na verdade está falando com o próprio engenheiro 

social, mas diante da confiabilidade que tem no “profissional” não há motivos para questioná-

lo. É nesse ponto que o engenheiro social começa a governar suas vítimas (MITNIK; SIMON, 

2003). Esse método é conhecido como engenharia social inversa. 

Assunção (2014, p. 133), aponta que o grande desafio do engenheiro social é saber 

identificar cada tipo de pessoa e como agir segundo suas características. O autor apresenta 

alguns dos truques psicológicos utilizados por engenheiros sociais experientes, conforme 

apresentado no Quadro 3.  

Quadro 3 – Truques Psicológicos Utilizados por Engenheiros Sociais 

TIPOS DE PESSOAS CARACTERÍSTICAS ESTRATÉGIA USADA 

Nervosos 

Parecem cansados e com raiva. 

Inquietos, impacientes. 

Pisando duro. Falam muito e 

alto e reclamam demais. 

Paciência, tranquilidade, 

consideração, educação, calma, 

presteza, agilidade e sangue frio. 

Empatia, atenção redobrada e bom 

humor. Uso de temor e medo. 

Indecisos 

Apreensivos. Querem 

conversar mais sobre o 

assunto. Receosos de cometer 

erros. Falta-lhes segurança 

Moderação, calma, cortesia, 

confirmar a opinião dele próprio. 

Demonstração de conhecimento e 

paciência e simpatia. 

Desagradáveis 
Céticos (descrentes), 

perguntadores, conversadores, 

insultantes 

Franqueza, conhecimento, agilidade, 

cortesia, calma. 

Controle próprio. Uso de temor e 
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medo. 

Duvidosos 

Críticos, indiferentes, 

silenciosos, perguntam demais. 

Conhecimento da empresa, tato, 

perseverança. Ser convincente. Citar 

seus conhecimentos de normas e seus 

limites. 

Silenciosos 

Não tem conhecimento. 

Podem ser pensadores. 

Podem estar fingindo saber. 

Podem estar infelizes 

Uso de pergunta que os leve a 

responder algo que gere mais 

confiança. Ouvir resposta. Estar 

atento ter consideração e cortesia. 

Dependentes 
Tímidos e sensíveis. Indecisos. 

Velhos, surdos e mudos. 

Infantis. 

Fáceis de convencer. Gentiliza, 

decisão. Usa-se a simpatia, pensar 

por eles, ajudá-los sendo claro. 

De bom senso 

Agradáveis e Inteligentes Fazer o que eles esperam. Ser 

eficiente e eficaz. Cortesia e 

consideração conquista-los 

rapidamente, uso da curiosidade 

Fonte: Assunção, 2014, p. 133. 

Os ataques digitais estão muito direcionados às fraquezas humanas. Existe um forte 

indicador observado até aqui, de que a necessidade de segurança da informação está fluindo 

cada vez mais para a educação de usuários. Quanto mais os usuários de ferramentas digitais, 

como as redes sociais, estiverem informados e atentos a qualquer movimentação suspeita em 

sua navegação e contas pessoais, mais a eficiência será garantida à segurança da informação. 

Mitnick e Simon (2005, p. 247) consideram que o sucesso do engenheiro social está em saber 

prever o comportamento humano e afirmam que a teoria se baseia em “saber como as pessoas 

cometem erros e elas sempre cometem”.  

Foi observado na literatura, a inclinação de alguns autores como Marcelo e Pereira 

(2005), autores do livro A arte de hackear pessoas, a associação da prática da engenharia 

social com uso de práticas direcionadas de programação neurolinguística (PNL). A prática é 

baseada na ideia de que a mente, o corpo e a linguagem interagem e criam diferentes 

percepções de mundo em cada indivíduo. A partir daí com a aplicação de uma técnica 

denominada “modelagem” essa percepção pode ser alterada.  

 

3.3 Questões Éticas e os Desafios Diante dos Ataques à Segurança 

Uma sociedade constrói sua estrutura à medida que evolui de forma organizada. 

Similarmente, quando o ser humano adota determinadas regras de ordem, cria estruturas em 

suas vidas que impactam nas relações que estabelecem com outras pessoas. Em uma 

sociedade ordenada, certos comportamentos são desencorajados porque prejudicam a 

integridade dos pensamentos e ações de uma pessoa. Da mesma forma, as implementações de 
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certas práticas são desencorajadas porque enfraquecem a integridade estrutural 

(BROMBERG, 2016). Assim, ao longo dos tempos, a “ética tem servido como uma espécie 

de semáforo que regula o desenvolvimento histórico e cultural da humanidade, num 

cruzamento onde desembocam a Moral, a Filosofia, a Religião e a Sociedade” (OLIVEIRA, 

2007, p. 1). 

No atual cenário informacional, surgem questões e conflitos de ordem ética que estão 

relacionados à informação e suas tecnologias, o que demanda novos esforços de reflexão 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2009). Entretanto, muitos são os conceitos e teorias que 

envolvem os esforços de estudo da ética universal. Portanto, entende-se que delinear e limitar 

o conceito de ética, é tarefa exaustiva em razão da vasta bibliografia que o tema compreende, 

fator que se torna um impeditivo a sua total explicação, tanto completa quanto em síntese 

(MALHEIRO; PALETTA, 2016). Apesar disso, faz-se necessário que sejam apresentadas 

algumas abordagens sobre os conceitos e visões à cerca da ética assim como de seus impactos 

no contexto da ética da informação. Em seu mais amplo conceito de origem etimológica, a 

palavra "ética" vem do grego “ethos” e significa "costume" (OLIVEIRA, 2007, p. 1). O 

conceito de ética data da Grécia Antiga discutido por filósofos como Platão, Sócrates e 

Aristóteles, que foram os precursores do estudo desta ideia filosófica. 

Em um conceito inicial mais amplo, o Dicionário Aurélio explica que ética é o: 

1. Estudo dos juízos de apreciação referentes à conduta humana, do ponto de 

vista do bem e do mal.  

2. Conjunto de normas e princípios que norteiam a boa conduta do ser 

humano (AURÉLIO, 2001, p. 300). 

 

 

Para Valls (1994), ética é tradicionalmente entendida como um: 

 
Estudo ou uma reflexão, científica ou filosófica, e eventualmente até 

teológica, sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Mas também 

chamamos de ética a própria vida, quando conforme aos costumes 

considerados corretos. A ética pode ser o estudo das ações ou dos costumes, 

e pode ser a própria realização de um tipo de comportamento (VALLS, 

1994, p. 7). 

 

Apesar dos esforços concernentes às definições conceituais de ética, no decorrer dos 

anos, esse conceito tem sofrido diversas influências que variam de acordo com os costumes da 

sociedade na qual está inserida. Segundo Oliveira (2007), a evolução do conceito de ética é 

determinada pelos hábitos, costumes sociais, padrões morais e legislação vigentes praticados 
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pela sociedade onde estão inseridos. Dessa forma, determinados padrões comumente aceitos 

em determinada sociedade e época podem não ser aceitos por outras.  

A ética compreende uma extensa área, e é aplicada também à área profissional, 

através dos Códigos de Ética Profissional, que fornecem orientações sobre as diretrizes do 

comportamento humano em sua área de atuação profissional. Por exemplo, na robótica a 

principal lei de ética aponta que um robô jamais deve ser projetado para fazer mal a uma 

pessoa. Na biologia, entende-se que a clonagem só deve ser aplicada em animais e plantas, 

nunca em seres humanos. Já na Programação (Computação) não se deve criar programas com 

objetivo de prejudicar pessoas, espionar ou roubar informações. Este é o ponto no qual esta 

pesquisa tem se direcionado, ao passo que aponta as ameaças que a sociedade da informação 

vive em um contexto amplamente digital.  

As reflexões que movimentam as discussões sobre ética no presente, segundo 

Gonzalez de Gomez (2009), têm caminhado em direção a uma linha normativa em torno da 

informação, a Ética da Informação. Para a autora os agentes e atores sociais intervém nos 

“processos de produção, acesso ou uso de informação”, o que causa impactos a vida de 

terceiros e sua “extensão indefinida de coletivos em redes” (GONZALEZ DE GOMEZ, 2009, 

p. 2).  

Essa tendência às reflexões normativas talvez seja fruto de uma sociedade que 

percebe a necessidade de ampliação de medidas legislativas regulatórias e sua aplicação. 

Embora haja a Lei do Marco Civil da Internet no Brasil, datada de 2014, que estabelece 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no país, os crimes cibernéticos 

ainda são comuns, não sendo esse regulamento um forte intimidador daqueles que praticam o 

roubo de informações por meio da Internet.  

Ética da Informação é o “estudo das questões normativas relacionadas com a criação, 

preservação, organização, acesso, apresentação e controle da informação” (MATHIELSEN, 

2015, p. 428, apud GONZÁLEZ DE GOMEZ, 2017, p. 23). Percebe-se que as questões que 

envolvem a produção e o acesso à informação estão presentes na Web, especialmente hoje 

quando o usuário é produtor e consumidor de informações simultaneamente. González de 

Gomez, 2017, p. 20-21) explica que o contexto interdisciplinar que envolve os estudos sobre 

ética faz com que estes dialoguem com outras Ciências e diante disso urgem “questões e 

conflitos de ordem moral que fazem referência à informação e às tecnologias de informação”. 
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Os contextos normativos referem-se ao desenvolvimento e uso de novas tecnologias de 

informação, assunto tratado pela Ciência da Computação.  

Sobre o uso dessas tecnologias, Barros (2008) entende que não existe entre as 

pessoas reflexão que discuta os limites aos quais máquinas e tecnologia devam exercer em 

nossas vidas. Isso porque “as capacidades cognitivas, o ser, o pensar, o agir são inerentes ao 

ser humano e precedem a existência da tecnologia”. (2008, p. 5).  

Trata-se de uma reflexão válida face à realidade informacional que hoje se vive, onde 

o uso das tecnologias de informação influencia fortemente todas as ações humanas e 

redefinem seus conceitos, uma vez que ação de uma pessoa não pode ser prejudicial às 

demais. Configura-se então um paradoxo, pois “ao mesmo tempo em que a tecnologia se faz 

cada vez mais presente na vida das pessoas, as suas consequências – muitas vezes 

imprevisíveis e até mesmo perigosas para o ser humano estão impondo novas reflexões” 

(ALENCASTRO; HEEMAN, 2004, p. 1).  

Floridi (2005, p. 6) considera que as ações morais afetam o ambiente informacional 

no que diz respeito à violação de privacidade ou confidencialidade de uma informação. O 

autor entende que o ato de hackear é uma forma de violação da privacidade e que o que está 

em questão não é somente o que se faz com a informação que foi acessada sem autorização, 

mas também o que significa para um ambiente informativo, ser acessado sem autorização. 

Fugazza e Saldanha (2015, p. 2) chamam atenção para uma questão importante, ao 

afirmar que hoje a sociedade está inserida em uma: 

Cultura que favorece a transparência, e, ao mesmo tempo, a não garantia da 

proteção da privacidade dos indivíduos no ambiente digital, constituindo um 

dilema central do mundo contemporâneo. O hábito de compartilhar (quase) 

tudo sobre a sua vida particular corresponde ao chamado oversharing, o 

abuso do fornecimento de dados pessoais nas plataformas de mídia na 

Internet. Este “supercompartilhamento” se intensifica com a utilização em 

massa de aparelhos celulares e outros dispositivos móveis aos quais se tem 

mais acesso hoje, pelo crescimento da classe consumidora, favorecido pelo 

barateamento do acesso à Internet. 

 

Os autores entendem que com a chegada da Web 2.0 e sua proposta de interatividade, 

a interação entre pessoas aumentou em uma escala nunca antes alcançada, o que acaba 

contribuindo para difícil identificação dos caminhos que levam à resolução de problemas 



68 
 

 

éticos. Sobre essa problemática, os autores concluem que ela acarreta um novo dilema 

contemporâneo que envolve o “conceito de privacidade, a ética informacional e as redes 

sociais”. (FUGAZZA; SALDANHA, 2015, p. 2)). 

Segundo a legislação brasileira, a Constituição de 1988, artigo 5º, inciso X, garante 

que “são invioláveis a intimidade, a vida privada a honra e a imagem das pessoas”. No mesmo 

documento, inciso XII, reza que é inviolável o sigilo, salvo por ordem judicial para fins de 

investigação criminal. Há ainda o Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), que garante 

aos cidadãos brasileiros nos incisos II e III a “proteção à privacidade” e aos “dados pessoais”.  

A lei mais recente no Brasil, submetida para votação e aprovada por unanimidade 

pelo Plenário do Senado em 10 de julho de 2018, é a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Esta 

lei, determina que os brasileiros devem ser consultados e esclarecidos sobre as formas de 

utilização de seus dados pessoais. Também objetiva oferecer ao cidadão maior controle sobre 

como seus dados são utilizados seja pelo poder público ou pela iniciativa privada (inclusive 

estrangeiras).  

A nova legislação prevê que coleta, acesso, reprodução e produção de dados só 

poderão ser realizados com consentimento expresso do titular. Menores de idade deverão ter o 

permissionamento de uso de dados autorizado por seus responsáveis. Informações como raça, 

dados de saúde, orientação sexual etc., deverão ser descartadas após o uso. O texto prevê 

ainda a criação de um órgão regulador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), 

que traz a proposta de punição para infrações cometidas com multa diária de até R$ 50 

milhões de reais, além da proibição parcial ou total das atividades prestadas pelo órgão 

infrator.  

A implementação da lei teve como ponto de partida o vazamento de dados do 

Facebook sob responsabilidade da empresa Cambridge Analytica. O Senado afirma que 

possuir um Marco Legal, além do Civil proporcionará mais possibilidades de investimento 

dos países estrangeiros no Brasil. (SENADO FEDERAL, 2018; EL PAÍS, 2018). A seguir, a 

Figura 6 ilustra as características dessa lei.  
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Figura 6 – Características do Marco Legal de Proteção aos Dados 

 

 
Fonte: Brasil. Senado Federal, 2018 
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A Lei de Proteção aos Dados Pessoais classifica os dados da seguinte forma: 

 Dados pessoais: nome e apelido, endereço residencial, endereço eletrônico, 

número de cartão de identificação, dados de localização, endereço IP, cookies de 

navegação, identificador de publicidade do telefone, dados obtidos por um 

hospital ou médico. 

 Dados não pessoais: número de registro de empresa, endereço eletrônico de 

empresa, dados anônimos.   

Em contrapartida, a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), garante o 

direito constitucional de acesso às informações classificadas como públicas. Prevê que todo 

cidadão possui o direito de receber de órgãos e entidades informações públicas. Fugazza e 

Saldanha (2017) chamam atenção para os problemas que estão além de questões de 

privacidade e que impactam a rotina dos profissionais da Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, como censura, direitos autorais, confidencialidade de dados entre outros (p. 3). 

Freire (2010, p. 6), afirma que: 

Vivemos em uma época que exige uma flexão ou uma plasticidade interativa 

da racionalidade a partir da qual possamos enfrentar o universo das novas 

questões éticas, políticas e legais que se acumulam diariamente nas práticas 

científicas, empresariais, sociais e governamentais, na vida pública e na vida 

privada.  

 

Floridi (1999) entende que as informações pessoais sobre cada pessoa formam suas 

identidades, uma parte delas mesmas. Para ele a privacidade é parte constituinte de cada ser. 

A liberdade do indivíduo, segundo Nagel (2012 apud FUGAZZA; SALDANHA, 2017, p. 8), 

consiste em poder “escolher como, quando e onde deseja revelar sua identidade em um 

mundo compartilhado”. Possuir direito à privacidade significa, segundo os autores, poder 

decidir o revelar ou esconder sobre si mesmo e, portanto, “essa liberdade abrange também o 

poder de escolha acerca de como o indivíduo deseja interagir com outros em um mundo cada 

vez mais conectado e compartilhado”. 

Conforme visto, muitas são as questões que estão no cerne das discussões sobre 

ética, privacidade e tecnologias. Assim, é importante conhecer e fomentar tais reflexões que 

permeiam as questões éticas, com propósito de mapear o espaço informacional no qual a 

sociedade se insere hoje e, a partir de então poder traçar novos caminhos e perspectivas. 
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4 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E MIDIÁTICA  

 

Com o avanço do fenômeno midiático e o aumento da comunicação através da 

Internet, bem como o desenvolvimento de inúmeros recursos e aplicativos para produção e 

compartilhamento de informações, em diferentes mídias e suportes, surge a necessidade de 

desenvolvimento de competências de aprendizagem para a melhor gestão e uso de 

informações. Este fato traz consigo dois paradigmas relacionados ao desenvolvimento de 

competências: o paradigma funcional e o paradigma de socialização (ARAS, 2018). Segundo 

o autor, o paradigma funcional está ligado ao subdesenvolvimento, ausência de conhecimento, 

capacidade e pensamento suficientes. Já o paradigma de socialização sugere a identificação do 

papel da educação no desenvolvimento das competências individuais, que por sua vez 

aumenta a produtividade e capacidade da sociedade. O segundo paradigma apresentado é o 

que concentra os aspectos aos quais esta pesquisa se dedica, levando-se em consideração que 

a sociedade alcança benefícios com o desenvolvimento de competência informacional, uma 

vez que a população se torna capaz de aumentar a capacidade individual e social em relação 

às obrigações e direitos que possui.   

A velocidade com que a informação se propaga atualmente, faz com que boa parte 

dos saberes adquiridos se tornem obsoletos e incapazes de acompanhar todas as mudanças, 

fazendo com que a necessidade de informação seja cada vez mais urgente e constante. 

Segundo a International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), os 

benefícios sociais do desenvolvimento de competências informacionais são bem mais amplos 

do que se pode pensar, ao entender que: 

 
A competência informacional está no cerne do aprendizado ao longo da vida. 

Ele capacita as pessoas em todos os caminhos da vida para buscar, avaliar, 

usar e criar a informação de forma efetiva para atingir suas metas pessoais, 

sociais, ocupacionais e educacionais. É um direito humano básico em um 

mundo digital e promove a inclusão social em todas as nações. O 

aprendizado de toda a vida prepara os indivíduos, as comunidades e as 

nações a atingir suas metas e a aproveitar as oportunidades que surgem no 

ambiente global em evolução para um benefício compartilhado. Auxilia-os e 

suas instituições a enfrentar os desafios tecnológicos, econômicos e sociais, 

para reverter a desvantagem e incrementar o bem-estar de todos. (IFLA, 

2005, p. 1) 
 

Sob essa perspectiva de individuo, sociedade e informação, acredita-se que, no que 

diz respeito à competência informacional:  
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É consenso que o desenvolvimento de habilidades e competências que 

permitam o uso consciente, criativo e benéfico da informação tornou-se 

essencial para a atuação do indivíduo no contexto social contemporâneo. 

Paralelamente, os novos paradigmas de velocidade e transformação que 

configuram a sociedade demandam que o indivíduo estabeleça uma nova 

relação com a informação e com o saber, uma relação de aprendizado ao 

longo da vida. Em função desse fenômeno, nos últimos anos, assistimos ao 

crescente interesse pelos estudos voltados à competência informacional, o 

qual se reflete principalmente no número de publicações sobre o assunto e 

extrapola os domínios da biblioteconomia e da ciência da informação 

(VITORINO; PIANTOLA, 2009, p. 131)  
 

Tanto a IFLA (2005) quanto Vitorino e Piantola (2009) entendem e justificam a 

importância de relacionar a competência informacional ao desenvolvimento social. Afirmam 

que capacitar pessoas a estabelecer novas relações com a informação, segundo as exigências 

da atual sociedade, são medidas que interessam tanto à sociedade quanto aos estudos que a 

envolvem e auxiliam seu desenvolvimento.  

Nesse sentido, a biblioteca pode desenvolver um importante papel no que diz 

respeito a incentivar a aprendizagem através das lentes da competência informacional, 

promovendo a cultura, o compartilhamento de conhecimento e estimulando o uso mais 

apropriado da informação. Para que isso ocorra do melhor modo, faz-se necessária a 

participação ativa do bibliotecário enquanto mediador e tutor nesse novo contexto 

informacional. Como a competência informacional é um conceito complexo, devido à 

multiplicidade de abordagens e grafias do termo, decidiu-se neste estudo buscar seu histórico, 

evolução do conceito e assim poder traçar os caminhos que levaram à sua inserção nos 

estudos no Brasil, bem como à incorporação do conceito de competência midiática e as 

propostas existentes. 

 

4.1 A Construção do Conceito de Competência 

Nos últimos anos, em níveis acadêmicos e empresariais, o tema competência foi 

associado a diferentes discussões, sob diferentes vertentes de compreensão (FLEURY; 

FLEURY, 2001), tais como:  

 Pessoas (competência individual) 

 Organizações (competências essenciais) 

 Países (sistemas educacionais)  
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Para Miranda (2006, p. 108), competência é um “conjunto de recursos e capacidades 

colocados em ação” os quais reúnem “saber (conhecimento), saber fazer (habilidade) e saber 

agir (atitudes) ”. 

Segundo Fleury e Fleury (2001), o artigo intitulado Testing for Competence rather 

than Intelligence, publicado em 1973 por McClelland, foi o responsável por dar início aos 

primeiros debates sobre competência nos Estados Unidos, onde se discutiu os conceitos que 

se seguem, buscando apontar suas diferenças no que diz respeito às pessoas: 

 Competência: característica relacionada com desempenho superior na realização 

de uma tarefa ou em determinada situação; 

 Aptidão: talento natural que pode vir a ser aprimorado; 

 Habilidade: demonstração prática de um talento particular; 

 Conhecimento: o que é preciso saber para desempenhar uma tarefa. 

 

Tal discussão tinha por finalidade o apontamento das características de cada um dos 

conceitos com o propósito de que não fossem confundidos. Dessa forma, o conceito de 

competência pode ser entendido como um “conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes, ou seja, o conjunto de capacidades humanas que se fundamentam na inteligência e 

personalidade da pessoa” (FLEURY; FLEURY, 2001, p. 183). 

Na década de 1970, surgem na França os primeiros debates sobre competência, 

trazendo questionamentos referentes aos conceitos de qualificação e formação profissional, 

visto que do ponto de vista americano as competências estavam sendo alinhadas a perfis de 

cargos organizacionais influenciados pelos modelos do Fordismo e Taylorismo. A 

comunidade francesa não estava satisfeita com tal comparação e buscou aproximar o ensino 

das necessidades reais das pessoas visando sua capacitação para o trabalho. Fleury e Fleury 

(2001, p. 187) concluem que, “as competências devem agregar valor econômico para a 

organização e valor social para o indivíduo”, sendo possível transformar conhecimento em 

competência.   

No Brasil, este debate surge da discussão acadêmica, baseado incialmente na 

literatura americana, conceituando competência como algo que o indivíduo possui. Segundo 

Le Boterf (1995, apud FLEURY; FLEURY, 2001), a competência é formada por três eixos 

humanos: 
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 Biografia e socialização 

 Formação educacional 

 Experiência profissional 

 

Segundo os autores, “competência é um saber agir responsável e que é reconhecido 

pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e 

habilidades, num contexto profissional determinado” (FLEURY; FLEURY 2001, p. 187), 

conforme ilustrado pela Figura 7. 

 

Figura 7 – Competências como Fonte de Valor para o Indivíduo e para a Organização. 

 

Fonte: Fleury e Fleury, 2001. 

 

 

É importante salientar que o conceito de competência, conforme verificado, está 

relacionado a um comportamento social e profissional de modo mais globalizado, podendo 

assim apresentar-se de modo mais específico ou restrito de acordo com a aplicabilidade de seu 

uso. Os diferentes tipos de competência que a literatura apresenta dependerão da área que as 

estudam, podendo referir-se a: competência individual, profissional, organizacional, 

informacional, midiática e assim por diante.  

 

4.2 Competência Informacional e Midiática: Breve Histórico e Possível Tendência de 

Integração das Áreas 

A competência informacional, segundo Campello (2003), teve seus primórdios nas 

práticas de estudo de usuários nas bibliotecas, o que constituiu um relevante instrumento que 

auxiliou na descoberta e identificação de competências e necessidades informacionais. A 

autora salienta que, é importante compreender as necessidades e os comportamentos dos 
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usuários para, a partir dessa identificação, poder contribuir para a educação de usuários. 

Assim, segundo a autora, a educação de usuários nas bibliotecas antecedeu a competência 

informacional.  

Campello (2003) afirma que, na década de 1950 houve o reconhecimento da função 

educativa das bibliotecas escolares, trazendo consigo a necessidade de instruir os usuários 

quanto ao uso dos materiais bibliográficos de suas coleções. A autora afirma que, antes desta 

data, as bibliotecas estavam mais direcionadas ao serviço de referência e não à educação e ao 

estudo de usuários.  Em decorrência da percepção dessa nova necessidade, em 1955, houve a 

criação de um curso de capacitação de usuários organizado pela bibliotecária Terezine 

Arantes Ferraz40 (DUDZIAK, 2001, p. 51).  

Na década de 1960, as bibliotecas escolares deram início a abordagens que focavam 

nos alunos, no sentido educacional, estas foram trazidas pelo desenvolvimento de métodos 

que faziam uso da aprendizagem dinâmica. Esse cenário propiciou aos bibliotecários a 

oportunidade de adotarem novas posturas e valores diante das necessidades que se 

apresentavam, contribuindo assim de modo mais específico através de funções educativas.  

O ano de 1974, no entanto, foi o ano em que a competência informacional recebeu 

destaque nos Estados Unidos, sendo o termo mencionado pela primeira vez pelo bibliotecário 

Paul Zurkowsky, que na ocasião era também o presidente da Information Industries 

Association, indústria de fornecimento de serviços e produtos de informação relacionados ao 

uso de novas tecnologias. Neste período, já havia evidências referentes à preocupação quanto 

ao uso da informação, uma vez que Zurkowsky pretendia desenvolver um programa nacional 

(Norte-americano) de acesso universal baseado no desenvolvimento de competências 

informacionais. Seu propósito era apresentar no mercado um produto informacional baseado 

em soluções de problemas (CAMPELLO, 2003; DUDZIAK, 2001, 2003). 

Em 1976, o conceito de competência informacional é ampliado, ganhando um novo 

significado que se baseava mais na cidadania, conhecimentos das pessoas e sua 

responsabilidade social. Seu objetivo era auxiliar, através da informação, nas tomadas de 

decisão e na busca das melhores soluções de problemas. Embora a competência informacional 

ainda não estivesse claramente definida, alguns anos mais tarde o termo seria relacionado à tal 

perspectiva biblioteconômica (CAMPELLO, 2006).  

                                                           
40 Bibliotecária da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (USP). 



76 
 

 

Em 1979, já havia evidências das relações entre competência informacional e as 

tecnologias da informação, iniciando-se a percepção da necessidade do uso e domínio das 

ferramentas informacionais (DUDZIAK, 2001).  

Em 1980 os sistemas de informação das bibliotecas tiveram forte influência das 

tecnologias da informação, o que acarretou na alteração dos sistemas de informação: 

A ascensão e difusão da tecnologia da informação alterou as bases de 

produção, controle, guarda, disseminação e acesso à informação, colocando 

o computador em foco e alterando definitivamente as bases dos sistemas de 

informação: bancos de dados online, comunicações via satélite, serviços de 

indexação e resumos, implantação de complexos sistemas de informação 

governamentais, serviços de alerta, redes de bibliotecas, as chamadas novas 

tecnologias como microcomputadores, TV a cabo, CD-ROM, etc. 

(DUDZIAK, 2001, p. 25). 

 

Campello (2003, p. 3) aponta que, neste mesmo ano, a função pedagógica do 

bibliotecário tornou-se mais clara, apoiada pela American Association of School Librarians 

(AASL), o que tornou possível novos desdobramentos, conforme a autora aponta: 

Uma das funções do bibliotecário seria a de professor, encarregado de 

ensinar não apenas as habilidades que vinha tradicionalmente ensinando 

(localizar e recuperar informação), mas também envolvido no 

desenvolvimento de habilidades de pensar criticamente, ler, ouvir e ver, 

enfim ensinando a aprender a aprender. Outra função prevista para o 

bibliotecário era a de consultor didático, encarregado de integrar o programa 

da biblioteca ao currículo escolar, colaborando no processo de 

ensino/aprendizagem e assessorando no planejamento e na implantação de 

atividades curriculares.  
 

 

No ano de 1983, as bibliotecas foram consideradas a base da educação e do 

aprendizado, pela Comissão Nacional de Bibliotecas e Ciência da Informação (National 

Commission on Libraries and Information Science – NCLIS). Em 1985 novamente a 

educação de usuários recebe destaque, conduzindo o desenvolvimento dos indivíduos a 

pensamentos críticos e pesquisas eficazes. Em 1988 são exigidas novas competências aos 

bibliotecários para que possam melhor exercer o seu papel de educadores, o que fortalece a 

relação da biblioteca com a educação (DUDZIAK, 2001, 2003).  

A década de 1980 foi, portanto, um período de notoriedade para as bibliotecas em 

relação a sua contribuição na formação educacional do indivíduo.  
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Mas foi na década de 1990 que houve aumento dos empenhos na busca de uma 

definição terminológica para esta expressão, visto que competência informacional deriva da 

tradução do termo em inglês information literacy. A partir de 1990, são identificadas três 

tendências relacionadas à competência informacional (CERIGATTO, 2018, p. 101):  

 A educação e a relação com a competência informacional;  

 A competência informacional e sua importância para garantir o aprendizado 

contínuo ao longo da vida e  

 O papel dos bibliotecários frente à competência informacional. 

Embora a ideia de competência informacional tenha surgido na década de 1970 nos 

Estados Unidos, no Brasil ela só alcançou visibilidade e abrangência entre os grupos de 

pesquisa da década de 2000. Uma das dificuldades que justificam o longo espaço de tempo 

relaciona-se ao fato de que a noção de competência informacional não é estática e limitada, 

mas “um conceito dinâmico que continua a crescer para incorporar uma gama cada vez maior 

de habilidades necessárias aos indivíduos inseridos na era da informação” (VITORINO, 

PIANTOLA, 2009, p. 134). 

As autoras mencionadas entendem que o termo information literacy tem sido alvo de 

muitas discussões devido a tradução da palavra literacy, que representa um nível básico de 

habilidades de alfabetização, referindo-se basicamente aos conceitos de leitura e escrita 

(VITORINO, PIANTOLA, 2009, p. 131). Assim, atentam para o uso de outros termos muitas 

vezes usados na literatura como sinônimos de information literacy, embora sejam, na verdade, 

conceitos distintos.  São eles: 

 Library skills (habilidades em biblioteca) 

 Library use (uso de bibliotecas) 

 Bibliographic instructions (instruções bibliográficas) 

 

Hatschbach e Olinto (2008, p. 23), também comentam que as traduções feitas para 

information literacy são alvo de controvérsias, sendo empregados os termos: 

 Competência em informação 

 Competência informacional 

 Letramento informacional  

 Alfabetização em informação 
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Segundo Hatschbach (2002, p. 48), a falta de um termo específico para a tradução de 

information literacy traz “dificuldades à pesquisa” e ao “firmamento da área no país”. O autor 

menciona que algumas traduções restringem o conceito, relacionando o termo às questões 

relacionadas ao analfabetismo, o que limita seu alcance. Apesar das variações de tradução, 

autores brasileiros como Dudziak, Ferreira e Ferrari (2017), Campello (2002) e Vitorino e 

Piantola (2009) adotam, na atualidade, a tradução “competência informacional” para o uso em 

português, justificado por sua completude semântica. Vitorino e Piantola (2009, p. 132) 

entendem que, “a informação tem sua origem e destino na sociedade que a gera e transforma 

em conhecimento” e, portanto, isso faz com que haja necessidade da existência de uma 

competência única: a competência informacional, inerente aos profissionais da informação.  

Assim, com base nesses autores, competência informacional foi a expressão adotada nesta 

pesquisa. 

No Brasil, é íntima a relação entre o desenvolvimento da competência informacional 

e o trabalho realizado pelos bibliotecários, entre outros precursores. Muitos bibliotecários 

contribuíram com os estudos sobre educação de usuários através de perspectivas 

socioeducativas e ações culturais. Vale destacar o tratamento dado à temática pela Unesco, 

que em 2013 publicou um e-book intitulado Overview of information literacy resources 

worldwide, traduzido em 42 idiomas. Nesse documento, o Brasil é representado com texto de 

autoria da bibliotecária Elisabeth Dudziak, da Universidade de São Paulo, que é representante 

da Unesco no Brasil (CERIGATTO, 2018). 

Quanto às definições de competência informacional, destacou-se as seguintes entre 

as encontradas na literatura: 

American Library Association (1989, p. 1): 

 

Para ser competente em informação, a pessoa deve ser capaz de reconhecer 

quando precisa de informação e possuir habilidade para localizar, avaliar e 

usar efetivamente a informação [...]. Resumindo, as pessoas competentes em 

informação são aquelas que aprenderam a aprender. Elas sabem como 

aprender, pois, sabem como o conhecimento é organizado, como encontram 

a informação e como usá-la de modo que outras pessoas aprendam a partir 

dela. 
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Hatschbach (2002, p. 95) entende que competência informacional é uma: 

 

Área de estudos e de práticas que trata das habilidades acerca do uso da 

informação em relação à sua busca, localização, avaliação e divulgação, 

integrando a utilização de novas tecnologias e a capacidade de resolução de 

problemas de informação.  

 

Dudziak (2003, p. 28) considera que competência em informação é um: 

 

Processo contínuo de internalização de fundamentos conceituais, atitudinais 

e de habilidades necessário à compreensão e interação permanente com o 

universo informacional e sua dinâmica, de modo a proporcionar um 

aprendizado ao longo da vida.   

 

Vitorino e Piantola (2009, p. 138) afirmam que a competência informacional: 

 

Deve ser mais amplamente entendida como uma “arte” que vai desde saber 

como usar os computadores e acessar a informação até a reflexão crítica 

sobre a natureza da informação em si, sua infraestrutura técnica, e o seu 

contexto e impacto social, cultural e mesmo filosófico, o que permitiria uma 

percepção mais abrangente de como nossas vidas são moldadas pela 

informação que recebemos cotidianamente. 

 
 

Percebe-se que, embora conceituada sob aspectos diferentes, a competência 

informacional é relacionada pelos autores como a capacidade de saber usar a informação e 

gerar novos conhecimentos a partir do seu acesso e uso. Segundo Vitorino e Piantola (2009) a 

competência informacional, enquanto disciplina, é de fundamental relevância na sociedade da 

informação. Johnston e Webber (2006, p. 112-113) acrescentam que “uma pessoa competente 

em informação é um ser autoconsciente e não um simples repositório de habilidades e 

conhecimentos”. Eles entendem que é importante que haja a “adoção de um comportamento” 

que leve ao “uso correto e ético da informação”. Desse modo, entende-se que para que um 

indivíduo seja considerado competente em informação, é necessário que ele domine 

conhecimentos básicos inerentes a construção de saberes e que seja capaz de definir o tipo de 

informação de que necessita e onde encontrá-la, incluindo os meios tecnológicos.  

Na atualidade, outros termos surgem, em especial nas áreas da Comunicação e da 

Computação, buscando dar conta de uma abrangência maior para o conceito de competência 

informacional. Assim, encontram-se na literatura os termos competência digital e 

competência midiática. 
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A consciência de que se vive em um período caracterizado por sociedade da 

informação, apresenta a necessidade de desenvolver competências que ofereçam auxílio para 

lidar com todo esse universo informacional.  As novas tecnologias impulsionaram uma 

mudança de postura comportamental em relação aos suportes tecnológicos e os produtos e 

serviços de informação, em especial da Internet (CASTELLS, 2009).  

Bawden (2001, apud KOLTAY, 2011) identificou na literatura vários termos 

relacionados à competência informacional: 

 Competência computacional/competência em tecnologia da 

informação/TIC/eletrônica 

 Competência em biblioteca 

 Competência em mídia/midiática 

 Competência em rede/competência em Internet 

 Competência em hipertexto/hipermídia 

 Competência digital 

 

Outros termos e conceitos aparecem em menor intensidade na literatura, segundo 

Koltay (2011), que destaca a competência virtual (virtual literacy), a competência 

multicultural (multicultural literacy) e a competência tecnológica emergente (emerging 

technology literacy). 

Conforme Koltay (2011), competência midiática, competência digital e competência 

informacional são os três principais conceitos que prevalecem na literatura, cujo foco são 

abordagens críticas em relação a mensagens em diferentes mídias. 

Competência digital é um termo muitas vezes usado para se referir apenas ao uso das 

tecnologias de comunicação e informação e outras vezes há inconsistência no uso do termo, 

conforme afirma Martin (2006, apud KOLTAY, 2011). 

Segundo Dudziak, Ferreira e Ferrari (2017, p. 213), o surgimento de novas 

tecnologias e as mudanças ocorridas na forma de se comunicar, através dos novos dispositivos 

de comunicação, foram determinantes nas relações entre indivíduos e informação. As autoras 

entendem que o fenômeno midiático influencia e molda os processos de comunicação bem 

como a própria sociedade. Neste contexto, a competência midiática veio para tratar com mais 
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ênfase as questões voltadas para as inovações tecnológicas e toda evolução por parte do 

domínio de informações e formatos disponíveis hoje. 

A UNESCO (2017, p. 1) acredita que o acesso igualitário à informação, ao 

conhecimento e aos sistemas de mídia são condições que precedem ao empoderamento das 

pessoas. Entende que as competências informacional e midiática reconhecem: 

 

O papel fundamental da informação e da mídia em nosso dia a dia. Está no 

centro da liberdade de expressão e informação, já que empodera cidadãos a 

compreender as funções da mídia e outros provedores de informação, a 

avaliar criticamente seus conteúdos e, como usuários e produtores de 

informação e de conteúdos de mídia, a tomar decisões com base nas 

informações disponíveis. 

 

A UNESCO afirma ainda que, embora esses dois tipos de competência sejam vistos 

como áreas distintas, optou-se por tratá-las como complementares, uma vez que para alcançar 

resultados reúnem conhecimento, habilidades e atitudes (ou ações). São citadas cinco 

competências necessárias ao alcance da competência informacional e midiática (2017, p. 2): 

 Compreender o papel e as funções da mídia nas sociedades democráticas; 

 Compreender a condição sob a qual a mídia pode exercer suas funções; 

 Avaliar criticamente os conteúdos de mídia; 

 Engajar-se com a mídia para se expressar e participar democraticamente; 

e 

 Revisar habilidades (incluindo habilidades em TIC) necessárias para 

produzir conteúdos gerados por usuários.  
 

 

Uma das características apontadas pela UNESCO (2017), a respeito da competência 

informacional e midiática, relaciona-se à capacidade do indivíduo de desenvolver julgamentos 

e raciocínios com bases nas informações que obtém por meio dos recursos informacionais que 

utiliza, cumprindo assim inclusive, o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que versa sobre direito de acesso à informação.    

As tecnologias da informação certamente trouxeram muitas mudanças, mas dentre 

elas, talvez uma das mais evidentes seja a transformação dos suportes da informação. Na 

proporção que estes equipamentos se modernizam, mudam simultaneamente a forma de lidar 

com informação, exigindo novos aprendizados e a prática de aprender a reaprender à medida 

que uma tecnologia supera a outra. Tornar indivíduos capazes de ter domínio da informação 

em seu contexto, reconhecer suas necessidades informacionais e fazer pleno uso das fontes de 
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informação para a saciedade de suas necessidades informacionais é um dos objetivos da 

competência informacional, bem como da competência midiática.  

Essas transformações de necessidades informacionais também afetam a cultura social 

onde a informação está inserida, conforme menciona Aquino (2004, p. 9), que compreende 

que: 

A passagem da cultura impressa para a cultura digital afetou não só os 

ambientes em papel, exigindo-lhes não só sua adequação aos novos 

formatos, mas impondo a aquisição de novas competências e habilidades 

para o desenvolvimento dos serviços informacionais.   

 

 

 Uma vez que a sociedade tem estabelecido e estruturado suas relações em rede 

(CASTELLS, 1999), torna-se natural que o uso da Internet apresente mudanças em sua forma 

de comunicação. No entanto, segundo Belluzzo (2006), a grande massa de informação 

disponibilizada na rede, requer que os indivíduos cada vez mais conheçam as estratégias de 

busca e uso dos sistemas de recuperação.  

O uso de estratégias de busca em meio digital contribui para evitar a perda de tempo, 

para recuperar informações mais relevantes e para o descarte de informações irrelevantes, o 

que inclui o uso de operadores booleanos, embora não se deva dispensar o uso do pensamento 

crítico quanto à seleção de fontes recuperadas. 

Belluzo (2006, p. 79) observa que: 

Atualmente, existe excesso de informação e cada pessoa se encontra frente a 

uma variedade enorme de opções, o que faz com que seja necessário contar 

com estratégias que permitam selecionar a informação confiável para a 

tomada de decisões. É neste particular que se acredita poder o profissional da 

informação estar um passo à frente, uma vez que a sua especialidade está 

diretamente envolvida com atividades de análise e síntese em seu trabalho, o 

que pode representar maior experiência na busca, estudo e seleção de 

diferentes fontes, capacidade desenvolvida na prática constante e gradual 

deste exercício mental. Assim, este exercício implica desde a identificação 

de dados que distinguem um documento, até a interpretação da informação 

que permite orientar o usuário quanto à pertinência das fontes recomendadas 

e a relevância e qualidade da informação obtida. 

 

 

Com a evolução da tecnologia que passa a possibilitar o acesso e uso a informações 

em diferentes mídias, que exigem conhecimentos específicos, o termo competência midiática 

começa a ser usado, em especial na literatura da Comunicação, cujos profissionais necessitam 

dominar os novos recursos informacionais e acessar diferentes mídias. Nesse sentido é 



83 
 

 

compreensível que a competência midiática esteja associada à noção de aprendizagem ao 

longo da vida. Não é fato novo que as mídias digitais estão incorporadas na vida de milhares 

pessoas de diferentes faixas etárias. Este diversificado grupo de usuários sabe como utilizar 

ferramentas de navegação, baixar vídeos, acessar redes sociais, no entanto, muitas das vezes 

fazem isso sem a devida reflexão e não possuem habilidades críticas suficientes para avaliar 

as informações que compartilham e recebem. Deste modo, o objetivo refletido pela 

competência midiática não se limita a incentivar o uso com propriedade de tais tecnologias, 

mas investigar como esses grupos de atores midiáticos distintos interpretam criticamente as 

mensagens. A partir disto, a proposta abrange o estudo destes usuários em seus diferentes 

pontos de vista. O incentivo à leitura crítica precisa estar relacionado desde a produção de 

conteúdo até a melhor compreensão das relações que envolvem a cultura midiática 

(HESMONDHALGH, 2006 apud CERIGATTO, 2018, p. 169). 

Cerigatto (2018) acredita que a diversidade de grupos que fazem parte das redes 

sociais online, bem como a diversidade de informações que nela são compartilhadas 

contribuem para um estudo de usuário mais atento à educação midiática que se pretende 

alcançar. Ela afirma que (2018, p. 83):  

Na rede social o erudito convive com o popular, o científico com a religião, 

a notícia credível e apurada com textos opinativos e sem fundamentação. 

Lévy (1999) compara essa possibilidade de interação e cultura da 

participação com o que os filósofos da época do Iluminismo consideravam 

ser o motor do progresso: a troca, o debate, tão essenciais nas relações 

humanas.  

 

Santaella (2004) reforça que, sobre o perfil de leitores, deve-se levar em 

consideração as habilidades que os diferenciam assim como suas características cognitivas. 

Há que se levar em conta a diversidade cultural, social, linguística no que se refere às políticas 

e práticas alfabetizadoras. Sobre os aspectos que envolvem a informação midiática, Calvani et 

al (2008 apud CERIGATTO, 2018) citam três dimensões que envolvem sua eficácia: 

 Tecnológica: relacionada com a capacidade de explorar e resolver problemas em 

ambiente digital;  

 Cognitiva: envolve leitura, identificação, seleção, interpretação e avaliação de 

dados e informações   

 Ética: dimensão que preza pela interação de forma construtiva, ética e 

responsável. 
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Quanto às dimensões apresentadas, vale mencionar que estão fortemente 

relacionadas ao escopo de interesses deste estudo: a dimensão tecnológica é o canal que está 

sendo avaliado por este estudo, uma vez que foi identificada como ambiente propício às novas 

práticas da engenharia social. Já a dimensão cognitiva é o que permitirá ao usuário, no uso de 

suas faculdades mentais, perceber através de leitura crítica em que viés a informação a que 

está tendo acesso está inserida e assim tomar decisões a partir daí. E sob a dimensão ética, o 

usuário poderá avaliar não somente a informação que consome como também a que produz ou 

compartilha, evitando assim alguns dos danos já mencionados nas seções anteriores.  

O fato é que o uso das mídias está fortemente inserido na sociedade. A literatura 

aponta que os primeiros esforços voltados para a competência midiática se deram nos Estados 

Unidos, Canadá e alguns países da Europa. Os primeiros estudos preocupavam-se com os 

elementos políticos e ideológicos presentes nas mensagens e, por conseguinte, com a mídia 

tornando-se cada vez mais cotidiana na vida das pessoas (SCHWARZ, 2005). Segundo as 

habilidades identificadas para o desenvolvimento de competência midiática, destacam-se três 

saberes (CERIGATTO, 2018, p. 172): 

 

1. Saber acessar as mensagens;  

2. Saber realizar avaliação crítica da qualidade da informação e o 

3. Saber quanto à produção de conteúdos através de diferentes linguagens e 

plataformas.  

 

No âmbito da educação midiática, o Brasil ainda não possui uma política clara que 

contemple esta questão. Dudziak (2010) e Borges (2014) defendem que a competência 

midiática e a competência informacional possuem interseção e por isso devem convergir. A 

autora aponta a necessidade de integração entre ambas em um universo social onde a mídia 

está presente no cotidiano. Borges (2014) aponta o fenômeno infocomunicacional como 

aspecto que norteia esta questão. Para Dudziak (2010), a integração das competências 

justifica-se e agrega mais significado ao aprendizado, especialmente no que se refere à 

chamada geração “Y”.  A autora afirma que isso contribui para um compromisso mais crítico 

entre a informação relacionada à tecnologia (competência informacional) e à mídia 

(competência midiática). No entanto, segundo a autora, a tarefa de unir as duas áreas não é 

simples, uma vez que apesar das semelhanças, cada uma possui um campo de estudo 

específico.  
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Algumas dessas características que diferenciam os dois tipos de competência, são 

apresentadas no texto de Dudziak (2010), conforme o Quadro 4, a seguir. 

 

Quadro 4 – Aspectos da Competência Informacional e Midiática 

Competência Informacional Competência Midiática 

 Mobilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes relacionadas à 

informação: necessidade, busca e uso 

 Processos investigativos de pesquisa 

 Leitura e escrita 

 Manipulação de dados e informações 

 Produção e disseminação 

 Preservação e reuso 

 

 Resulta da convergência de 

conhecimentos, habilidades e atitudes 

mobilizados em relação ao uso e à 

compreensão 

 Meios e processo de comunicação de 

massa 

 Uso crítico e contextual dos meios de 

comunicação 

 Uso da Tecnologias da Informação 

 Produção e efeitos da mídia 

 Convergência midiática 

 

Principal Característica Diferenciadora 
 

Está mais interessada no processo 

investigativo, que muda constantemente e 

modifica o sujeito nesta trajetória. 

 

Está mais centrada no acesso, análise, 

avaliação e criação de mensagens em 

diferentes meios, com intuito de 

compreender os processos de comunicação 

de massa, buscando entender as técnicas 

usadas nestes processos, como essas 

mensagens constroem a realidade, como os 

meios de comunicação impactam sobre 

temas sociais, políticos, econômicos etc. 
 

Fonte: Adaptado de Dudziak (2010, p. 12) e Cerigatto (2018, p. 199) 

 

Ainda sobre a convergência das áreas, Dudziak (2010, p. 13) argumenta que: 

Esta convergência reúne e fortalece o sujeito aprendiz; é pré-requisito para o 

êxito da aprendizagem centrada no aluno e em sua autonomia, que hoje atua 

em distintos ecossistemas informacionais; contribui para a conscientização 

da integridade acadêmica na utilização de informações e evita o plágio; 

permite que o aluno adquira hábitos de leitura e atualização constante, a 

partir da elaboração de estratégias adequadas às diferentes mídias e 

ferramentas informacionais; contribui para o desenvolvimento do 

pensamento crítico em relação à informação e aos meios de comunicação 

que a disponibilizam; integra os saberes informacionais aos tecnológicos e 

midiáticos, possibilitando a construção de conhecimentos e a realização do 

aprendizado; é crucial ao exercício pleno da liberdade de expressão e efetiva 

cidadania pela apropriação eficaz das ferramentas e recursos de comunicação 

e informação. 
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Outras pesquisadoras concordam com o pensamento de Dudziak (2010) sobre a 

integração das áreas, como Gallotti, Santos e Souza (2015, p. 447), que afirmam que 

“correlacionar ambas as literacias se faz pertinente na medida em que as novas mídias se 

constituem em espaços de interação (logo, de infocomunicação) nos quais ocorrem as ações e 

transformações sociais”. Leaning (2013) também é favorável à integração das duas áreas e 

justifica que existe em ambos os campos a mesma intenção de trabalho, a integração das áreas 

satisfaria melhor as necessidades dos usuários no cenário contemporâneo e a combinação das 

áreas justifica-se por sua lógica pedagógica. Existe ainda nos autores apresentados o incentivo 

a cooperação entre instituições educacionais no que se refere a educação do usuário, seja 

através de bibliotecas públicas ou de instituições que promovem acesso à informação.  

Cerigatto (2018, p. 245) considera, em sua tese, que: 

As universidades e grupos de pesquisas das duas áreas estabeleçam projetos 

em parceria dentro de um plano de educação para a mídia e para a 

informação mais holístico, e os conhecimentos de ambas as áreas sejam 

compartilhados em situações de pesquisas aplicadas. Bibliotecas também 

seriam espaços para propiciar as práticas desses projetos – que ainda 

poderiam inspirar práticas curriculares mais abrangentes. Deve-se entender 

muito bem como as duas áreas se complementam, e como uma poderia 

subsidiar as lacunas da outra, num cenário de tantas possibilidades como o 

digital – que converge diferentes linguagens, formatos e mídias.  

 

Ainda sobre as diferentes terminologias adotadas pelos estudiosos da área, Amor 

Pérez e Delgado (2017, p. 1) sugerem que a convergência entre os termos deve se dar entre 

competência digital e competência midiática, a fim de “executar atuações didáticas nos 

distintos grupos que compõem a sociedade atual. As autoras afirmam que (2017, p. 5): 

 

Historicamente, a competência digital e a competência audiovisual 

permaneceram claramente separadas. Enquanto a competência audiovisual 

centrava-se nos conhecimentos, nas habilidades e nas atitudes relacionadas 

com os meios de comunicação de massas e a linguagem audiovisual, a 

competência digital abordava a capacidade de busca, processamento, 

comunicação, criação e difusão por meio das tecnologias. 

 

As autoras chamam atenção para o fato de que existe a necessidade de uma educação 

que ocorra de modo crítico e inteligente, uma vez que a tendência que hoje se apresenta seja a 

da digitalização. Por esta razão entendem que não se pode ter uma competência sem a outra e 
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por isso propõem a “integração conceitual e terminológica” de competência digital e 

competência midiática (AMOR PÉREZ; DELGADO, 2017, p. 7).  

Lucas, Moreira e Costa (2017, p. 4) ao analisarem a terminologia de competência 

digital afirmam que o conceito necessita de consenso. Os autores notaram que o termo é 

“interpretado de diferentes formas em documentos e relatórios políticos, em investigações e 

trabalhos académicos, nas práticas de ensino, aprendizagem e de certificação, no contexto 

empresarial, a nível nacional e internacional”.  Na literatura internacional eles identificaram 

os termos: literacia, literacia tecnológica, novas literacias, multiliteracia, multimodalidade, 

habilidades digitais, literacia para os media digitais ou ainda o conceito de habilidades de 

Internet e concluem que estes não representam a totalidade dos termos identificados.  

No contexto nacional, segundo os autores, encontram-se em português outras 

referências à competência digital, “tanto em documentos e relatórios políticos como em 

trabalhos académicos” (LUCAS; MOREIRA; COSTA, 2017, p. 5). Os conceitos identificados 

foram:  competência digital, competências TIC, competências tecnológicas, competências 

infocomunicacionais, competências informáticas, literacias digitais básicas e generalizadas, 

literacia digital ou literacia midiática.  

Os autores concluem que, tanto no contexto nacional quanto no internacional, 

verifica-se a utilização de mais de uma terminologia de forma indistinta e sinonímica, o que 

para eles evidencia a ausência de preocupação no que se refere a utilização de uma designação 

única, o que também colabora para a multiplicação de conceitos (LUCAS; MOREIRA; 

COSTA, 2017, p. 5). 

Sobre os aspectos que tangem as terminologias, Ward (2006, apud KOLTAY, 2011, 

p. 216) reforça que as questões que dizem respeito às definições, “têm atormentado o conceito 

de literacia da informação, incluindo a literacia midiática, e as distinções entre os termos 

parecem ser uma questão de semântica”. 

Percebe-se que, embora as competências informacional, digital e midiática possuam 

pontos de convergência que justifiquem sua unificação, através da literatura apresentada, 

ainda não existe esta perspectiva de forma unânime, embora pareça que os esforços de alguns 

pesquisadores da área da Ciência da Informação estejam caminhando para esta direção.  
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Em conformidade com a metodologia aplicada à presente pesquisa, foi realizado 

levantamento de dados com a finalidade de verificar como se apresenta o panorama atual das 

publicações, no Brasil, dentro da Ciência da Informação, no que diz respeito a estudos sobre 

engenharia social, segurança da informação e redes sociais online, que são os eixos principais 

que embasam o escopo dessa pesquisa. Através desse levantamento, foram identificadas 

diferentes abordagens relacionadas ao eixo central da pesquisa, como privacidade, big data, 

competências informacional, digital e midiática, ética e fake news. Esses contextos também 

foram incluídos nos resultados, uma vez que ao analisar os textos verificou-se sua pertinência. 

Para a busca e coleta de dados foram utilizadas duas fontes de informação: BRAPCI41 e 

ENANCIB42. A pesquisa teve início no mês de setembro e terminou em dezembro de 2018.  

A Base de Dados Referencial de Artigos e Periódicos em Ciência da Informação, 

BRAPCI, é uma base de dados que identifica e indexa títulos de periódicos da área de Ciência 

da Informação, formando uma base de dados referenciais. Nela são disponibilizadas as 

referências e publicações na íntegra, através do download de texto ou leitura através de links. 

A base oferece cobertura na área de Ciência da Informação (Biblioteconomia e Arquivologia) 

e no momento da consulta dispunha de 19.255 textos e 57 periódicos nacionais, cobrindo o 

período de 1972 em diante.  

O Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, ENANCIB, é um 

evento anual de cunho científico que reúne artigos resultantes de pesquisas da pós-graduação 

na Ciência da Informação no Brasil. Trata-se de um evento promovido pela Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação (ANCIB). As conferências 

são publicadas cobrindo o período de 1994 em diante, não sequencial em alguns períodos. A 

ANCIB divide as conferências por números de encontro, que compreende o conteúdo de I a 

XV, onde cada encontro possui 11 categorias classificadas em Grupos de Trabalho (GTs). São 

eles: 

GT1 - Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação 

GT2 - Organização e Representação do Conhecimento 

GT3 - Mediação, Circulação e Apropriação da Informação 

                                                           
41 http://www.brapci.inf.br/index.php/res/about 
42 http://enancib.ibict.br/index.php/enancib/index 
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GT4 - Gestão da Informação e do Conhecimento 

GT5 - Política e Economia da Informação 

GT6 - Informação, Educação e Trabalho 

GT7 - Produção e Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação 

GT8 - Informação e Tecnologia 

GT9 - Museu, Patrimônio e Informação 

GT10 - Informação e Memória 

GT11 - Informação e Saúde 

 

A seguir são apresentados, em ordem decrescente, os anos em que os encontros 

ocorreram, a numeração que os identificam, a instituição e local onde ocorreram e o tema 

central do evento, conforme o Quadro 5 que se segue.    

 

Quadro 5 – Histórico dos eventos do ENANCIB (1994-2018) 

ANO Nº LOCAL TEMA 

2018 XIX UEL – PR 
Sujeito informacional e as perspectivas atuais em Ciência da 

Informação 

2017 XVIII Unesp – SP Informação, sociedade, complexidade 

2016 XVII UFBA – BA 
Descobrimentos da Ciência da Informação: desafios da Multi, Inter 

e Transdisciplinaridade (MIT) 

2015 XVI UFPB – PB Informação, Memória e Patrimônio: do documento às redes 

2014 XV UFMG – MG 
Além das ‘nuvens’: expandindo as fronteiras da Ciência da 

Informação 

2013 XIV UFSC – SC 
Informação e interação: ampliando perspectivas para o 

desenvolvimento humano 

2012 XIII Fiocruz – RJ A sociedade em rede para a inovação e o desenvolvimento humano 

2011 XII UnB – DF Políticas de Informação para a Sociedade 

2010 XI 

IBICT/UFRJ; 

Fiocruz; UNIRIO – 

RJ 

Inovação e inclusão social: questões contemporâneas da informação 

2009 X UFPB – PB A responsabilidade social da Ciência da Informação 

2008 IX USP – SP Diversidade cultural e políticas de informação 

2007 VIII UFBA – BA 
Promovendo a inserção internacional da pesquisa brasileira em 

Ciência da Informação 

2006 VII Unesp – SP 

A dimensão epistemológica da Ciência da Informação e suas 

interfaces técnicas, políticas e institucionais nos processos de 

produção acesso e disseminação da informação 

2005 VI UFSC – SC A política científica e os desafios da sociedade da informação 

2003 V UFMG – MG Informação, conhecimento e transdisciplinaridade 

2000 IV UnB – DF 
Conhecimento para o Século XXI: a pesquisa na construção da 

Sociedade da Informação 

1997 III IBICT/UFRJ – RJ - 

1995 II 
PUC-Campinas – 

SP 
- 

1994 I UFMG – MG - 

Fonte: Elaborado pela autora com base no ENANCIB.  
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Os limites cronológicos utilizados na pesquisa foram de 1990 a 2018 para a BRAPCI 

e de 1994 a 2018 para o ENANCIB, visto que os encontros tiveram início naquele ano. Na 

ocasião do levantamento, a base BRAPCI estava funcionando em versão Beta, ou seja, versão 

em teste. Esse fator interferiu algumas vezes de modo negativo nos resultados, visto que 

apresentava inconsistências com relação ao número de itens recuperados, o que foi percebido 

através do histórico de buscas comparado em dias alternados com utilização dos mesmos 

descritores. O ENANCIB, visto que não foi possível consultar o BENANCIB43, exigiu que a 

busca fosse feita item a item. Foi necessário acessar cada evento de 1994 em diante, dentro do 

evento acessar cada um dos 11 GTs e dentro de cada GT examinar cada publicação abrindo os 

links44 que levam ao texto completo. Inicialmente pretendia-se examinar apenas os GTs 7 e 8, 

por serem os que possuem as temáticas voltadas para tecnologia. No entanto, navegando pelos 

demais GTs percebeu-se que termos relacionados ao eixo desta pesquisa também estavam 

presentes em outros GTs, como é o caso de engenharia social, que aparece no GT4, que está 

voltado para gestão da informação e do conhecimento. Tal percepção levou à necessidade de 

exame de todos os GTs, ampliando a cobertura de publicações e o resultado final.    

 

5.1 BRAPCI  

 

A busca teve como critério usar os termos engenharia social, segurança da 

informação e rede social online e algumas combinações entre eles com uso de estratégias 

booleanas. Os termos compostos foram grafados entre aspas, conforme recomendação da base 

de dados nas orientações de busca avançada. Para a busca combinada entre dois termos foram 

utilizados os termos compostos entre aspas intercalados pelo o operador booleano AND, 

grafado em maiúscula. É importante destacar que operador AND deve ser grafado todo em 

letra maiúscula, uma vez que se verificou que isso altera os resultados, sendo esta a forma 

correta. Através dos resultados obtidos, foram examinados os títulos, palavras-chave e 

resumos e sempre que necessário foi examinado o texto na íntegra para observar sua 

adequação à proposta de pesquisa. O critério de descarte baseou-se na presença de duplicatas 

e inadequação do item ao tema, conforme será verificado nas apresentações que se seguem.  

 

                                                           
43 A Universidade Federal Fluminense desenvolveu um repositório chamado BENANCIB com a finalidade de 

reunir todas as publicações dos eventos do ENANCIB, o que oferece uma ferramenta de busca com termos 

combinados. No entanto, durante o período que foi realizada a presente pesquisa o repositório encontrava-se com 

problemas de acesso, estando a página fora do ar. 
44 Com exceção do evento de 2016, onde não há links individuais, visto que a publicação dos textos ocorreu em 

formato de livro, reunindo todos os textos em um documento de mais de 5 mil páginas. 
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5.1.1 Engenharia Social  

A busca realizada pelo termo "engenharia social", obteve quatro resultados que 

correspondem aos contextos investigados nesta pesquisa. No entanto, conforme já 

mencionado, a base apresentou algumas inconsistências durante o período de buscas. Para fins 

de comprovação de inconsistência da base na versão Beta, foi realizado um print das telas 

onde é possível notar que em um dado momento, a base diferencia letras maiúsculas de letras 

minúsculas na escrita do termo de busca e no momento seguinte ela muda seus critérios de 

recuperação, aceitando qualquer das formas. Vale mencionar que todos os limites 

cronológicos utilizados na busca são iguais e que os 29 resultados trazidos na busca no 

momento em que se verificou a inconsistência foram verificados um a um e de fato apenas 

quatro deles estão relacionados ao escopo desta pesquisa. Ressalta-se que as buscas para estes 

termos foram realizadas no mesmo dia, conforme se segue: 

 Termo “engenharia social”, entre aspas, tudo em letra minúscula: 29 resultados.  

 

Quando a busca foi realizada com as características anteriormente descritas, a busca 

retornou um total de 29 publicações sobre a temática, o que não condizia com a realidade 

apresentada em buscas anteriores realizadas no percurso desta pesquisa. A Figura 8 a seguir 

apresenta essa inconsistência.   

 

Figura 8 – Primeira Busca na Base de Dados, com Iniciais em Minúsculas e Entre Aspas. 

 

Fonte: BRAPCI, 2018. 
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 Termo “Engenharia Social”, entre aspas, com iniciais em maiúscula: 4 resultados.  

 

A seguir, a busca foi novamente realizada com as características acima descritas. O 

descritor utilizado na busca foi o mesmo, assim como os limites selecionados. Porém, a base 

demonstrou que possuía um critério de diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, alterando 

o produto final de 29 resultados apresentados na figura anterior para quatro resultados, 

conforme mostra a Figura 9, a seguir.   

 

Figura 9: Segunda Busca na Base de Dados, com Iniciais em Maiúscula, entre Aspas 

 

Fonte: BRAPCI, 2018. 

 

 Termo “engenharia social”, entre aspas, tudo em minúscula (repetição do teste realizado 

na primeira tentativa): 4 resultados, diferente dos 29 obtidos na primeira vez.  

Portanto, os mesmos critérios adotados no primeiro procedimento foram repetidos, 

apresentando desta vez um resultado diferente, quatro e não 29. Este resultado, quatro, foi o 

selecionado para validar a pesquisa uma vez que em outras tentativas ele se repetiu, 

confirmando ter havido um erro na busca efetuada pelo sistema da base BRAPCI no momento 

em que esse resultado foi 29. A Figura 10, a seguir, apresenta esse resultado revisto. 
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Figura 10 - Terceira Busca na Base, Novamente com Minúsculas Entre Aspas  

 

Fonte: BRAPCI, 2018. 

Quanto aos resultados que de fato interessam a esta busca verificou-se que, os itens 

descartados faziam referência à Engenharia Civil, como questões sociais urbanas, tratamento 

de água e inclusão social e ainda outros que não faziam interseção com a engenharia social 

conceituada no âmbito desta pesquisa. Logo, os quatro resultados considerados indicam que a 

produção literária sobre engenharia social na Ciência da Informação encontra-se limitada até 

o momento. O Quadro 6 a seguir, aponta quem são os autores identificados na literatura que 

pesquisaram sobre essa temática e quais são as revistas científicas que publicaram essas 

pesquisas.  

Quadro 6 – BRAPCI: Resultados Sobre Engenharia Social 

ANO AUTOR TÍTULO DA PUBLICAÇÃO REVISTA  

2017 

CONCEIÇÃO, Joana 

Penêdo da 

A arte da fraude no campo da 

informação: Engenharia social, Big 

Data e a manipulação do usuário na 

rede  

Bibliotecas Universitárias: 

pesquisas, experiências e 

perspectivas 

2016 

SOUZA, Raul Carvalho 

de; FERNANDES, Jorge 

Henrique Cabral 

Um estudo sobre a confiança em 

segurança da informação focado na 

prevenção a ataques de engenharia 

social nas comunicações digitais  

Brazilian Journal of Information 

Science 

2015 

KLETTENBERG, 

Josiane; CALDIN, 

Clarice Fortkamp; 

VIERA, Angel Freddy 

Godoy 

A contextualização da engenharia 

social nos contos infantis  

DataGramaZero 

2013 

SILVA, Narjara Bárbara 

Xavier; ARAÚJO, 

Wagner Junqueira de; 

AZEVEDO, Patrícia 

Morais de 

Engenharia social nas redes sociais 

online: um estudo de caso sobre a 

exposição de informações pessoais 

e a necessidade de estratégias de 

segurança da informação 

Revista Ibero-Americana de 

Ciência da Informação 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A partir desses resultados, verificou-se que quatro autores distintos publicaram sobre 

o tema a cada ano. Também é possível verificar que os periódicos que publicaram esses temas 

também não se repetem, tendo cada um deles publicado o tema uma única vez, conforme o 

Gráfico 1, a seguir indica. 

Gráfico 1 – BRAPCI: Periódicos que Publicaram Sobre Engenharia Social 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.1.2 Segurança da Informação  

A busca realizada pelo termo “segurança da informação” recuperou um total de 53 

itens, dos quais 13 foram descartados por não estarem alinhados com a temática de pesquisa, 

por exemplo, ergonomia, segurança mental, nota fiscal eletrônica etc. Dos 39 documentos 

selecionados, quatro são os apresentados anteriormente na temática de engenharia social, visto 

que são assuntos relacionados. Nota-se que os estudos produzidos sobre segurança da 

informação ocorrem em maior escala que os que trabalham o viés da engenharia social. 

Também é possível observar que, neste caso, há autores que publicaram mais de uma vez 

sobre a mesma temática, como é o caso do autor Wagner Araújo, que foi identificado como 

autor e co-autor em cinco publicações diferentes da temática de segurança da informação. 

Esse fator pode revelar que a temática de segurança da informação é mais abordada que a de 

engenharia social, possivelmente por ser mais amplamente conhecida e por possuir um termo 

que se auto explica, o que não ocorre com a engenharia social. Através da análise das 

palavras-chave, é possível também observar que, embora algumas publicações que abordam 

segurança da informação não possuam o termo engenharia social em seu texto, possuem um 

1

11

1

BRAPCI: PERIÓDICOS QUE PUBLICARAM SOBRE 
ENGENHARIA SOCIAL (1990 - 2018)

Bibliotecas Universitárias: pesquisas, experiências e perspectivas

Brazilian Journal of Information Science

Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação

DataGramaZero
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contexto no qual ela se insere, como “dimensão humana”, “aspecto humano”, “gestão de 

pessoas”, “fator humano”, “dados pessoais”, “manipulação” etc. O Quadro 7, a seguir, 

demonstra esses fatores. 

Quadro 7 – BRAPCI:  Relação de Artigos Sobre Segurança da Informação 

ANO AUTOR TITULO PALAVRAS-CHAVE 

[?] 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de 

Leis, decretos e normas sobre 

gestão da segurança da 

informação nos órgãos da 

administração pública federal 

Ciência da Informação; Tecnologia da 

Informação; segurança da informação; 

gestão; classificação da informação; 

Administração Pública Federal; Lei nº. 

12.527. Decreto nº; 4.553. 

2018 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de; 

ARAÚJO, Sueny 

Gomes Leda; 

BATISTA, 

Rafaela 

Romaniuc 

Estudo dos aspectos humanos 

da segurança da informação 

aplicado na pró-reitoria de 

gestão de pessoas da 

universidade federal da paraíba 

– UFPB 

Ciência da informação; gestão da 

informação; gestão da segurança da 

informação; política de segurança da 

informação; aspecto humano da segurança 

da informação; gestão de pessoa 

2018 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de; 

SILVA, José 

Roberto 

Cavalcante da 

Ciber terrorismo na Paraíba  

Gestão da segurança da informação; 

Tecnologia da Informação e da 

Comunicação; ciber terrorismo; cenário 

prospectivo 

2018 

OLIVEIRA, 

Jeferson 

Gonçalves de; 

SANTOS, Paulo 

Augusto Isnard; 

MUYLDER, 

Cristiana 

Fernandes De; 

MARQUES, 

Rodrigo Moreno 

Internet das coisas e 

privacidade: uma revisão 

sistemática da literatura  

Internet das coisas; privacidade; segurança 

da informação 

2017 

SOUZA, 

Fernando 

Antonio Ferreira 

de; ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de 

Gestão da segurança da 

informação em bibliotecas: 

proposta de uma política de 

segurança da informação para a 

Biblioteca Central da 

Universidade Federal da Paraíba 

Segurança da informação 

 

GALEGALE, 

Napoleão 

Verardi; 

FONTES, Edison 

Luiz Gonçalves; 

GALEGALE, 

Bernardo Perri 

Uma contribuição para a 

segurança da informação: um 

estudo de casos múltiplos com 

organizações brasileiras 

Ciência da Informação; política de 

segurança; segurança da informação; 

proteção da informação 

2017 
CONCEIÇÃO, 

Joana Penêdo da 

A arte da fraude no campo da 

informação: engenharia social, 

big data e a manipulação do 

usuário na rede. 

Segurança da informação; big data; 

engenharia social 

2017 

FREUND, 

Gislaine Parra; 

FAGUNDES, 

Priscila Basto; 

Requisitos para análise de 

segurança da informação em 

provedores de serviços em 

nuvem 

Ciência da Informação; Ciência da 

Computação; big data; serviço em nuvem; 

segurança da informação; ISO 27017 
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MACEDO, 

Douglas Dyllon 

Jeronimo 

2017 

CORDEIRO, 

Andressa Stival; 

MURIEL-

TORRADO, 

Enrique 

Privacidade: perspectivas da 

ciência da informação sobre o 

contexto acadêmico  

Privacidade; informação; Ciência da 

Informação; segurança da informação 

2017 

SENA, Alnio 

Suamy de; 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de 

Portais de governo eletrônico 

dos municípios do estado da 

paraíba: análise sob a óptica da 

segurança da informação 

Segurança da informação 

2017 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de; 

SENA, Alnio 

Suamy de 

Sites dos municípios da paraíba: 

análise de vulnerabilidades 

computacionais 

Tecnologia da Informação e Comunicação; 

governo eletrônico; gestão da segurança da 

informação; análise de vulnerabilidade 

2017 

VIANNA, 

Eduardo Wallier; 

SOUSA, Renato 

Tarciso Barbosa 

Ciber proteção: a segurança dos 

sistemas de informação no 

espaço cibernético 

Segurança da informação 

2017 

SENA, Alnio 

Suamy de; 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de 

Sites dos municípios da paraíba: 

análise de vulnerabilidades 

computacionais 

Ciência da Informação 

2016 

SOUZA, Raul 

Carvalho de; 

FERNANDES, 

Jorge Henrique 

Cabral 

Um estudo sobre a confiança 

em segurança da informação 

focado na prevenção a ataques 

de engenharia social nas 

comunicações digitais 

Segurança da informação 

2016 

BORGES, 

Mônica Erichsen 

Nassif; 

RESENDE, 

Walisson da 

Costa 

Gestão da informação e do 

conhecimento e suas relações 

com segurança da informação, 

tecnologias da informação e 

compartilhamento 

Ciência da Informação; segurança da 

informação; Tecnologia da Informação e 

Comunicação; compartilhamento da 

informação; estratégia; gestão da informação 

e do conhecimento 

2015 

ARAÚJO, Sueny 

Gomes Leda; 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de 

A dimensão humana no 

processo de gestão da segurança 

da informação: um estudo 

aplicado à Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas da 

Universidade Federal da Paraíba 

Segurança da informação; política de 

segurança da informação; dimensão humana 

da segurança da informação; normas de 

segurança da informação.  

2015 

BATISTA, 

Rafaela 

Ramaniuc; 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de 

Análise de riscos aplicada ao 

sistema integrado de gestão de 

atividades acadêmicas - SIGAA: 

um estudo do módulo stricto 

sensu. 

 Riscos de segurança da informação  

2015 

VIANNA, 

Eduardo Wallier; 

FERNANDES, 

Jorge Henrique 

Cabral 

O gestor da segurança da 

informação no espaço 

cibernético governamental: 

grandes desafios, novos perfis e 

procedimentos  

Segurança da informação 

2015 

MILAGRE, José 

Antônio; 

SEGUNDO, José 

Eduardo 

Santarém 

As contribuições da ciência da 

informação na perícia em 

informática no desafio 

envolvendo a análise de grandes 

volumes de dados - big data 

Computação Forense; investigação digital; 

big data; Ciência da Informação; internet da 

coisa; de segurança da informação 
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2015 

CALHEIROS, 

Tânia da Costa; 

TAKADA, 

Thalles 

Alexandre 

Reflexões sobre a privacidade 

na sociedade da informação 
Segurança da informação 

2015 

CUNHA, Andre 

de Azevedo; 

GOMES, Georgia 

Regina 

Rodrigues; 

MARTINS, 

Simara Netto 

Segurança da informação na 

rede educacional do IFF 

Ciência da Informação; mineração de dado; 

segurança de rede; rede de computador; 

segurança; weka. 

2014 

NASCIMENTO, 

Genoveva 

Batista; 

SANTOS, 

Janaína Lima 

Segurança da Informação em 

acervos arquivísticos: estudo de 

caso no arquivo geral da Pró-

Reitoria Administrativa da 

Universidade Federal da Paraíba 

Arquivologia; acervo arquivístico; segurança 

da informação; Arquivo Geral da Pró-

Reitoria Administrativa da UFPB; segurança 

da informação arquivística 

2014 
ZANON, Sandra 

Buth 

Gestão e segurança da 

informação eletrônica: 

exigências para uma gestão 

documental eficaz no Brasil 

Gestão da informação; segurança da 

informação; gestão documental; informação 

eletrônica; Brasil;  

2014 

BELARMINO, 

Valdete 

Fernandes; 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de 

Análise de vulnerabilidades 

computacionais em repositórios 

digitais 

Dspace; segurança da informação; 

repositório digital; informação científica; 

preservação digital; teste de penetração;  

2013 

ALCOFORADO, 

Acilégna Cristina 

Duarte Guedes; 

RIBEIRO, 

Emerson da Cruz; 

CUNHA, 

Jacqueline de 

Araujo 

Condutas do fator humano: 

alicerce da segurança da 

informação 

Fator humano; rede social; situação de 

risco 

2013 

OLIVEIRA, 

Gabriella 

Domingos de; 

MOURA, Rafaela 

Karoline 

Galdêncio; 

ARAÚJO, 

Francisco de 

Assis Noberto 

Galdino de 

Gestão da segurança da 

informação: perspectivas 

baseadas na Tecnologia da 

Informação (TI) 

Segurança da informação, armazenamento 

2013 

CARNEIRO, 

Luciana Emirena 

Santos; 

ALMEIDA, 

Maurício 

Barcellos 

Gestão da informação e do 

conhecimento no âmbito das 

práticas de segurança da 

informação: o fator humano nas 

organizações 

Ciência da Informação; gestão da 

informação e do conhecimento; 

comportamento informacional; segurança da 

informação; organização; Biblioteconomia;  

2013 

SILVA, Narjara 

Bárbara Xavier; 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de; 

AZEVEDO, 

Patrícia Morais 

de 

Engenharia social nas redes 

sociais online: um estudo de 

caso sobre a exposição de 

informações pessoais e a 

necessidade de estratégias de 

segurança da informação 

Engenharia social 

2013 FREIRE, Gestão da informação e do Segurança da informação 
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Geanfrancesco 

Ranieri D. A.; 

LIMA, Krishna; 

SILVA, Leandro 

Allan Costa da; 

ANDRADE, 

Rayssa Lara 

Oliveira de; 

SILVA, Eliane 

Ferreira da 

conhecimento, segurança da 

informação e normalização: 

diferentes perspectivas para 

unidades de informação 

2013 

LIMA, Caio 

Cesar Carvalho; 

MONTEIRO, 

Renato Leite 

Panorama brasileiro sobre a 

proteção de dados pessoais: 

discussão e análise comparada 

Direito; Direito Público; Direito Privado; 

Ciência da Informação; processo de 

disseminação da informação; proteção de 

dado; dado pessoal; acesso à informação; 

Lei de Proteção de Dado; segurança da 

informação 

2012 

AZEVEDO, 

Ryan Ribeiro de; 

DIAS, Guilherme 

Ataíde; 

FREITAS, 

Frederico Luiz 

Gonçalves de; 

VERAS, Wendell 

Campos; 

ROCHA, Rodrigo 

Um sistema autonômico 

baseado em ontologias e agentes 

inteligentes para uso em 

segurança da informação 

Ciência da Informação; Biblioteconomia 

2012 

SFREDDO, 

Josiane Ayres; 

FLORES, Daniel 

Segurança da informação 

arquivística: o controle de 

acesso em arquivos públicos 

estaduais 

Arquivologia; Ciência da Informação; 

controle de acesso; segurança da informação 

arquivística; Arquivo Público Estadual 

2012 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de; 

VIEIRA, Renato 

Melo 

Assinatura de documentos 

eletrônicos utilizando 

certificados digitais 

Pessoas, acesso, informação, 

vulnerabilidade. 

2010 

FARIA, Jordana 

Calixto de; 

OLIVEIRA, 

Nivaldo 

Segurança da informação na 

administração da Globoaves: 

unidade de Formiga/MG 

Segurança da informação 

2010 

ARAÚJO, 

Wagner 

Junqueira de; 

AMARAL, Sueli 

Angélica do 

Gestão da segurança do 

conhecimento: uma proposta de 

modelo 

Ciência da Informação; gestão do 

conhecimento; segurança da informação; 

análise de risco; segurança do conhecimento 

2010 

ALMEIDA, 

Maurício 

Barcellos; 

SOUZA, Renato 

Rocha; 

COELHO, Kátia 

Cardoso 

Uma proposta de ontologia de 

domínio para segurança da 

informação em organizações: 

descrição do estágio 

terminológico 

Ciência da Informação; segurança da 

informação; ontologia; classificação da 

informação 

2007 

ISONI, Miguel 

Maurício; 

VIDOTTI, 

Silvana 

Aparecida 

Borsetti Gregório 

E-crime em ambientes digitais 

informacionais da internet 

E-crime; código malicioso; computação 

forense; segurança da informação; proteção 

de bem intangível 

2006 

MARCIANO, 

João Luiz Pereira; 

LIMA-

O enfoque social da segurança 

da informação 

Ciência da Informação; segurança da 

informação; interação social; política de 

segurança da informação 
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MARQUES, 

Mamede 

2005 
PEREIRA, Pedro 

Jorge Fernandes 
Segurança da Informação digital  

Ciência da Informação; Tecnologia da 

Informação; segurança da informação; 

gestão; classificação da informação; 

Administração Pública Federal; Lei nº; 

12.527. Decreto nº; 4.553. 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação as revistas que publicaram textos com a temática de segurança da 

informação, identificou-se que a maior produção que consta nas indexações da BRAPCI 

refere-se ao ENANCIB, com cinco artigos, seguido pela revista Pesquisa Brasileira em 

Ciência da Informação e Biblioteconomia e a revista Informação & Informação com quatro 

artigos cada, conforme indica o Gráfico 2, a seguir. 

 Gráfico 2 – BRAPCI: Documentos Sobre Segurança da Informação  

 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 
 

Em relação aos anos de publicação, verifica-se que 2017 foi o ano com maior 

número de artigos, totalizando nove, seguido pelos anos de 2015 e 2013 com seis artigos 

cada, conforme apresenta o Gráfico 3.    
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Gráfico 3 – BRAPCI:  Documentos sobre Segurança da Informação por Ano  

 

Fonte: Elaborado pela Autora  

 

5.1.3 Rede Social Online  

A estratégia de pesquisa para essa etapa versou o termo em suas possíveis variáveis: 

“rede social” (260 resultados), “rede social online” (6 resultados) e “mídia social” (53 

resultados). A pesquisa verificou que grande parte da produção está grafada pelo termo “rede 

social”. Observou-se ainda que, embora “rede social online” seja o termo que recupera o 

menor número de itens, parte dos artigos que versaram sobre “rede social” tiveram a intenção 

de falar de ambiente online. 

 Após a eliminação dos textos que não se adequavam completamente aos eixos desta 

pesquisa, foram selecionados 109 artigos para análise dos dados.  Ao observar o gráfico é 

possível notar que o ENANCIB recebe destaque nos artigos que abordam o tema de rede 

social online, tendo publicado dez destes itens, seguido pela Revista Informação 

&Informação, com 13 documentos. A seguir, o Gráfico 4 apresenta esses dados. 
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Gráfico 4 – BRAPCI:  Documentos Sobre Rede Social Online  

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É interessante notar que no gráfico seguinte, cuja verificação se faz por ano, pode-se 

observar que 2017 foi o ano com maior índice de artigos sobre o tema, totalizando 23, 

sofrendo uma queda significativa no ano de 2018 com 16 documentos, conforme o Gráfico 5 

que se segue.  
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 Gráfico 5: BRAPCI – Documentos Sobre Rede Social Online Por Ano 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Ao fazer o cruzamento do termo “rede social online” AND “segurança da 

informação” e “rede social” AND “segurança da informação”, obteve-se quatro resultados, 

que após examinados percebeu-se que já estão presentes nos dados do Gráfico 5. O gráfico 

sobre “rede social online” não foi apresentado neste trabalho porque verificou-se que os seis 

documentos presentes no resultado estão contidos nos resultados de “rede social”. 

A seguir, o Gráfico 6 apresenta os resultados sobre mídia social, que trouxe um total 

de 53 artigos. Após filtragem dos dados verificou-se que havia pertinência de 28 documentos. 

Os documentos descartados tratavam de temas como mercado da moda e da beleza, 

folksonomia, informação jurídica, acessibilidade, marketing etc. Os resultados foram  

organizados a partir das revistas que os prublicaram esses artigos e a quantidade publicada por 

cada uma. A Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação foi a que mais publicou 

artigos indexados pelo termo mídia social.  
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Gráfico 6 – BRAPCI: Documentos Sobre Mídia Social  

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

O Gráfico 7 apresenta os resultados trazidos pela busca pelo termo “mídia social”. 

Gráfico 7 – BRAPCI: Documentos Sobre Mídia Social Por Ano 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Acredita-se que a queda no número de documentos sobre mídia social na BRAPCI, 

entre os anos de 2017 e 2018, conforme ilustra o Gráfico 7, pode estar relacionada ao tempo 

de atualização da base quanto à inclusão dos dados publicados.   
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5.1.4 Privacidade 

A busca pelo termo “privacidade” recuperou um total de 62 documentos, dos quais 

14 foram eliminados por não apresentarem pertinência ao tema, como direitos autorais, 

manuscritos etc., restando 50. A coleta mostrou que a Liinc em Revista foi quem mais 

publicou sobre privacidade, alcançando a marca de dez publicações, seguida pelo ENANCIB 

com cinco, como mostra o Gráfico 8. 

Gráfico 8 – BRAPCI: Documentos sobre Privacidade 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Uma análise realizada por ano demonstra que as primeiras publicações sobre 

privacidade indexadas na base de dados da BRAPCI tiveram início em 2001, sendo 2016 o 

ano com maior número de artigos sobre o tema, somando um total de 14 artigos, seguido do 

ano de 2017 com 10 artigos. O Gráfico 9, a seguir, apresenta esses dados.    
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Gráfico 9 – BRAPCI: Documentos Sobre Privacidade por Ano 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.1.5 Big Data  

A busca pelo termo “big data” recuperou 58 documentos. Deste total foram 

descartados os documentos com abordagens que não se referem aos objetivos desta pesquisa, 

como por exemplo: semântica, filosofia social, modelagem, patentes, curadoria, 

acessibilidade, marketing etc. Foram selecionados 17 itens considerados pertinentes.  

Foi verificado que, entre as fontes pesquisadas, quem mais publicou artigos sobre o 

tema big data foi o ENANCIB, com um total de sete itens, seguido pela revista Informação & 

Tecnologia, que publicou cinco artigos, conforme pode-se observar ao examinar o Gráfico 

10, a seguir.   

Gráfico 10 – BRAPCI: Documentos Sobre Big Data 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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Em análise aos anos de publicação dos artigos, nota-se que 2017 foi o ano de maior 

publicação sobre o tema, totalizando 11 itens. No ano seguinte, 2018, esse número sofreu uma 

queda, apresentado dois artigos publicados, como mostra o Gráfico 11.   

Gráfico 11 – BRAPCI: Documentos Sobre Big Data Por Ano 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Acredita-se que a queda no número de documentos no Gráfico 11, entre os anos de 

2017 e 2018, pode estar relacionada ao tempo de atualização da base em relação à inclusão 

dos dados publicados.   

5.1.6 Fake News  

A busca pelo termo “fake news” recuperou um total de 15 itens dos quais 13 foram 

selecionados. A revista com maior número de publicações foi Múltiplos Olhares em Ciência 

da Informação, com cinco artigos, como mostra o Gráfico 12.  

Gráfico 12 – BRAPCI: – Documentos sobre Fake News 

 

Fonte: elaborado pela autora.  
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O ano de 2018 foi que mais apresentou artigos sobre o tema, totalizando oito itens. 

Outros cinco itens foram identificados, mas a BRAPCI não forneceu o ano de publicação 

destes itens, conforme ilustra o Gráfico 13. 

Gráfico 13 – BRAPCI: Documentos Sobre Fake News por Ano  

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 

5.1.7 Ética  

Foi realizada a busca pelo termo “ética” AND “rede social” (15 resultados) e “ética” 

AND “rede social online” (2 resultados). Notou-se que os dois documentos recuperados 

estavam presentes dentro dos outros 15 que utilizaram outro termo como indexador. Optou-se 

por essa estratégia de combinação de termos uma vez que a busca do termo isolado (ética) 

traria alta revocação de itens não relacionados à intenção desta pesquisa, ao passo que este 

trabalho buscou as abordagens de ética na informação relacionadas aos contextos de rede 

social online. Do total recuperado, seis foram selecionados devido a sua pertinência e 

adequação. O Gráfico 14, a seguir, apresenta esses resultados.  
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Gráfico 14 – BRAPCI: Documentos Sobre Ética e Rede Social Online 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A análise de documentos por ano demonstra que a produção sobre a temática de ética 

relacionada à rede social manteve o mesmo grau de produção entre 2011-2014 e 2017, 

havendo apenas um documento para cada ano mencionado, conforme demonstra o Gráfico 

15.  

Gráfico 15 – BRAPCI: Documentos Sobre Ética e Rede Social Por Ano 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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5.1.8 Competência Informacional, Digital e Midiática  

Foram buscados os termos competência informacional, competência digital e 

competência midiática e suas variáveis quando necessário.  

 Competência Informacional  

 

A estratégia de busca para competência informacional considerou as suas formas 

variantes em português, como “competência informacional” e “competência em informação” 

por acreditar-se que são, segundo o levantamento literário, as grafias mais utilizadas entre os 

autores que versam sobre o tema. Para efeito de cobertura, foram buscados ainda os termos 

“literacia em informação”, que não recuperou nenhum resultado, “literacia informacional”, 

que recuperou nove resultados, sendo artigos que já estavam inseridos nos resultados dos 

outros termos ou que não possuíam pertinência e finalmente “literacia da informação”, que 

apresentou 36 resultados que também não se adequaram completamente.  

 

Com a utilização do termo “competência informacional”, a busca recuperou 170 

documentos. A análise dos textos considerou que 54 eram pertinentes, pois tratavam de 

questões relacionadas ao uso crítico e reflexivo da informação. Os resultados mostraram que a 

Revista Ciência da Informação foi a que mais publicou artigos sobre o tema, com 10 itens, 

seguida pela Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação com oito itens. O ano de 

maior alcance de artigos publicados foi 2017, conforme pode-se observar no Gráfico 16 e 

Gráfico 17, a seguir.  

Gráfico 16 – BRAPCI: Documentos Sobre Competência Informacional Por Ano 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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Gráfico 17 – BRAPCI: Documentos Sobre Competência Informacional 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Competência em Informação 

 

A busca com a utilização do termo “competência em informação” apresentou uma 

revocação maior que com o termo anterior, somando 206 itens. A verificação dos documentos 

mostrou, no entanto, que desse total 97 eram pertinentes. Os descartes ocorreram em textos 

que tratavam de prontuário médico, desenvolvimento sustentável, saúde etc.  

 

No Gráfico 18 pode-se verificar a quantidade de documentos publicados alinhados 

aos seus anos de publicação. O ano de 2018 concentrou o maior número de artigos, 

totalizando 41 itens.  
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Gráfico 18 – BRAPCI:  Documentos Sobre Competência em Informação Por Ano 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

No que se refere às publicações sobre o tema, identificou-se que os encontros do 

ENANCIB somaram o maior número de artigos, apresentando um total não filtrado de 41 

documentos, restando 21 após a filtragem e descarte de contextos que tratavam de prontuário, 

formação profissional pedagógica, perfil de gestores, políticas de desigualdade, contação de 

histórias etc. Dos itens direcionados ao tema aqui pesquisado, trabalhou-se com 94 

documentos.  O ENANCIB publicou com 18 artigos sobre o tema seguido da Revista 

Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, com 12, como mostra o Gráfico 19, a seguir.  
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Gráfico 19 – BRAPCI:  Documentos Sobre Competência em Informação   

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 Competência Digital 

 

A busca pelo termo “competência digital” recuperou quatro documentos, que foram 

publicados nos anos de 2007, 2009, 2015 e 2017, conforme apresenta o Gráfico 20 a seguir.   

 

 

 

 

 

 

1

1

2

5

1

1

4

18

6

5

4

1

3

6

2

1

1

1

3

1

3

1

2

1

2

12

2

1

3

0 5 10 15 20 25

AtoZ

Bibliotecas. Anales de Investigación (Cuba)

Brazilian Journal of Information Science

Ciência da Informação

Ciência da Informação em Revista

CRB8 Digital

Em Questão

Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da…

Encontros Bibli

Folha de Rosto

InCID

Inclusão Social

Informação & Informação

Informação & Sociedade

Informação@Profissões

Liinc em Revista

Logeion

Múltiplos Olhares em Ciência da Informação

Páginas A&B, Arquivos e Bibliotecas

Perspectivas em Ciência da Informação

Perspectivas em Gestão & Conhecimento

Ponto de Acesso

Prisma.com (Portugual)

Revista ACB

Revista Analisando em Ciência da Informação

Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação

Revista Brasileira de Educação em Ciência da…

Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação

Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação

BRAPCI - DOCUMENTOS SOBRE COMPETÊNCIA EM 
INFORMAÇÃO POR ANO (1990-2018)



113 
 

 

Gráfico 20 – BRAPCI:  Documentos Sobre Competência Digital por Ano  

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Três artigos foram publicados pela revista Data Grama Zero em 2007, 2009 e 2015, 

respectivamente e um pela Revista Brasileira de Biblioteconomia, referente ao ano de 2017. 

 

 Competência Midiática 

A busca com o uso do termo “competência midiática” obteve um total de oito 

resultados, dos quais um foi eliminado por se tratar de desenvolvimento sustentável, restando 

sete itens. O Gráfico 21 apresenta esses valores.   

Gráfico 21 – BRAPCI: Documentos Sobre Competência Midiática 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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5.2 ENANCIB  

 

Para esta pesquisa todos os 11 GTs foram examinados, no entanto, foram 

considerados somente os GTs 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 por apresentarem temáticas relacionadas ao 

escopo desta pesquisa. A seguir, a apresentação da compilação dos resultados classificadas 

por GT, Ano, Tema e Contexto, conforme apresentam os Quadros 8, 9 10 e 11. 

No quadro seguinte pode-se observar os resultados obtidos classificados por GT. 

Nesse tipo de organização é possível perceber o tipo de assunto que cada GT produziu dentro 

do período de anos pesquisados. 

Quadro 8 – ENANCIB: Classificação dos Resultados por GT 

CLASSIFICADA POR GT  

ANO TEMA GT CONTEXTO 

2006 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Busca de informação  

2006 REDE SOCIAL  GT1 Teoria social 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Ciência da informação 

2016 ÉTICA GT1 Internet 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Brasil 

2017 BIG DATA GT1 Ética 

2017 ÉTICA GT1 Ética da informação 

2017 ÉTICA GT1  Ética 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Fake news 

2005 REDE SOCIAL  GT3 Jovens 

2005 REDE SOCIAL  GT3 Representações sociais, interações emocionais 

2010 REDE SOCIAL  GT3 Representações sociais, interações emocionais 

2012 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT3 Bibliotecário 

2012 REDE SOCIAL  GT3 Dados pessoais web, interações emocionais 

2016 REDE SOCIAL  GT3 Bibliotecas  

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT3 Aspectos sociais, aspectos tecnológicos 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃOI GT3 Ética, tecnologias digitais 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Ética 

2017 REDE SOCIAL  GT3 Informação em saúde 

2017 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT3 Ciência da informação 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Informação em saúde 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Mediação cultural 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Semântica do termo 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Exposição de fotos 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Fake news, vigilância 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Uso em organizações 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Excesso de informação 

2003 REDE SOCIAL  GT4 Informação em saúde 

2013 REDE SOCIAL  GT4 Engenharia social  

2013 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Privacidade 
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2016 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Dimensão humana 

2016 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Vigilância informacional 

2017 REDE SOCIAL  GT4 Representações sociais, informação jurídica 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT4 Uso em organizações 

2018 MÍDIA SOCIAL  GT4 Mineração de dados 

2013 MÍDIA SOCIAL GT5 Segurança da informação 

2014 MÍDIA SOCIAL GT5 Informação jurídica 

2015 ÉTICA GT5 Ética na Ciência da informação 

2017 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO GT5 Privacidade 

2017 REDE SOCIAL  GT5 Origem e valor 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Ética 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Biblioteca 

2017 COMPETÊNCIA DIGITAL GT5 Segurança da informação 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Fake news 

2007 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT6 Bibliotecário 

2014 MÍDIA SOCIAL  GT6 Disseminação  

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Biblioteca, ética  

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Brasil 

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT6  Docentes 

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT6  Bibliotecários 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Biblioteca  

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Estudo do termo  

2017 MÍDIA SOCIAL  GT6 Biblioteca 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Docentes 

2013 REDE SOCIAL  GT7 Métricas, análise 

2015 REDE SOCIAL  GT7 Divulgação científica 

2017 MÍDIA SOCIAL  GT7 Métricas, visibilidade 

2013 REDE SOCIAL  GT8 Mineração de dados 

2014 REDE SOCIAL  GT8 Biblioteca 

2014 MÍDIA SOCIAL  GT8 Acessibilidade 

2016 REDE SOCIAL  GT8 Biblioteca híbrida 

2017 MÍDIA SOCIAL  GT8 Métricas, monitoramento 

2017 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Internet, vulnerabilidades 

2017 BIG DATA  GT8 Gestão de dados, riscos 

2018 MÍDIA SOCIAL  GT8  Produção Científica 

2018 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Internet 

2018 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Privacidade, Internet das coisas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No quadro seguinte pode-se observar os resultados obtidos classificados pelo ano de 

sua publicação. Nesse tipo de organização é possível perceber em que ano cada assunto 

pesquisado obteve mais documentos publicados, como se pode perceber com relação aos anos 

de 2013, 2016 e 2017.   
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Quadro 9 – ENANCIB: Classificação dos Resultados por Ano 

CLASSIFICADA POR ANO 

ANO TEMA GT CONTEXTO 

2003 REDE SOCIAL  GT4 Informação em saúde 

2005 REDE SOCIAL  GT3 Jovens 

2005 REDE SOCIAL  GT3 Representações sociais, interações emocionais 

2006 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Busca de informação  

2006 REDE SOCIAL  GT1 Teoria social 

2007 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT6 Bibliotecário 

2010 REDE SOCIAL  GT3 Representações sociais, interações emocionais 

2012 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT3 Bibliotecário 

2012 REDE SOCIAL  GT3 Dados pessoais web, interações emocionais 

2013 REDE SOCIAL  GT4 Engenharia social  

2013 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Privacidade 

2013 MÍDIA SOCIAL GT5 Segurança da informação 

2013 REDE SOCIAL  GT7 Métricas, análise 

2013 REDE SOCIAL  GT8 Mineração de dados 

2014 MÍDIA SOCIAL GT5 Informação jurídica 

2014 MÍDIA SOCIAL  GT6 Disseminação  

2014 REDE SOCIAL  GT8 Biblioteca 

2014 MÍDIA SOCIAL  GT8 Acessibilidade 

2015 ÉTICA GT5 Ética na Ciência da informação 

2015 REDE SOCIAL  GT7 Divulgação científica 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Ciência da informação 

2016 ÉTICA GT1 Internet 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Brasil 

2016 REDE SOCIAL  GT3 Bibliotecas  

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT3 Aspectos sociais, aspectos tecnológicos 

2016 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Dimensão humana 

2016 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Vigilância informacional 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Biblioteca, ética  

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Brasil 

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT6  Docentes 

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT6  Bibliotecários 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Biblioteca  

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Estudo do termo  

2016 REDE SOCIAL  GT8 Biblioteca híbrida 

2017 BIG DATA GT1 Ética 

2017 ÉTICA GT1 Ética da informação 

2017 ÉTICA GT1  Ética 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃOI GT3 Ética, tecnologias digitais 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Ética 

2017 REDE SOCIAL  GT3 Informação em saúde 

2017 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT3 Ciência da informação 

2017 REDE SOCIAL  GT4 Representações sociais, informação jurídica 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT4 Uso em organizações 

2017 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO GT5 Privacidade 

2017 REDE SOCIAL  GT5 Origem e valor 
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2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Ética 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Biblioteca 

2017 COMPETÊNCIA DIGITAL GT5 Segurança da informação 

2017 MÍDIA SOCIAL  GT6 Biblioteca 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Docentes 

2017 MÍDIA SOCIAL  GT7 Métricas, visibilidade 

2017 MÍDIA SOCIAL  GT8 Métricas, monitoramento 

2017 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Internet, vulnerabilidades 

2017 BIG DATA  GT8 Gestão de dados, riscos 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Fake news 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Informação em saúde 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Mediação cultural 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Semântica do termo 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Exposição de fotos 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Fake news, vigilância 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Uso em organizações 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Excesso de informação 

2018 MÍDIA SOCIAL  GT4 Mineração de dados 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Fake news 

2018 MÍDIA SOCIAL  GT8  Produção Científica 

2018 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Internet 

2018 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Privacidade, Internet das coisas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No quadro seguinte pode-se observar os resultados obtidos classificados por seus 

temas. Nesse tipo de organização é possível perceber a quantidade de assuntos já publicados 

por cada GT e identificar quais receberam mais destaque em termos de números. Isso pode ser 

notado no que se refere à competência em informação, mídia social e rede social.   

Quadro 10 – ENANCIB: Classificação dos Resultados por Tema 

CLASSIFICADA POR TEMA 

ANO TEMA GT CONTEXTO 

2017 BIG DATA GT1 Ética 

2017 BIG DATA  GT8 Gestão de dados, riscos 

2017 COMPETÊNCIA DIGITAL GT5 Segurança da informação 

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT3 Aspectos sociais, aspectos tecnológicos 

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT6  Docentes 

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT6  Bibliotecários 

2006 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Busca de informação  

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Ciência da informação 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Brasil 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Fake news 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Ética 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Semântica do termo 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Fake news, vigilância 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Excesso de informação 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT4 Uso em organizações 



118 
 

 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Ética 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Biblioteca 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Fake news 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Biblioteca, ética  

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Brasil 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Biblioteca  

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Estudo do termo  

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Docentes 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃOI GT3 Ética, tecnologias digitais 

2012 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT3 Bibliotecário 

2017 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT3 Ciência da informação 

2007 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT6 Bibliotecário 

2016 ÉTICA GT1 Internet 

2017 ÉTICA GT1 Ética da informação 

2017 ÉTICA GT1  Ética 

2015 ÉTICA GT5 Ética na Ciência da informação 

2013 MÍDIA SOCIAL GT5 Segurança da informação 

2014 MÍDIA SOCIAL GT5 Informação jurídica 

2018 MÍDIA SOCIAL  GT4 Mineração de dados 

2014 MÍDIA SOCIAL  GT6 Disseminação  

2017 MÍDIA SOCIAL  GT6 Biblioteca 

2017 MÍDIA SOCIAL  GT7 Métricas, visibilidade 

2014 MÍDIA SOCIAL  GT8 Acessibilidade 

2017 MÍDIA SOCIAL  GT8 Métricas, monitoramento 

2018 MÍDIA SOCIAL  GT8  Produção Científica 

2006 REDE SOCIAL  GT1 Teoria social 

2005 REDE SOCIAL  GT3 Jovens 

2005 REDE SOCIAL  GT3 Representações sociais, interações emocionais 

2010 REDE SOCIAL  GT3 Representações sociais, interações emocionais 

2012 REDE SOCIAL  GT3 Dados pessoais web, interações emocionais 

2016 REDE SOCIAL  GT3 Bibliotecas  

2017 REDE SOCIAL  GT3 Informação em saúde 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Informação em saúde 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Mediação cultural 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Exposição de fotos 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Uso em organizações 

2003 REDE SOCIAL  GT4 Informação em saúde 

2013 REDE SOCIAL  GT4 Engenharia social  

2017 REDE SOCIAL  GT4 Representações sociais, informação jurídica 

2017 REDE SOCIAL  GT5 Origem e valor 

2013 REDE SOCIAL  GT7 Métricas, análise 

2015 REDE SOCIAL  GT7 Divulgação científica 

2013 REDE SOCIAL  GT8 Mineração de dados 

2014 REDE SOCIAL  GT8 Biblioteca 

2016 REDE SOCIAL  GT8 Biblioteca híbrida 

2017 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO GT5 Privacidade 

2013 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Privacidade 

2016 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Dimensão humana 

2016 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Vigilância informacional 
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2017 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Internet, vulnerabilidades 

2018 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Internet 

2018 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Privacidade, Internet das coisas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No quadro seguinte pode-se observar os resultados obtidos classificados por 

contexto. Nesse tipo de organização é possível perceber quais contextos mais aparecem em 

cada GT dentro do universo de temas pesquisados.  

Quadro 11 – ENANCIB: Classificação dos Resultados por Contexto 

CLASSIFICADA POR CONTEXTO  

ANO TEMA GT CONTEXTO 

2014 MÍDIA SOCIAL  GT8 Acessibilidade 

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT3 Aspectos sociais, aspectos tecnológicos 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Biblioteca 

2017 MÍDIA SOCIAL  GT6 Biblioteca 

2014 REDE SOCIAL  GT8 Biblioteca 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Biblioteca  

2016 REDE SOCIAL  GT3 Biblioteca 

2016 REDE SOCIAL  GT8 Biblioteca híbrida 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Biblioteca, ética  

2012 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT3 Bibliotecário 

2007 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT6 Bibliotecário 

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT6 Bibliotecário 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Brasil 

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Brasil 

2006 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Busca de informação  

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Ciência da informação 

2017 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL GT3 Ciência da informação 

2012 REDE SOCIAL  GT3 Dados pessoais web, interações emocionais 

2016 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Dimensão humana 

2014 MÍDIA SOCIAL  GT6 Disseminação  

2015 REDE SOCIAL  GT7 Divulgação científica 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Docentes 

2016 COMPETÊNCIA DIGITAL  GT6  Docentes 

2013 REDE SOCIAL  GT4 Engenharia social  

2016 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT6 Estudo do termo  

2017 BIG DATA GT1 Ética 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Ética 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Ética 

2017 ÉTICA GT1 Ética 

2017 ÉTICA GT1 Ética da informação 

2015 ÉTICA GT5 Ética na Ciência da informação 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃOI GT3 Ética, tecnologias digitais 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Excesso de informação 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Exposição de fotos 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT1 Fake news 
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2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Fake news 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Fake news, vigilância 

2017 BIG DATA  GT8 Gestão de dados, riscos 

2017 REDE SOCIAL  GT3 Informação em saúde 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Informação em saúde 

2003 REDE SOCIAL  GT4 Informação em saúde 

2014 MÍDIA SOCIAL GT5 Informação jurídica 

2016 ÉTICA GT1 Internet 

2018 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Internet 

2017 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Internet, vulnerabilidades 

2005 REDE SOCIAL  GT3 Jovens 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Mediação cultural 

2013 REDE SOCIAL  GT7 Métricas, análise 

2017 MÍDIA SOCIAL  GT8 Métricas, monitoramento 

2017 MÍDIA SOCIAL  GT7 Métricas, visibilidade 

2018 MÍDIA SOCIAL  GT4 Mineração de dados 

2013 REDE SOCIAL  GT8 Mineração de dados 

2017 REDE SOCIAL  GT5 Origem e valor 

2017 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO GT5 Privacidade 

2013 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Privacidade 

2018 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT8 Privacidade, Internet das coisas 

2018 MÍDIA SOCIAL  GT8  Produção Científica 

2017 REDE SOCIAL  GT4 Representações sociais, informação jurídica 

2005 REDE SOCIAL  GT3 Representações sociais, interações emocionais 

2010 REDE SOCIAL  GT3 Representações sociais, interações emocionais 

2017 COMPETÊNCIA DIGITAL GT5 Segurança da informação 

2013 MÍDIA SOCIAL GT5 Segurança da informação 

2018 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Semântica do termo 

2006 REDE SOCIAL  GT1 Teoria social 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT4 Uso em organizações 

2018 REDE SOCIAL  GT3 Uso em organizações 

2016 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  GT4 Vigilância informacional 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A partir da classificação dos dados apresentada anteriormente, verificou-se os temas 

apresentados através dos termos presentes no título, palavra-chave e resumo.  Assim foi 

possível identificar os contextos aos quais os temas estão relacionados e que se relacionam 

mais amplamente ao escopo desta pesquisa. Essa identificação permite conhecer os assuntos 

em que o tema central do artigo está inserido, permitindo ampliar a seleção e uso do material. 

O Quadro 12 e o Gráfico 22, a seguir, ilustram esse contexto.  
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Quadro 12 – ENANCIB: Verificação dos Contextos 

CONTEXTO QUANTIDADE 

BIBLIOTECA 7 

BIBLIOTECÁRIO 3 

BRASIL 2 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 3 

ENGENHARIA SOCIAL  1 

ÉTICA  7 

FAKE NEWS 3 

ASPECTOS HUMANOS 

(Interações emocionais, interações 

sociais, representações sociais, dimensão 

humana,) 

7 

INTERNET 3 

MINERAÇÃO DE DADOS 2 

PRIVACIDADE 3 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 2 

USO EM ORGANIZAÇÕES 2 

VIGILÂNCIA 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Gráfico 22 – ENANCIB: Contextos Relacionados ao Eixo Central da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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É importante lembrar que, para o levantamento de dados da pesquisa realizada no 

ENANCIB a estratégica de busca foi totalmente mecânica e manual, não havendo um robô de 

buscas nem possibilidade de uso de booleanas, o que envolveu, conforme já dito, o exame e 

leitura de item a item usando os mesmos critérios de seleção e descarte usados na base 

BRAPCI, que é adequação da publicação ao tema deste trabalho.  

5.2.1 Engenharia Social 

A busca pelo tema engenharia social recuperou um único documento no ENANCIB, 

referente ao ano de 2013 e apresentado nos estudos do GT4 pelos autores Narjara Bárbara 

Xavier da Silva; Wagner Junqueira de Araújo; Patrícia Morais de Azevedo, sob o tema 

“Análise de informações pessoais na Web”.  Embora 11 GTs tenham sido examinados em 

busca deste tema, este é o único que o apresenta explicitamente, estando as demais 

publicações voltadas para segurança da informação relacionados a outros aspectos que 

aparecerão no decorrer da apresentação dos resultados em suas respectivas subseções.  

5.2.2 Segurança da Informação  

 

Foram identificados sete itens sobre a temática de segurança da informação, um a 

mais que nos resultados da busca na BRAPCI. Os documentos pertencem aos anos de 2013 e 

2018. O GT4 e o GT8 são os que mais publicaram, tendo cada um apresentado três itens 

seguidos pelo GT5 com um item, conforme o Quadro 13.  

Quadro 13 – ENANCIB: Resultados Sobre Segurança da Informação 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

ANO QUANTIDADE GT 

2013 1 
GT4 

2016 2 

2017 1 GT5 

2017 1 
GT8 

2018 2 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os documentos sobre segurança da informação estão distribuídos por ano, conforme 

o Gráfico 23 apresenta, sendo um item para 2013, e dois para 2016, 2017 e 2018. Os números 

sugerem que entre 2016 e 2018 o interesse pelo tema se manteve estável, embora baixo.  
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Gráfico 23 – ENANCIB: Documentos Sobre Segurança da Informação 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

5.2.3 Rede Social Online 

 

A busca realizada pelo termo “rede social” identificou no total de respostas 20 

documentos, pelo termo “mídia social” identificou nove documentos e pelo termo “rede social 

online” não identificou nenhum documento. O exame dos artigos indica que os autores usam 

os diferentes termos para representar a mesma ideia, ou seja, há intenção de equivalência. 

Esses documentos estão presentes entre os anos de 2003 e 2018 e variam do GT1 ao GT8, 

conforme apresenta o Quadro 14 a seguir.  

 

Quadro 14 – ENANCIB: Resultados Sobre Rede Social 

REDE SOCIAL 

ANO QUANTIDADE GT 

2003 1 GT4 

2005 2 GT3 

2006 1 GT1 

2010 1 GT3 

2012 1 GT3 

2013 4 GT4, GT5, GT7, GT8 

2014 4 GT5, GT6, GT8 (2 itens) 

2015 1 GT7 

2016 2 GT3, GT8 

2017 6 GT3, GT4, GT5, GT6, GT7, GT8 

2018 6 GT3, GT4, GT8 

Total  29  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A análise demonstra que 2017 e 2018 foram os anos com maior número de 

publicações sobre rede social online, apresentando seis itens cada ano. Esse fator indica que o 

interesse pelo tema foi mantido e as palavras-chave e resumo indicam as diferentes vertentes 

relacionadas aos estudos de rede social online, como: representações sociais, interações 

emocionais, dados pessoais, mineração de dados, uso em organizações, informações jurídicas, 

informações de saúde, disseminação da informação, uso em organizações e engenharia social. 

O Gráfico 25, a seguir, apresenta a quantidade de publicações por ano sobre a temática das 

redes sociais.  

 

Gráfico 25 – ENANCIB: Documentos Sobre Rede Social 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Verificou-se ainda que, o maior número de documentos sobre rede social se deu no 

GT3, que possui a temática de “Mediação, Circulação e Apropriação da Informação”, seguido 

pelas publicações do GT8, que se refere a “Informação e Tecnologia” e do GT4 “Gestão da 

Informação e do Conhecimento”.  

 

5.2.4 Privacidade 

O termo “privacidade” foi identificado como contexto em três artigos voltados para 

segurança da informação, mas como tema principal ele está presente em oito artigos, dos 

quais cinco foram selecionados, estando presentes no GT1, GT5 e GT8. Os Anos de 

publicação são 2017 e 2018, conforme indica o Gráfico 26, a seguir.  
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Gráfico 26 – ENANCIB: Documentos Sobre Privacidade 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2.5 Big Data  

A busca pelo tema big data recuperou sete documentos, dos quais dois documentos 

foram selecionados. Estes são apresentados no GT1 e GT8 ambos no ano de 2017 e foram 

considerados pertinentes por se tratar um de gestão de dados e riscos potenciais na sociedade 

contemporânea e outro de questões éticas.  

5.2.6 Fake News 

A pesquisa identificou três documentos sobre “fake News”, publicados pelo GT1, 

GT3 e GT5, todos no ano de 2018, conforme expressa o Quadro 15.  

Quadro 15 – ENANCIB: Publicações com o Contexto de Fake News 

ANO  TEMA  GT CONTEXTO  TÍTULO 

2018 
Competência em 

informação GT1 
Fake news 

A competência crítica em informação no contexto das fake 

news  

2018 
Competência em 

informação GT3 
Fake news  

Competências em informação e fake news  

2018 
Competência em 

informação GT5 
Fake news 

Desinformação e circulação de “fake news” 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2.7 Ética  

A busca por “ética” localizou quatro itens. Os documentos aparecem respectivamente 

nos GT1 e GT5, conforme indica o quadro e gráfico a seguir.  O artigo de 2016 retrata o 

contexto da ética da informação na era digital, enquanto que no de 2015 foi realizado um 

levantamento das publicações sobre o tema na Ciência da Informação. No entanto, ética 

enquanto contexto de outros temas aparece sete vezes, no GT1, GT3 e GT5. O Quadro 16 e 

Quadro 17, a seguir, apresentam estes dados.  

Quadro 16 – ENANCIB: Resultados Obtidos Sobre Ética  

ETICA 

ANO QUANTIDADE GT 

2015 1 GT5 

2016 1 GT1 

2017 2 GT1 

Fonte: Elaborado Pela Autora 

 

Quadro 17 – ENANCIB: Artigos Sobre Ética 

ÉTICA COMO CONTEXTO 

2017 BIG DATA GT1 Ética 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT3 Ética 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO GT5 Ética 

2017 ÉTICA GT1 Ética 

2017 ÉTICA GT1 Ética da informação 

2017 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃOI GT3 Ética, tecnologias digitais 

2015 ÉTICA GT5 Ética na Ciência da informação 

Fonte: Elaborado Pela Autora 

 

5.2.8 Competência em Informação, Competência Digital e Competência Midiática 

A busca foi dividida entre as três vertentes identificadas neste estudo: competência 

em informação, competência digital e competência midiática. 

 Competência Informacional  

 

Foram localizados 11 documentos com o tema “competência informacional”, dos 

quais três documentos se adequavam a esta pesquisa e estão presentes no GT3 e GT6. 
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Gráfico 27 – ENANCIB: Documentos Sobre Competência Informacional Por Ano  

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 Competência em Informação  

A temática de competência em informação foi identificada em 21 documentos, tendo 

sido 18 selecionados segundo os critérios de descarte. Estes estão presentes entre os anos de 

2006 e 2018. Os dados apontam que 2017 e 2018 tiveram o maior índice de documentos, 

apresentando seis artigos cada. Já em 2018 esse número foi reduzido para cinco artigos. O 

Quadro 18, a seguir, apresenta.  

Quadro 18 – ENANCIB: Resultados Sobre Competência em Informação 

COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 

ANO QUANTIDADE GT 

2018 5 GT1, GT3, GT5 

2017 6 GT3, GT4, GT5  

2016 6 GT1, GT6 

2006 1 GT1 

Total  18  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, a Gráfico 28 demonstra a quantidade de artigos por ano com a temática de 

competência em informação.  
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Gráfico 28 – ENANCIB: Artigos Sobre Competência em Informação Por Ano 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Competência Digital   

Foram localizados quatro artigos sobre o tema de “competência digital”, 

correspondentes aos anos de 2016 (GT 3 e GT6) e 2017 (GT5). O termo também foi 

considerado levando-se em conta suas variações, como literacia digital, mas não identificou 

resultados.  

 

 Competência Midiática  

A busca pelo termo “competência midiática” não encontrou resultados com essa 

grafia. Porém, o exame do GT3 (Mediação, Circulação e Apropriação da Informação) 

mostrou que no ano de 2017 foi publicado um artigo referente a competência midiática cujo 

título possui o termo “information literacy” e foi indexado com a palavra-chave em inglês, 

pelo termo “media literacy”.    

 

5.3 Análise Comparativa e Conclusão entre os Resultados da BRAPCI e ENANCIB  

 

Após a comparação dos dados analisados referentes aos resultados encontrados na 

BRAPCI e no ENANCIB, verificou-se que os temas pesquisados reportam mais artigos no 

primeiro que no segundo. Para todos os casos é possível constatar que, devido à atualidade 

dos temas pesquisados, os artigos têm sua maioria concentrada entre os anos de 2016 e 2018, 
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o que pode sugerir que a literatura continue a evoluir em número no que se refere à publicação 

de textos com as temáticas aqui pesquisadas.  

Na BRAPCI, o termo “rede social” foi o que apresentou o maior número de 

resultados pertinentes a esta pesquisa, seguido por “competência em informação” e 

“privacidade”. Os termos “engenharia social”, “ética” (relacionada à informação) e 

“competência digital” foram os que apresentaram o menor número de resultados.  

No ENANCIB, o maior número de artigos recuperados também foi “rede social”, 

seguido por “competência em informação” e “privacidade”. Os termos com menor número de 

resultados foram “engenharia social”, “big data” e “competência midiática”.  

No que tange ao maior número de artigos publicados, a equivalência desses 

resultados, pode sugerir que tem crescido o interesse por tais temáticas, apontando a 

preocupação atual com o uso de rede social online relacionada às questões de privacidade e 

necessidade de ser competente em informação e mídias. Por outro lado, os termos que tiveram 

o menor número de textos recuperados, “engenharia social”, “ética”, “big data”, “competência 

digital” e “competência midiática” podem demonstrar que os estudos sobre engenharia social 

não alcançaram ampla visibilidade em Ciência da Informação e que as questões sobre ética, 

big data e as competências necessárias para o melhor uso da tecnologia, talvez necessitem de 

mais explanações dentro do contexto de uso da informação, associado ao uso das tecnologias 

de comunicação.   

No que se refere aos termos usados na literatura para identificar as competências 

(informacional, digital e midiática), notou-se que existe a intenção de equivalência entre 

alguns termos e que a discussão entre os autores sobre uma possível fusão dos conceitos e 

unificação em um único termo é progressiva e talvez leve a essa convergência futura. O 

Quadro 19, a seguir, apresenta a análise numérica dos resultados discutidos.  
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Quadro 19 - Análise Comparativa entre os Resultados da BRAPCI e ENANCIB 

TERMOS DE 

BUSCA 

BRAPCI ENANCIB 

Número 

de 

artigos   

Ano de 

publicação 

dos artigos 

Período 

com maior 

número de 

artigos 

Número  

de 

artigos   

Ano de 

publicação 

dos artigos 

Período 

com maior 

número de 

artigos 

Engenharia 

social 
4 2013-2017 2013-2017 1 2013 2013 

Segurança da 

informação 
39 2005-2018 2017 7 2013-2018 2016-2018 

Rede social 
109 

 
2001-2018 2017 29 2003-2018 2017-2018 

Privacidade 
 

50 
2001-2018 2016 8 2017 2017 

Big data 
 

17 
2013-2018 2017 2 2017 2017 

Fake news 
 

13 
2017-2018 2018 3 2018 2018 

Ética 
 

6 
2011-2017 2011-2017 4 2015-2017 2017 

Competência 

informacional 
54 2003-2018 2017 3 

2007, 2012, 

2017 
2007-2017 

Competência 

em informação 
97 2001-2017 2018 18 2016-2018 2016-2017 

Competência 

digital 
4 2007-2017 2007-2017 4 2016-2017 2016-2017 

Competência 

midiática 
7 2010-2018 2017 1 2017 2017 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Assim, a pesquisa traz a atenção ao fato de que no que se refere a números, a maior 

parte dos resultados obtidos encontram-se na base de dados BRAPCI. No entanto, entende-se 

que a BRAPCI retenha um número maior de publicações uma vez que agrega muitas das 

publicações apresentadas nos ENANCIBs.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Esta pesquisa buscou discutir as práticas da engenharia social no ambiente da 

internet destacando aquelas nas redes sociais online. Para isso foram analisadas as formas de 

ataque utilizadas pelos engenheiros sociais e as formas de prevenção por parte dos usuários. 

Entendeu-se que a prevenção está fortemente relacionada ao processo de educação do usuário, 

ou seja, à conscientização sobre os riscos oferecidos pelo ambiente online, bem como a 

identificação das possíveis ameaças. Esse processo de conscientização visa instruir a 

população quanto aos comportamentos que podem oferecer riscos no ambiente digital, mas 

sem negativar o uso de redes sociais online, uma vez que considera sua relevância atual nos 

processos de comunicação.  Portanto, pretendeu-se aqui contribuir com as discussões 

relacionadas à esfera digital da engenharia social. 

Considera-se que o objetivo geral de investigar a aplicação da engenharia social nas 

redes sociais online, com reflexões sobre suas práticas e maneiras de minimizar os incidentes 

de segurança da informação, através da conscientização do usuário foi cumprido. Com relação 

aos objetivos específicos, considera-se que foram cumpridos os dois primeiros, uma vez que a 

síntese de boas práticas exigiria mais tempo para aprofundar as pesquisas, devido à 

dificuldade de encontrar este tema na literatura científica. Buscou-se, no entanto, identificar 

na literatura algumas ações que podem minimizar os ataques de engenharia social nas redes 

sociais online, entre as quais encontram-se, por exemplo: 

 Ter consciência de que na Internet nem tudo é apenas virtual: as empresas e 

pessoas com as quais se interage são reais e os mesmos danos causados no dia a dia podem se 

repetir nesse ambiente; 

 O melhor modo de impedir que sua identidade seja furtada é protegendo bem 

seus dados pessoais através de senhas bem elaboradas, identificação de termos de uso de um 

serviço assim como a política de segurança e privacidade oferecidas; 

 Dar atenção a mensagens que contém links e formulários que devem ser 

preenchidos com dados pessoais; que solicitem sigilo ou que solicitem o repasse a sua lista, e 

 Manter-se informado, uma vez que novas formas de tentativas de golpes 

surgem a cada dia necessitando atualização constante. 
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 O “Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil” 

(CERT) é responsável por tratar incidentes de segurança de redes conectadas à Internet no 

Brasil. Estabelecem e promovem estudos e diretrizes de boas práticas nestes ambientes. 

Recomenda-se o e se exame a “Cartilha de segurança para Internet” elaborada pelo CERT. 

Também é válido o exame do site SaferNet Brasil, que é uma associação civil de direito 

privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos, que busca oferecer respostas eficientes 

quanto a problemas relacionados ao uso indevido da Internet para a prática de crimes e 

violações contra os Direitos Humanos. 

Assim, foi possível perceber que a engenharia social pode atuar em diversas frentes 

(ambiente físico e digital), mas tem concentrado seus esforços atualmente na tecnologia 

digital, devido às facilidades que esse ambiente oferece, como a coleta de dados a partir do 

que o próprio usuário inclui como informações (postagens), além da aplicação dos gatilhos 

psicológicos e outros meios de extrair informações, como as fake news e links de origem 

duvidosa.  

Essa verificação lançou nesta pesquisa a problemática de que os meios de proteção 

tecnológica, embora eficientes, não são suficientes em ambientes onde está inserido o fator 

humano, constatada a sua vulnerabilidade.  

O estudo chamou atenção para o aumento da conectividade relacionado à expansão e 

facilidade de conexão de banda larga, trazendo à discussão o fenômeno da hiperconectividade 

e da hipermobilidade estética, que vem sendo analisados pelos estudiosos de redes sociais 

online.  

Esse fenômeno associa-se, segundo alguns autores, ao armazenamento ininterrupto 

de dados, que aponta as relações de homem-máquina e máquina-máquina. Esse fator leva a 

um ciclo constante, onde o homem alimenta a máquina com dados e a máquina por sua vez, 

reúne e filtra estes dados para outras finalidades através do processo de mineração e 

datificação dos dados.  

Visando proteger as informações nesse contexto tecnológico, a segurança da 

informação busca formas de proteger os dados contra obtenção, manipulação e uso indevido, 

ou seja, não autorizado.  

A pesquisa permitiu constatar também que o ambiente Web se tornou um dos 

ambientes com as circunstâncias ideais para a extração de informações pessoais de um 
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indivíduo, devido ao uso com agregação de valor social das redes sociais, conforme 

mencionado por alguns dos autores pesquisados, além de mencionar algumas formas de 

engenharia social cometidas via Internet, como é o caso do uso dos malwares entre outros, 

que invadem o computador sem o consentimento do usuário em busca de informações.  

Essas práticas trazem à luz questionamentos sobre ética na atualidade, uma vez que a 

sociedade, para evoluir de forma organizada, necessita adotar regras de ordem e que o 

cumprimento ou não dessas regras impacta nas relações com outras pessoas e na sociedade 

como um todo. Visando a proteção da população, o Brasil possui algumas medidas 

legislativas que visam a garantia da proteção das informações das pessoas quanto à 

privacidade, dados pessoais, imagem e outros.  

Durante a execução desta pesquisa, foi aprovado no país pelo Senado Federal o 

Marco Legal de Proteção aos Dados. Esse documento demonstra que tem crescido a 

preocupação no Brasil, por parte do governo, em relação à segurança das informações 

privadas ou dados pessoais, inclusive esclarecendo o que é e o que não é dado pessoal. Essa 

preocupação fica evidente quando se analisa os tópicos da legislação que tem tratado essa 

problemática ao longo dos anos, conforme apontado no presente estudo. 

Destacou-se o aumento do uso de redes sociais online e das ameaças envolvidas em 

seu uso, trazendo a atenção para a necessidade de se desenvolver o pensamento crítico e 

reflexivo incentivados pelo uso das competências informacionais, digitais e midiáticas. 

Percebe-se que, embora as competências informacional, digital e midiática possuam pontos de 

convergência que justifiquem sua unificação, através da literatura apresentada, ainda não 

existe esta perspectiva de forma unânime, embora pareça que os esforços de alguns 

pesquisadores da área da Ciência da Informação estejam caminhando para esta direção.  

Foram identificadas muitas terminologias que representam termos equivalentes a 

“competência informacional”, como competência em informação, literacia em informação, 

alfabetização informacional, letramento informacional, tanto em português, como em inglês: 

information literacy, library skills, library use etc. O mesmo se deu com competência digital 

e competência midiática, em cujas discussões alguns autores defendem que tais conceitos são 

equivalentes e que devem representar a mesma ideia. Em contrapartida, outros autores 

teorizam apontando quais são os aspectos que diferenciam cada um dos termos. De qualquer 

forma, espera-se que tais competências (informacional, digital e midiática) capacitem as 

pessoas a possuir postura ativa, sendo capazes não somente de buscar e usar informação em 
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diferentes meios, mas também de identificar problemas de ordem ética e o contexto por trás 

da informação.  

Uma das dificuldades durante o processo desta pesquisa, deu-se em relação à própria 

terminologia da engenharia social. Visto que não é um termo autoexplicativo, foi preciso 

defini-lo e exemplificá-lo muitas vezes, durante as aulas, por exemplo, em que era necessário 

apresentar o projeto de pesquisa no início da pós-graduação. Essa dificuldade também foi 

percebida durante o levantamento na literatura, uma vez que a pesquisa trazia o termo 

relacionado à Engenharia Civil, tratando de questões sociais, e às Ciências Sociais com a 

mesma finalidade. Esse é um dos fatores que pode explicar a razão de ter havido baixa 

recuperação de textos dentro da temática apropriada nos processos de busca de material 

bibliográfico.  

Outra dificuldade que impactou no desenvolvimento desta pesquisa foi relacionada à 

busca na base de dados BRAPCI, conforme já mencionado na seção correspondente. Os 

resultados apresentavam alterações significativas quanto ao número de itens recuperados, 

gerando insegurança e baixa confiabilidade na base, que vale lembrar que está operando em 

versão beta. Essas inconsistências foram relatadas não apenas nesta dissertação, como 

também foram encaminhadas aos gestores da base para conhecimento e busca de soluções. A 

base possui histórico de buscas e isso contribui para a verificação das inconsistências com 

termos idênticos e mesmas regras de localização, porém com resultados conflitantes.  

Em relação ao ENANCIB, a dificuldade esteve relacionada ao fato de não poder 

contar, no ato da pesquisa, com um motor busca que acelerasse o processo de levantamento de 

dados. Realizar esse levantamento manualmente, evento a evento, ano a ano, GT a GT, artigo 

a artigo, foi um processo extenso e que despendeu um período de tempo grandioso, que 

poderia ter sido utilizado em outras partes do estudo, uma vez que, ao planejar a pesquisa, 

acreditava-se que nessa etapa haveria o acesso ao repositório BENANCIB, o que não ocorreu 

devido a problemas técnicos na manutenção do sistema. 

Esta pesquisa também aponta a necessidade de que haja mais estudos sobre 

engenharia social no escopo da Ciência da Informação, uma vez que informação é o corpus de 

sua pesquisa e a engenharia social visa sua apropriação ilegal. Vale mencionar que a 

terminologia engenharia social precisa alcançar visibilidade entre os estudiosos, visto que se 

notou que existem textos que falam de roubo de informações, privacidade, vigilância, golpes 



135 
 

 

digitais, big data e parecem desconhecer a existência do termo que nomeia tais práticas, 

embora identifique-se sua temática no contexto dos documentos recuperados.  

Através da análise de resultados de buscas na BRAPCI e no ENANCIB verificou-se 

que os temas pesquisados possuem mais artigos na primeira que na segunda fonte, uma vez 

que a base de dados BRAPCI apresenta alguns dos documentos publicados no ENANCIB. A 

BRAPCI inicia sua produção sobre os contextos desta pesquisa a partir de 2001. Já o 

ENANCIB traz textos das temáticas da pesquisa a partir de 2003, ainda que tenham sido 

buscados textos a partir de 1994, data em que os eventos tiveram início. Esse resultado não 

surpreende, haja vista a recente associação do tema de pesquisa ao desenvolvimento das 

tecnologias digitais. Apesar das práticas de engenharia social serem relatadas por Mitnick e 

Simon na década de 1990, foi o uso da Internet e das redes sociais online que alavancaram o 

interesse pelo tema.   

O levantamento inicial da literatura para realização do marco teórico da pesquisa 

mostrou que a literatura internacional está mais suprida de artigos e até livros que trabalham a 

temática de engenharia social, estando boa parte traduzida para o português e presentes nos 

estudos da área de Ciência da Computação. Verificou-se que no Brasil, há livros específicos 

que tratam do tema além de aulas disponíveis em slides e palestras na Internet que abordam a 

temática. Nesse aspecto, no Brasil encontrou-se além do livro traduzido “A arte de enganar”, 

outro livro, original em português, que se dedica completamente aos estudos de engenharia 

social, chamado “A arte de hackear pessoas”, e ainda um outro chamado “A arte de hackear 

mentes”.  

Vale lembrar que não houve neste estudo a pretensão de esgotar o tema, sobretudo 

devido à complexidade envolvida pelas questões e os diversos aspectos que podem estar 

relacionados a ele.  Foi percebido que o tema ainda pode ser analisado e discutido sob 

diferentes óticas.  Uma das possibilidades observadas está relacionada aos gatilhos 

psicológicos tratados pela engenharia social. Visto que a engenharia social utiliza a 

manipulação das pessoas como sua principal ferramenta, seria interessante um estudo que 

investigasse melhor essas questões que estão além da tecnologia. A revista BBC News Brasil 

de 6 de abril de 2015, publicou um texto que menciona a pesquisa de mestrado de Jay Olson, 

pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Universidade McGill, no Canadá. O 

pesquisador trabalha com a hipótese de que muitas das decisões que tomamos são na verdade 

influenciadas por fatores dos quais sequer temos consciência. Ele afirma que é possível, 
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através dos gatilhos psicológicos, direcionar ou manipular pessoas que acham que estão no 

total controle de suas decisões.  

Assim fica mais evidente a necessidade de se ter políticas quanto ao uso de redes 

sociais online que visem instruir de modo prático os usuários destes sistemas de comunicação 

sobre as possibilidades de golpes e fraudes existentes nesse universo, a fim de se ter pessoas 

mais preparadas para identificar e prevenir de tais ataques.  

Com base nas percepções deste estudo, na identificação de algumas das 

características dos ataques de engenheiros sociais e do fator humano como centro destes 

ataques, se verifica-se a necessidade de investigação e aprofundamento de pesquisas voltadas 

para áreas que vão além da Ciência da Informação, como os princípios fundamentais da 

programação neurolinguística (PNL) associados à manipulação de pessoas;  investigação 

sobre a possível existência de relatos de aplicação de programação neurolinguística para fins 

maliciosos; pesquisa de campo que vise identificar o número de pessoas que admite ter sido 

vítima de algum cibercrime, descrevendo as caraterísticas do golpe e faixa etária da vítima, 

visto que alguns autores têm afirmado que os idosos são os que têm sofrido mais ataques; 

aprofundamento na caracterização de engenharia social inversa, contra inteligência, 

inteligência militar e espionagem, que podem trazer novos subsídios à questão.  

Em relação ao ensino, na Biblioteconomia e Ciência da Informação, seria 

interessante dar mais destaque às questões relacionadas às competências informacionais e 

midiáticas, uma vez que tais competências são capazes de desenvolver habilidades que 

ajudarão os usuários de informação a lidar com questões reflexivas diante da massa 

informacional com que lidam na atualidade. Além disso, permite desenvolver competências 

que serão utilizadas não somente com fins profissionais e acadêmicos, mas também pessoais, 

ao passo que utilizam os canais de informação em suas vidas pessoais.   

Em uma sociedade em que a troca de informações ocorre de modo dinâmico, pode 

ser difícil acreditar que informações corriqueiras postadas em redes sociais possam vir a ser 

buscadas por especialistas da engenharia social a ponto de identificar vítimas em potencial. 

No entanto, esta pesquisa mostrou que as redes sociais são ferramentas que possibilitam 

invadir a privacidade e apresentam inúmeros perigos quanto ao compartilhamento de dados 

pessoais, como é o caso da geolocalização, que pode levar a diversas ameaças inclusive no 

aspecto físico.    
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Finalmente, esta pesquisa permite concluir que há muitas vantagens trazidas pela 

tecnologia das redes sociais online, como entretenimento, encurtamento de distância na 

comunicação, networking e até busca por canais de informação. Por outro lado, entende-se 

que o desafio reside na conscientização de uso das informações e bom uso das ferramentas de 

privacidade disponibilizadas pelos aplicativos, tendo sempre em mente a gama de 

possibilidades de usos que podem ser feitos a partir dessas informações.  

Espera-se que esta pesquisa contribua para o entendimento sobre as questões da 

engenharia social e da segurança da informação, auxiliando os usuários das redes sociais 

online a usufruírem delas de modo mais seguro e que possa contribuir para o aprofundamento 

de outras questões relacionadas ao tema.  
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