Desafios da comunicação segura são abordados durante o FISL15
Fórum Internacional Software Livre (FISL15) debate a importância da segurança de dados
Quando pensamos em segurança de dados lembra-se do caso Snowden e NSA (Agência de
Segurança dos Estados Unidos). Lembra-se também da proteção de senhas e como nossos dados
ficam espalhados em diversos computadores que usamos e servidores em que estão hospedados
serviços que somos cadastrados. A segurança da informação e comunicação é isso também, mas há
mais.
Segundo o palestrante no espaço CriptoParty, Daniel Kahn Gillmor, a comunicação segura é
importante, pois esta diretamente ligada ao exercício da liberdade de expressão, além de tratar da
segurança empresarial. O especialista afirma que isto dá liberdade política e social para as pessoas
se expressarem e se desenvolverem e que isto é, exatamente, o mesmo princípio do Software Livre.
- As pessoas devem poder se expressar de forma livre sem ter medos. No mundo dos negócios o
empresário deve ter direito a conversas privadas que não coloquem sua empresa em risco É esta
segurança da comunicação que tratamos - defende.
O debate no FISL15 também contou com a participação de André Bianchi e do Tecnologista Sênior
membro da Electronic Frontier Foundation (EFF), Seth Schoen. Este detalhou que informação segura
é uma vida de mão dupla - que ela pode tanto proteger o que sai e o que entra em determinado local,
assim como o que não sai e não entra.
- Dependendo de como se trata a situação de segurança da informação, esta área pode ser
considerada como proteção de dados (não deixar abertos os dados de um usuário para vista de
outros) assim como censura (não deixar entrar informações de outras áreas dentro de um
determinado local ou não deixar pessoas se expressarem) - explica.
Segundo Gillmor, a proteção da informação pode ter diversos lados de uma certa confidencialidade.
- A segurança pode ter o viés de que a troca de informações permaneça privada, que a integridade
da mensagem não se altere, que a autenticidade da mensagem não seja modificada e até que o
anonimato do emissor e do receptor seja mantido - explica.
O Fórum Internacional Software Livre ocorre até sábado (10/05), no Centro de Eventos da PUC-RS.
Outras informações podem ser obtidas no site www.fisl.org.br

Sobre o FISL
O Fórum Internacional Software Livre esteve sempre propondo os debates mais prementes sobre
tecnologia e liberdade. O sucesso é resultado do trabalho, da colaboração e do envolvimento de
milhares de pessoas que acreditam nas soluções tecnológicas e educacionais livres, no
conhecimento como bem público e na força de tecnologias de informação como ferramentas de
empoderamento para a democracia.
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