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MATÉRIA:

� Aula N°: 03

� Tema: Questões éticas e sociais em sistemas 
de informação

� Tópico do Plano de Ensino: 03

� Metodologia: Apresentação, aula expositiva, 
vídeos, discussões em sala e realização de 
atividades práticas.





QUESTÕES ÉTICAS - OBJETIVOS

� Analisar as relações entre as questões éticas, sociais e

políticas suscitadas pelos sistemas de informação

� Identificar as principais dimensões morais de uma

sociedade da informação e os princípios específicos de

conduta que podem ser usados para guiar as decisões éticas

� Avaliar o impacto dos sistemas de informação

contemporâneos e da Internet na proteção da privacidade

individual e da propriedade intelectual

� Avaliar como os sistemas de informação vêm afetando a

vida cotidiana



UM MODELO DE RACIOCÍNIO

� Questões éticas, sociais e políticas estão

interconectadas

� Pequenos deslizes na nova tecnologia da

informação afetam todas as partes envolvidas

� Velhas regras podem não se aplicar a novos

desenvolvimentos



RELAÇÕES ÉTICAS SOCIAIS



DIMENSÕES MORAIS DA ERA DA

INFORMAÇÃO

� Direitos e deveres sobre a informação

� Direitos sobre a propriedade

� Prestação de contas e controle

� Qualidade do sistema

� Qualidade de vida



TENDÊNCIAS TECNOLÓGICAS QUE

SUSCITAM QUESTÕES ÉTICAS

� Capacidade de computação dobra a cada 18 meses

� Custos de armazenagem de dados em rápido declínio

� Progressos nas técnicas de análise

� Avanços das redes e da Internet

� Determinação de perfil

� Detecção de relações não óbvias (Nonobvious

relationship awareness – NORA)



DETECÇÃO RELAÇÕES NÃO ÓBVIAS



� Conceitos básicos: responsibilidade, prestação de

contas (accountability) e obrigação de indenizar

(liability)

� Análise ética

� Princípios éticos eletivos

� Códigos de conduta profissional

� Alguns dilemas éticos do mundo real



DIREITOS SOBRE A INFORMAÇÃO

� Proteção à privacidade

� Práticas para a Informação Justa (Fair

Information Practices — FIP)

� COPPA, Gramm-Leach-Bliley, HIPAA

� Diretriz européia sobre a proteção dos dados

� Desafios da Internet à privacidade

� Soluções técnicas



OS COOKIES E A INTERNET



DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

� Segredos comerciais

� Direito autoral

� Patentes

� Desafios aos direitos sobre a propriedade

individual

� Serviços de compartilhamento de arquivos

� Lei do Direito Autoral do Milênio Digital (Digital

Millennium Copyright Act — DMCA),



PRESTAÇÃO DE CONTAS

� Prestação de contas, obrigação de indenizar e

controle

� Quem é responsável por danos resultantes de

máquinas controladas por software?

� Problemas sobre a obrigação de indenizar

relacionados à informática



QUALIDADE DO SISTEMA

� Qualidade do sistema: qualidade dos dados e

erros de sistema

� Bugs e erros de software

� Falhas no hardware ou instalações causadas por

eventos naturais ou de outra ordem

� Baixa qualidade da entrada de dados



QUALIDADE DE VIDA

� O equilíbrio do poder: centro versus periferia

� Velocidade da mudança: redução do tempo de resposta à

concorrência

� Manutenção das fronteiras: família, trabalho e lazer

� Dependência e vulnerabilidade

� Abuso e crimes por computador

� Emprego: perda do emprego pela exclusão tecnológica e pela

reengenharia

� Igualdade de oportunidades e acesso: a ampliação das brechas

raciais e de classe

� Riscos para a saúde: LER, STC e tecnoestresse



VAMOS PENSAR UM POUCO?



OS S.I. E AS MUDANÇAS NAS RELAÇÕES

ÉTICAS

� De que forma você acredita que os sistemas de

informações poderiam influenciar nas questões

éticas e sociais?

� Vamos tomar por base a política. Quais seriam os

benefícios à população com a implantação de

políticas sérias de informação?



OS S.I. E AS MUDANÇAS NAS RELAÇÕES

ÉTICAS

� O que você poderia propor nesse sentido?



PORTAL TRANSPARÊNCIA

� Você já conhecia? Acha eficiente?

http://www.portaltransparencia.gov.br/



ÉTICA NAS REDES SOCIAIS



DEBATE / DISCUSSÃO GERAL



ATIVIDADE PARA ENTREGA

� Em grupo, de até três pessoas, entregar um

relatório com as principais considerações sobre o

debate estabelecido em sala.

� Ressaltar as questões éticas e as mudanças que

esse fato pode gerar na sociedade, salientando

sempre a relação entre T.I e Ética.

� Enviar por e-mail:

prof.andre.luis.belini@gmail.com



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?



Prof. André Luís Belini

E-mail: prof.andre.luis.belini@gmail.com / 

andre.belini@ifsp.edu.br

Blog: http://profandreluisbelini.wordpress.com/

Página: www.profandreluisbelini.com.br


