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Prefácio
Sobre o BID 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - Setor Social 

O Setor Social (SCL) é formado por uma equipe multidisciplinar que atua com a convicção 
de que investir nas pessoas permite melhorar suas vidas e superar os desafios do desen-
volvimento na América Latina e no Caribe. Juntamente com os países da região, o Setor 
Social formula soluções de políticas públicas para reduzir a pobreza e melhorar a oferta 
de serviços de educação, trabalho, proteção social e saúde. O objetivo é construir uma 
região mais produtiva onde prevaleça a igualdade de oportunidades para homens e mu-
lheres, bem com uma maior inclusão dos grupos mais vulneráveis. 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) - Setor de Educação
O Setor de Educação é um setor transdisciplinar que apoia os países da América Lati-
na e do Caribe na promoção de ensino efetivo e aprendizagem para todas as crianças e 
adolescentes da região. Ao mesmo tempo, promove o desenvolvimento de habilidades 
e aprendizagem permanente como estratégia, para que os cidadãos possam fazer uma 
contribuição produtiva para a sociedade, aumentar seu bem-estar e ser bons cidadãos.

Este relatório faz parte da iniciativa fAIr LAC do BID
A fAIr LAC responde aos esforços do BID para construir um entendimento comum sobre 
o que é IA, suas oportunidades e aplicações, mas também seus riscos e as possíveis me-
didas para mitigá-los. Em colaboração com parceiros e aliados estratégicos, esta iniciativa 
desenvolvida em conjunto com C Minds visa a promover a adoção responsável da IA para 
melhorar a prestação dos serviços do Estado (principalmente nos setores de educação, 
saúde, proteção social, mercado de trabalho e questões associadas a gênero e diversida-
de) e a criar oportunidades de desenvolvimento para preencher as lacunas e diminuir a 
crescente desigualdade social. https://fairlac.iadb.org/ 

https://fairlac.iadb.org/
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Prefácio BID
 
Desde antes da pandemia, as crianças e jovens da região têm estado mais expostos ao 
uso da tecnologia do que qualquer outra geração. Em 2018, em média, 6 em cada 10 alu-
nos na América Latina tinham acesso a um computador para fazer trabalhos escolares em 
casa. No Uruguai e no Chile, 8 em cada 10 estudantes relataram acesso a um computador 
em casa. Entretanto, embora cada vez mais estudantes na região tenham acesso a dispo-
sitivos e à Internet, estes números escondem grandes lacunas entre grupos de estudantes 
favorecidos e vulneráveis, já que em média apenas 3 em cada 10 estudantes de baixa 
renda têm tal acesso. 

A pandemia acelerou esta tendência, aumentando a exposição de crianças e jovens à 
tecnologia e ao conteúdo digital: eles foram as únicas ferramentas para manter alguma 
continuidade educacional. De fato, 165 milhões de crianças e jovens da América Latina e 
do Caribe (ALC) abandonaram a escola e perderam uma média de 158 dias de aprendiza-
do presencial durante 2020. Hoje, mais de um ano após o início da pandemia, e apesar do 
fato de vários países da região terem iniciado uma reabertura gradual das escolas, muito 
poucos países têm suas escolas totalmente abertas. 

Neste contexto, os governos da região optaram por implementar modelos híbridos de 
educação para lidar com o fechamento de escolas. Entretanto, a dupla emergência de 
saúde e educação os coloca diante de novos desafios para os quais as escolas não esta-
vam preparadas: controle de acesso, integridade de dados e proteção de conteúdo para 
manter seus cursos e alunos seguros.  As questões de segurança na Internet têm crescido 
em todos os setores, e a educação não está muito atrasada.  Os hackers começaram a 
explorar as vulnerabilidades dos sistemas escolares, o que levou a um aumento constante 
da severidade dos ataques. 

No ano passado, nos Estados Unidos, mais de 500 escolas foram atacadas com resgate, e 
os hackers exigiram US$ 1,6 milhão. Mas não é só nos EUA. Em agosto de 2020, o site do 
Ministério da Educação do Panamá (Meduca) foi cyber-atacado e os estudantes perderam 
o acesso às aulas on-line. No Chile e na Colômbia, várias universidades também têm sido 
alvo de ataques cibernéticos. Exemplos podem ser encontrados em quase todos os países 
da região. 

As escolas têm planos para as várias emergências que podem surgir: desde desastres 
naturais como terremotos ou furacões, até acidentes como incêndios, e até mesmo para 
a eventualidade de roubo ou atiradores ativos. Por que a abordagem da cibersegurança 
nas escolas deve ser diferente?  O desafio não é o uso da tecnologia em si, mas a falta 
de estruturas reguladoras e de governança apropriadas em diferentes níveis do sistema 
educacional para garantir que existam regulamentações claras em relação à coleta, arma-
zenamento, acesso e uso dos dados das crianças. 

Devemos apoiar a comunidade educacional, diretores de escolas, professores, famílias 
e adultos responsáveis por crianças e jovens para desenvolver planos e protocolos para 
criar ambientes seguros e aproveitar ao máximo a tecnologia para a educação. 



8

Aprendizagem 
online segura

O objetivo deste estudo é justamente conscientizar a comunidade educacional dos países 
da região sobre a importância de promover a governança de dados dos sistemas educa-
cionais voltados para os direitos dos estudantes. Para isso, consultamos diretamente a 
comunidade educativa através de pesquisas, fizemos uma revisão dos regulamentos e 
normas atuais e realizamos entrevistas com especialistas da região. Além disso, o estudo 
procura documentar iniciativas e procedimentos que nos ajudarão a estabelecer protoco-
los sobre a maneira mais eficaz de coletar, armazenar, utilizar e distribuir dados sensíveis 
e informações pessoais de estudantes e professores. 

Os resultados mostram que a maioria dos países da região não conseguiu até agora for-
necer aos professores e estudantes ferramentas que garantam o uso seguro da tecnolo-
gia e da educação híbrida e à distância sem comprometer os dados e a privacidade dos 
estudantes. 
No BID, estamos apoiando os países na implementação de um roteiro para preparar 
educadores, fortalecendo o ensino híbrido e à distância, enquanto promovemos um am-
biente seguro e o uso responsável da tecnologia. Como parte de nossa Visão 2025, tra-
balharemos para assegurar que as iniciativas de capital humano estejam alinhadas com 
nossos esforços em saúde, igualdade de gênero, transformação digital e ação climática 
para promover uma recuperação verde e eqüitativa. É imperativo e responsabilidade de 
todos proteger a privacidade e segurança de nossas crianças e garantir que o uso dessas 
plataformas não exponha seus dados a uso indevido. 

A tecnologia é fundamental para a educação em tempos de alienação social, e sua im-
portância só continuará a crescer no futuro. Esperamos que as lições deste documento 
sejam uma referência útil e, em última instância, contribuam para um aprendizado on-line 
seguro para todos. 

Mercedes Mateo
Chefe da Divisão de Educação do BID 
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Sobre a C Minds + Eon Resilience Lab

A C Minds é uma organização mexicana liderada por mulheres que busca promover a 
igualdade de oportunidades para alcançar uma vida mais plena por meio do uso de novas 
tecnologias, como a inteligência artificial (IA). A organização é especializada na concepção 
e implementação de estratégias de mudança social em países emergentes, em resposta 
aos novos paradigmas desencadeados pela transformação tecnológica em massa. A C 
Minds trabalha com governos, organizações multilaterais e instituições locais, implemen-
tando projetos que buscam aumentar a resiliência das comunidades, preparar os diferen-
tes setores da indústria para o futuro, proteger o meio ambiente e promover o desenvol-
vimento de novas tecnologias com foco nos direitos humanos. www.cminds.co 

O Eon Resilience Lab (Laboratório de Resiliência EON) da C Minds tem como missão pre-
parar indivíduos para enfrentar um futuro incerto e digital por meio de colaborações com 
atores-chave de todos os setores, privados, governos e organizações multilaterais, bus-
cando uma transformação digital inclusiva. Promove diálogos entre atores na interseção 
de temas prioritários e novas tecnologias, e realiza projetos-piloto para explorar os limites 
e as oportunidades que elas nos oferecem no México e na América Latina. 

Prefácio do Eon 

O Eon Resilience Lab acredita firmemente que a tecnologia pode ser usada como uma 
ferramenta-chave para adaptar-se com sucesso às situações adversas e inesperadas que 
surgem com frequência cada vez maior. Com essa convicção, nossa missão é trabalhar 
em um esquema colaborativo com os governos, a academia, a indústria, as organizações 
multilaterais e outros atores de mudança na elaboração de estratégias que visam a forta-
lecer as capacidades institucionais da América Latina e do Caribe a partir de perspectivas 
panorâmicas. 

O projeto de proteção de dados das crianças nasceu da exploração das oportunidades e 
dos riscos advindos do uso de sistemas de IA para crianças, especialmente na educação. 
Ao investigar esse tópico, percebemos que havia primeiro um desafio importante antes 
do uso de tecnologias disruptivas. Essa realidade reorientou nosso trabalho no sentido 
de pesquisar sobre a privacidade, a segurança e a proteção dos dados de menores em 
instituições educacionais e, com base nesses aprendizados, criar recomendações para a 
devida digitalização da educação. 
 
Temos orgulho de ser parceiros do Grupo do BID nessa tarefa essencial de fortalecer a 
região no uso responsável da tecnologia em benefício da educação. Esperamos que este 
relatório ajude a visualizar com clareza o progresso da América Latina nesse campo e 
também contribua para fomentar as conversas e ações necessárias para o uso ético da 
tecnologia nas escolas, promovendo, assim, uma região mais próspera, justa e inclusiva. 
Isso dependerá em grande parte da nossa capacidade de aprofundarmo-nos nas pergun-
tas e encontrarmos as respostas coletivamente.

Claudia Del Pozo,
Diretora do Eon Resilience Lab da C Minds
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Sumário executivo 
Desde o início de 2020 e até a data de publicação deste relatório, algumas das escolas 
onde mais de 168 milhões de crianças no mundo estudam ficaram fechadas por mais de 
um ano inteiro devido à pandemia de Covid-19 (UNICEF, 2021). Como resposta de emer-
gência, devido à pandemia, milhões de estudantes, professores e diretores tiveram que 
migrar em massa para as plataformas digitais para não interromper seu aprendizado e 
ensino. 

Uma das lições da pandemia são as vantagens e oportunidades educacionais que a tecno-
logia oferece à educação, apontando um provável aumento constante de sua adoção no 
futuro. Como o BID menciona, “o uso da tecnologia será uma ferramenta de continuidade 
pedagógica” (Álvarez Marinelli, et al., 2020), o que significa que cada vez mais alunos se 
conectarão para participar de aulas virtuais, criando uma pegada digital exponencial de 
dados de menores de idade.

Mesmo que o uso da tecnologia seja essencial para a educação em tempos de distancia-
mento social, e sua importância só continuará crescendo no futuro, o uso dessas plata-
formas coloca as crianças em estado de vulnerabilidade, se os dados que são coletados e 
armazenados sobre os menores não são gerenciados de modo a proteger sua privacidade 
e segurança. Ao mesmo tempo, e da mesma forma que as escolas protegiam as informa-
ções privadas de seus alunos em gavetas com chave, é importante transferir esse cuidado 
para o mundo digital, garantindo a privacidade, proteção e segurança dos dispositivos 
de armazenamento ou acesso aos dados digitais. Enfrentamos um novo desafio, pois a 
transição em massa de operações e pessoas para plataformas online provocada pela pan-
demia foi realizada às pressas, sem considerar, em muitos casos, o que poderia significar 
o fato de que essas tecnologias estavam registrando todos os aspectos da experiência 
educacional de estudantes menores de idade e certos aspectos de suas vidas pessoais, às 
vezes aumentando ou gerando uma pegada digital para a faixa etária mais jovem. 

Embora a privacidade, a proteção e a segurança de dados sejam apresentadas juntas, 
esses três conceitos referem-se a diferentes aspectos da proteção de dados. A segurança 
é representada pelos limites de acesso acordados entre os proprietários e aqueles que co-
letam, armazenam e protegem os dados; a proteção refere-se ao respeito pela finalidade 
de uso atribuída aos dados; e a segurança refere-se à robustez técnica da infraestrutura e 
dos sistemas que coletam, armazenam e tratam os dados. Uma administração pública de 
dados completa (governança) deve atender a esses três conceitos.

Para que isso aconteça, vários desafios na região devem ser enfrentados: de um lado, 
desafios estruturais que limitam a conectividade desses estudantes, e, de outro, desafios 
de conhecimento que não permitem que os alunos aproveitem a referida conectividade 
em sua educação. As diretrizes que oferecem conselhos, guias e princípios para ajudar as 
crianças a usar os serviços online com mais segurança são valiosas e um primeiro passo 
na implementação da proteção nas escolas, mas os problemas estruturais de governança 
de dados exigem soluções específicas para a educação formuladas pelos ministérios e 
secretarias, não apenas soluções para os indivíduos, além do quadro de ação oferecido 
pela legislação de privacidade. Nesse sentido, uma análise da regulamentação e das nor-
mas existentes na América Latina a respeito da privacidade de dados evidenciou uma 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/escuelas-168-millones-ninos-llevan-casi-ano-entero-cerradas-debido-covid19
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necessidade latente de promover políticas e normas específicas, para que as diferentes 
instituições governamentais possam contar com uma gestão dos dados dos estudantes 
responsável, ética e que atenda aos riscos de privacidade, proteção e segurança decorren-
tes do uso de tecnologias na educação. 

É importante que os países latino-americanos promovam uma governança de dados dos 
sistemas educacionais com foco nos direitos dos estudantes. Essa governança exigiria um 
conjunto de iniciativas e procedimentos que orientem sobre a maneira correta de coletar, 
manter, usar e distribuir os dados sensíveis do distrito, especificamente as informações 
pessoais de estudantes e professores. As pesquisadoras deste relatório esperam que ele 
sirva como material-chave para que as Secretarias e Ministérios de Educação da região 
continuem desenvolvendo políticas, procedimentos e responsabilidades que aumentem 
a clareza em relação aos dados dos estudantes e dos distritos em cada etapa de seu ciclo 
de vida, preparando o caminho para que as informações protejam os direitos de priva-
cidade, confidencialidade e segurança do estudante ou dos indivíduos, como vem sendo 
feito desde antigamente.

O relatório reúne material de (1) entrevistas individuais semiestruturadas com 15 especia-
listas1 em diferentes temáticas relacionadas ao projeto; (2) duas rodas de conversas regio-
nais com professores de quatro países; (3) uma equipe de 7 especialistas que compõem o 
Conselho Assessor2; e (4) a pesquisa de Aprendizagem online segura LATAM, gerada para 
os fins deste relatório, da qual participaram 1.300 professores e gestores de instituições 
educacionais de seis países3, a primeira do tipo. Com base na análise holística do estado 
atual da privacidade, a proteção e a segurança dos dados na América Latina e no material 
dos exercícios anteriores, as seguintes recomendações foram geradas para a proteger 
os dados de estudantes em ambientes educacionais e podem ser encontradas em mais 
detalhes no relatório:

I. Promover uma estrutura organizacional e uma governança de dados por meio do 
desenvolvimento de quadros normativos e regulamentares 

1. Reformar a legislação para atualizá-la às necessidades de proteção, segurança 
e privacidade dos dados das crianças, começando pelas áreas educacionais 
(Autoridade de Educação e/ou Dados, ou Dados pessoais).

2. Criar regulamentos e normas para coleta e uso de dados (Autoridade de 
Educação e/ou Dados).

3. Criar grupos de trabalho interinstitucionais para dar os primeiros passos rumo 
à criação de uma Autoridade de Dados, caso o país ainda não tenha uma 
(Governo).

4. Explorar os benefícios e riscos da IA e de outras novas tecnologias com base no 
uso de dados em massa (Autoridade de Educação e/ou de Dados, Academia, 
Sociedade Civil).

1 Os nomes dos especialistas nas temáticas de nove países da América estão na página 2 do relatório, na seção 
de Agradecimentos. 

2 Os nomes dos especialistas do Conselho Assessor de 4 países diferentes estão na página 2 do relatório, na 
seção de Agradecimentos. 

3 Os seis países são: Brasil, Costa Rica, Colômbia, México, Peru e Uruguai.
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II. Incentivar o desenvolvimento de capacidades

1. Promover a educação e campanhas de conscientização sobre o assunto em todos 
os âmbitos (Autoridade de Educação e/ou de Dados ou Sociedade Civil).

2. Oferecer cursos diferenciados por perfil para uma navegação Web segura 
(Autoridade de Educação e/ou de Dados ou Sociedade Civil).

3. Desenvolver um diretório de especialistas em questões relevantes para a 
proteção dos dados digitais de menores em ambientes escolares e questões 
de privacidade, ética, dados, plataformas digitais educacionais (Autoridade de 
Educação e/ou de Dados, Academia e/ou Sociedade Civil).

4. Fortalecer a comunidade de prática educacional latino-americana (Autoridade de 
Educação e/ou de Dados e/ou Sociedade Civil).

III. Investir em infraestrutura tecnológica para a aplicação da norma

1. Investir na infraestrutura necessária para que funcionários e provedores públicos 
e privados possam cumprir as normas e quadros de proteção, privacidade e 
segurança de dados. 

2. Estabelecer padrões para que qualquer processo de contratação pública respeite 
as diretrizes e padrões de proteção, privacidade e segurança dos dados.

5. Estabelecer protocolos de segurança em ambientes educacionais (Autoridade de 
Educação e/ou de Dados).

IV. Promover políticas complementares em questões de conectividade, exclusão  
  digital e inclusão

1. Fortalecer a conectividade do país e investir em sua qualidade para fins 
educacionais (Autoridade de Telecomunicações e Educação).

2. Analisar em profundidade os impactos da exclusão digital no ambiente 
educacional, no contexto da Covid-19 (Governo, Academia e/ou Sociedade Civil).

3. Desenvolver estratégias de inclusão focadas em grupos e comunidades 
marginalizados e vulneráveis, como geralmente são os povos indígenas. 
(Autoridades de Educação e Instituições e Organismos de inclusão).
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Metodologia 

No intuito de fazer um diagnóstico da situação e das necessidades, bem como dos desa-
fios e oportunidades relativos à proteção dos dados digitais dos estudante em ambientes 
escolares na América Latina, além da pesquisa documental, foram realizadas três ativida-
des no âmbito do projeto Aprendizagem online segura: (1) Entrevistas semiestruturadas 
individuais com 15 especialistas; (2) Duas rodas de conversas regionais com professores 
de quatro países; e (3) A pesquisa de Aprendizagem online segura LATAM, da qual partici-
param 1.300 pessoas de seis países. 

(1) Entrevistas individuais com especialistas

As entrevistas foram realizadas virtualmente com 15 atores destacados do governo, da 
academia, da indústria e da sociedade civil, com foco em questões de capacitação para os 
setores público e privado, da necessidade de infraestrutura técnica para alcançar a segu-
rança dos dados escolares, mecanismos de supervisão e monitoramento, e colaborações 
intersetoriais e multissetoriais para fortalecer o ecossistema. 

Essas entrevistas semiestruturadas permitiram aprofundar nos desafios e oportunidades 
da região, com ênfase em cada país e setor, e serviram como material para o desenvolvi-
mento de recomendações específicas de políticas públicas modificadas para adaptarem-
-se a diferentes contextos. Para conhecer os entrevistados, consulte a seção de agradeci-
mentos deste relatório.

(2) Rodas de conversa regionais com professores 

Foram realizadas duas rodas de conversa regionais com professores da Argentina, Equa-
dor, México e Peru. Seu objetivo foi conhecer diferentes perspectivas sobre os desafios 
que enfrentam ou enfrentaram na transição digital, bem como suas experiências e re-
ceios, para considerá-las neste relatório. Os participantes das discussões aparecem na 
seção de agradecimentos.

(3) Pesquisa de Aprendizagem online segura LATAM

Com o objetivo de compreender, de forma anônima, o nível de conscientização de profes-
sores e diretores sobre a questão da privacidade dos dados de menores em ambientes 
escolares e, assim, complementar as informações na perspectiva dos beneficiários, como 
parte do projeto, foi realizada uma Pesquisa de Aprendizagem online segura LATAM sobre 
a perspectiva de professores e diretores de instituições educacionais sobre a proteção 
dos dados dos estudantes. Ela foi respondida por aproximadamente 1.300 professores 
de seis países latino-americanos, sendo gerados novos conhecimentos por meio da única 
pesquisa do tipo na região.
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País de origem 
das pessoas  
entrevistadas

Tipo de zona em  
que vivem as  
pessoas  
entrevistadas

Idade das  
pessoas  
entrevistadas

México

Peru

Zona urbana

De 45 a 54 
anos

De 18 a 24 anos

De 55 a 64 
anos

De 35 a 44 
anos

Abaixo de 18 anos

De 25 a 34 
anos

Acima de 
65 anos  

Colômbia

Panamá

Zona rural

Brasil

Uruguai

Costa Rica

24,6 %

18,8 %

82,6 %

33,9 %

2,2 %

15,1 %

30 %

1,2 %

14,9 %

2,5 %

24,8 %

12,2 %

17,4 %

1,4 %

2,2 %

15,9 %

319

244

322

159

19
31

207

Respostas à pesquisa Aprendizagem online segura LATAM:
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84 %

42,7 %
13,1 %

24,6 %

19,6 %

16 %

6,7 %

Sou docente, professor(a), 
assistente de professor(a) de 
uma matéria extracurricular

Educação primária (6 primeiros 
anos de escolaridade), Educação 
geral básica primária, Ensino 
fundamental do 1° ao 5° ano.

Sou gestor(a)

Educação secundária alta (anos 
9-12), Ensino médio, Educação 
média, Educação geral básica 
média Ciclo 2, Bachillerato, 
Educação secundária do 
4° ao 5° ano, (9-12 anos de 
escolaridade)

Educação secundária baixa (anos 
6-9), Educação secundária baixa do 1° 
ao 3° ano, Ciclo básico de educação 
média (6-9 anos de escolaridade)

Educação média com ênfase em 
educação para o trabalho (anos 9-12 + 
ano 13 de escolaridade, se aplicável)

Profissão das 
pessoas  
entrevistadas

A que tipo de 
instituição 
educacional 
pertencem 
as pessoas 

Ano escolar com que 
trabalham as pessoas 
entrevistadas

Pública

Privada

Outro tipo
de instituição

67,7 %

25,6 %
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1. Introdução 

“Evitar que uma crise de educação se transforme em uma catástrofe geracional exige 
uma ação urgente de todos”. UNICEF, 2020

Desde o início de 2020 e até a data de publicação deste relatório, as escolas onde estudam 
mais de 168 milhões de crianças no mundo ficaram fechadas por mais de um ano inteiro 
devido à pandemia de Covid-19 (UNICEF, 2021). Como resposta emergencial, em decor-
rência da pandemia, milhões de estudantes, professores e diretores tiveram que migrar 
em massa para as plataformas digitais para não interromper seu aprendizado e ensino. 
Até então, as escolas haviam começado a adotar processos e ferramentas digitais, mas a 
pandemia fez desse avanço, visto como opcional, um requisito indispensável para poder 
dar continuidade a um dos fundamentos mais básicos da sociedade: a educação.

Essa transição em massa de operações e pessoas para as plataformas online aconteceu às 
pressas, sem considerar, em muitas ocasiões, o que poderia significar o fato de que essas 
plataformas estivessem tomando conta de todos os aspectos da experiência educacional 
de estudantes menores de idade e de determinados aspectos de sua vida pessoal. Além 
disso, gerando ou expandido uma pegada digital para usuários muito jovens ou crianças.

Embora já houvesse uma nova geração “datificada” desde muito jovem (Young, 2020), a 
instituição escolar está contribuindo para esse processo ao permitir a coleta de dados 
demográficos e de informações relacionadas à programação, assiduidade, disciplina, saú-
de, elegibilidade para os programas escolares, notas, resultados das provas e programas 
acadêmicos, entre outros, bem como aos dados criados ou gerados pelos estudantes ou 
professores ao utilizarem plataformas educacionais. 

É importante mencionar que os dados de menores de idade são considerados sensíveis4 
ou, ainda, altamente sensíveis5 (Martínez, s.d.) nos países da Organização dos Estados 
Americanos (OEA). Embora o uso da tecnologia seja essencial para a educação em tempos 
de distanciamento social, e sua importância continuará crescendo no futuro, o uso dessas 
plataformas coloca as crianças em estado de vulnerabilidade, caso seus dados coletados e 
armazenados não sejam administrados de modo a proteger sua privacidade e segurança.
 

4 Os dados sensíveis são “dados pessoais que revelam a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as crenças 
religiosas ou filosóficas, ou a afiliação sindical (...), dados genéticos, dados biométricos com o propósito 
de identificar de maneira única uma pessoa física, dados relacionados à saúde ou dados relativos à vida 
sexual ou orientação sexual da pessoa” [tradução própria]. Processing of special categories of personal data 
(Regulamento Geral de Proteção de Dados - RGPD, 2018), Artigo 9. https://gdpr-info.eu/art-9-gdpr/

5 Em alguns países, os dados altamente sensíveis possuem regulamentações específicas e, em certos casos, seu 
tratamento é proibido.

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf?utm_content=buffer8f0e0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/escuelas-168-millones-ninos-llevan-casi-ano-entero-cerradas-debido-covid19
https://www.unicef.org/globalinsight/media/1251/file/UNICEF-Global-Insight-DataGov-group-data-issue-brief-2020.pdf
http://poderjudicialcdmx.gob.mx/unidadtransparencia/wp-content/uploads/PROTECCION-DE-DATOS-PERSONALES-EN-MENORES.pdf
http://poderjudicialcdmx.gob.mx/unidadtransparencia/wp-content/uploads/PROTECCION-DE-DATOS-PERSONALES-EN-MENORES.pdf
https://gdpr-info.eu/art-9-gdpr/
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Por isso, é fundamental transferir o cuidado com a privacidade e a segurança das infor-
mações dos estudantes que existia no mundo físico para o mundo digital. Diante dessa 
necessidade urgente, é prioritário que os governos, com foco principal nos Ministérios 
e Secretarias de Educação, possam enfrentar os desafios e criar mecanismos de apoio 
e diretrizes para as instituições educacionais. Da mesma forma, é necessário que o de-
senvolvimento e a adoção de processos e plataformas digitais sejam instruídos, que uma 
maior compreensão dos riscos associados seja promovida entre os atores-chave e que 
estratégias para a sua mitigação sejam desenvolvidas (Gamito et al., 2016), uma vez que 
a instituição de ensino, seus funcionários e os estudantes estão sendo expostos no am-
biente escolar. 

Dado que o uso em massa das plataformas digitais é incipiente nos ambientes educacio-
nais da maioria dos países latino-americanos, não há consenso sobre os direitos digitais 
das crianças, nem regulamentações para proteger sua privacidade, especificamente nas 
plataformas escolares e nos processos digitais das instituições educacionais. O contexto 
atual não é apenas um momento ideal, mas também crucial para que os organismos 
governamentais de liderança na matéria, como os Ministérios e Secretarias de Educação, 
bem como as entidades gestoras da informação, possam estabelecer as bases para a 
gestão de dados de crianças e adolescentes em ambientes educacionais. 

Por esse motivo, o Grupo BID e o Eon Resilience Lab da C Minds, por iniciativa da fAIr 
LAC6 do BID, uniram-se para elaborar e implementar o projeto Aprendizagem online 
segura. Após a publicação de um guia do BID e de C Minds relativo à proteção dos dados 
escolares para professores, o projeto apresenta este Relatório de recomendações para 
proteger os dados digitais de menores em ambientes escolares na América Latina. 

Este documento busca acelerar o entendimento e o diálogo sobre os desafios e dar vi-
sibilidade às boas práticas de diversos países, além de fornecer recomendações de po-
líticas públicas para fortalecer a proteção dos dados digitais das crianças em ambientes 
educacionais da administração pública na América Latina (com foco principalmente nos 
Ministérios e Secretarias de Educação). Da mesma forma, outro objetivo do relatório é 
que as autoridades nacionais de proteção de dados, os legisladores, as organizações da 
sociedade civil, as instituições especializadas em educação dos setores público e privado, 
as associações escolares de pais e responsáveis, e outros atores que desempenham um 
papel no ciclo de aprendizagem possam se beneficiar das recomendações fornecidas, 
que procuram indicar que existem diversas oportunidades para enfrentar os desafios 
acima mencionados partindo-se dos setores público e privado. 

Escopo do relatório
O relatório não pretende ser exaustivo nem prescritivo. Embora a questão do impacto 
da digitalização e das novas tecnologias na vida das crianças seja muito ampla, o escopo 
deste relatório concentra-se no campo educacional. Considerando-se que a navegação 
em plataformas educacionais representa apenas uma parte de sua atividade na Internet, 
oferecemos uma caixa de informações com exemplos específicos de outros tópicos tan-
genciais que são igualmente relevantes em relação à proteção de dados, mas sem nos 
aprofundarmos neles.

6 A fAIr LAC é uma aliança entre os setores público e privado, a sociedade civil e a academia, para incidir tanto 
na política pública quanto no ecossistema empreendedor na promoção do uso responsável e ético da IA. Para 
mais informações, acesse https://fairlac.iadb.org/es 

https://www.redalyc.org/pdf/567/56752489020.pdf
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/financiamiento-del-bid%2C6028.html
https://www.cminds.co/eon-resiliencelab
http://www.cminds.co
https://fairlac.iadb.org/es/home
https://fairlac.iadb.org/es/home
https://fairlac.iadb.org/es
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O objetivo desses exemplos é oferecer ao leitor informações gerais sobre outras questões 
que devem ser consideradas a fim de abordar de forma integral o desafio da datificação 
dos menores de idade. É importante reconhecer que, embora o campo educacional seja 
um enfoque-chave no que diz respeito à proteção dos dados das crianças, não é o único 
que os atores interessados devem discutir e ao qual devem atender. Por fim, as temáticas 
de dados, assim como da tecnologia, evoluem rapidamente e, por isso, é necessária uma 
atualização constante.
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2. Contexto

A pandemia de Covid-19 afetou todas as áreas da vida das pessoas: da esfera social à pro-
fissional e educacional. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), “a pan-
demia de Covid-19 gerou a maior ruptura da história dos sistemas educacionais, afetando 
1,6 bilhão de alunos em mais de 190 países e em todos os continentes” (ONU, 2020). Em 
questão de semanas, no início de 2020, mais de 168 milhões de crianças do mundo todo 
se viram em um esquema de distanciamento social, sem a possibilidade de frequentar 
sua escola ou colégio.

No momento da publicação deste relatório, em muitos casos, essa situação já existe há 
mais de um ano. Para evitar que a pandemia impactasse a educação de toda uma gera-
ção, a maioria das instituições educacionais optou por implementar rapidamente, sem 
muitos critérios de análise de riscos e implicações, novos mecanismos de aprendizagem 
e ensino por meio do uso de plataformas digitais ou tecnologias da informação (TIC). Em-
bora essa solução tenha oferecido benefícios impensáveis no passado [por exemplo, na 
pandemia de 1918, nos Estados Unidos, ou do vírus influenza A H1N1, grande parte dos 
alunos não teve outra opção a não ser continuar frequentando a escola, apesar dos riscos 
para a saúde (Waldrop, 2020)], essa digitalização apressada trouxe uma série de desafios, 
em especial no sentido de garantir a segurança e a privacidade dos dados digitais de es-
tudantes e professores.

2.1 Benefícios das soluções digitais e das novas tecnologias
De acordo com um relatório do UNICEF (2021), na maioria das pesquisas examinadas para 
esse relatório sobre o impacto da tecnologia na educação, aponta-se que o aprendizado 
potencializado pela tecnologia tem facilitado a aquisição de conhecimento e habilidades. 
Uma das áreas cruciais em que a tecnologia melhorou a compreensão é o pensamento 
crítico, pois os estudantes estão capacitados para abordar e aproveitar as oportunidades. 
Além disso, a digitalização permitiu-lhes entrar em uma era de aprendizagem digital, li-
derada pela adoção das TIC para ajudar as instituições educacionais a tomarem decisões 
mais informadas. Graças a isso, parece que o aprendizado tem se tornado mais persona-
lizado nos programas de educação complementar às aulas presenciais, aproveitando os 
dados gerados por cada estudante. 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
https://edition.cnn.com/2020/08/19/us/schools-flu-pandemic-1918-trnd/index.html
https://gdc.unicef.org/resource/role-information-and-communication-technology-realizing-sustainable-education-2030
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Caixa 1. Exemplo de uma plataforma educacional lançada pelo setor públi-
co (Gómez Mont et al,, 2020).

O Plan Ceibal é o Plano de Conectividade Educacional em Informática Básica para 
Aprendizagem Online do governo uruguaio. O projeto socioeducativo digital in-
clui o programa Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM), uma plataforma 
online adaptativa que complementa o ensino de matemática dos professores 
com processos de ensino personalizados, de acordo com as necessidades de 
cada estudante. Também fornece aos professores ferramentas para trabalhar 
com seus grupos, definir metas de aprendizagem e propor atividades. Possui 
recursos de avaliação integral para monitorar e elaborar relatórios de forma ime-
diata que utilizam sistemas de IA para assessorar os professores e personalizar 
o progresso educacional.

 
Devido ao confinamento estabelecido como medida de saúde pública global na pandemia 
de Covid-19, de acordo com o Banco Mundial, além do setor de saúde, o setor de educa-
ção também precisou responder de forma rápida e eficaz aos novos desafios em mais de 
120 países, adotando e incorporando a tecnologia em sua dinâmica para não interromper 
a educação básica, média e superior (Cobo et al., 2020). 

De modo geral, as respostas mais ágeis diante da impossibilidade de continuar com as 
aulas presenciais foram as desenvolvidas por governos que tinham um certo nível de 
preparo para um ambiente educacional digital, bem como por governos que reagiram ra-
pidamente e ofereceram uma solução integral, como foi o caso do governo da Costa Rica 
apresentado na Caixa 2.

Caixa 2. Implementação da plataforma educacional ministerial de emer-
gência da Costa Rica (BID, 2020).

Em questão de meses, o governo da Costa Rica, por meio do Departamento de 
Recursos Tecnológicos, habilitou e-mails para mais de um milhão de estudantes. 
Em colaboração com o Instituto Costarriquenho de Eletricidade (ICE), foi aberta 
uma linha telefônica de suporte técnico para professores e estudantes. Também 
foi habilitado o acesso à plataforma de uma empresa especializada em infor-
mática para promover a conexão entre os professores, e foram ativados dados 
telefónicos gratuitos para sua utilização. 

Para garantir que o acesso à página fosse seguro e os dados dos alunos que 
a acessassem não ficassem comprometidos nas plataformas digitais, o governo 
capacitou mais de 30.000 professores (50% do total nacional) no uso da referida 
plataforma.

Esse caso é relativamente único entre os diferentes esforços da região para garantir a 
continuidade da educação porque leva em conta uma questão central que muitas outras 
soluções deixaram de fora: a privacidade e a segurança das informações, em particular 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-inteligencia-artificial-al-servicio-del-bien-social-en-America-Latina-y-el-Caribe-Panor%C3%A1mica-regional-e-instant%C3%A1neas-de-doce-paises.pdf
https://blogs.worldbank.org/es/education/como-utilizan-la-tecnologia-los-paises-de-america-latina-durante-el-cierre-de-las
https://socialdigital.iadb.org/en/edu/covid-19/regional-response/6175
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dos dados dos alunos. Esses dois temas constituem dois novos desafios enfrentados pe-
los alunos em ambientes educacionais digitais. 

É necessário que qualquer solução que busque ser bem-sucedida e sustentável explore 
o impacto que o tratamento das informações pode ter, materializando-se na forma de 
riscos na vida das pessoas possivelmente afetadas, inclusive os menores de idade. 

Esse tema, pouco presente nas conversas atuais sobre a transformação digital educacio-
nal, será explorado a seguir.

2.2 A Inteligência Artificial e seu futuro na educação

Além dos benefícios tecnológicos gerais da tecnologia, a Inteligência Artificial (IA) promete 
mudar o cenário educacional para professores, diretores e alunos nos próximos 10 anos. 

A IA7 é uma tecnologia que traz muitas promessas de resolução dos desafios do mundo 
moderno, mas, ao mesmo tempo, existe uma certa consciência dos riscos que ela pode 
desencadear. Essa tensão está sendo vivida em todos os setores da indústria e áreas da 
vida cotidiana, inclusive na educação, onde se espera que essa tecnologia possa impulsio-
nar transformações educacionais importantes. A redução da lacuna de acesso, a automa-
ção da gestão, a otimização dos processos de ensino e aprendizagem, a personalização 
da aprendizagem, a realização das tarefas rotineiras dos professores e a análise de dados 
na esfera dos sistemas escolares são apenas alguns benefícios que a IA pode trazer para 
a educação (BID, 2020). 

Demonstrou-se que as ferramentas de aprendizagem com IA ajudam as crianças a desen-
volverem habilidades como colaboração, pensamento crítico e resolução de problemas 
(ONU, s.d.). A Caixa 3 apresenta três casos de uso da IA para o setor de educação na Amé-
rica Latina. 

7 A partir de agora, vamos referir-nos a uma subárea da IA chamada Aprendizado de Máquina (Machine 
Learning), definido como “programas computacionais que, em vez de detalhar o conjunto de regras e critérios 
que um computador deve seguir para cumprir um objetivo, focam-se em aprender e resolver o problema por si 
mesmos a partir de dados e exemplos preexistentes” (BID, 2020).

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Usos-y-efectos-de-la-inteligencia-artificial-en-educacion.pdf
https://news.un.org/en/tags/artificial-intelligence
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Usos-y-efectos-de-la-inteligencia-artificial-en-educacion.pdf
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Caixa 3. IA para a educação na América Latina

• No Chile, foi desenvolvido um sistema de IA treinado com dados públicos 
sobre o contexto educacional, social e geográfico dos estudantes, capaz de 
prever o abandono escolar. Isso permitiu aos atores indicados tomar medidas 
para reduzir esse risco (BID, 2020b).

• Em 2016, no Uruguai, foi iniciado um projeto para criar um sistema nacional de 
análise da aprendizagem para monitorar e processar os dados educacionais 
disponíveis no país. O Uruguai é o país da região com maior digitalização de seu 
sistema escolar. As novas informações obtidas por meio do sistema permitirão 
a adaptação das práticas pedagógicas, o que aumentará o desempenho escolar 
e reduzirá o abandono (BID, 2020b). 

• Desde 2013, o Uruguai oferece acesso à Plataforma Adaptativa de Matemática 
(PAM) a todos os estudantes e professores do Ensino Fundamental e aqueles 
que têm aula de Matemática no Ensino Médio. A plataforma usa IA para 
completar a aprendizagem dos estudantes em matemática, oferecendo-lhes 
apoio personalizado (fAIr LAC, 2021).

Embora as instituições educacionais tenham gradualmente incorporado sistemas inteli-
gentes para apoiar gestores e professores em seu trabalho, os desafios que isso pode 
representar para os estudantes, em particular em termos de privacidade de dados8, ainda 
não foram explorados. Efetivamente, os sistemas de IA são treinados com grandes volu-
mes de dados e, no caso do setor da educação, é necessário utilizar as informações dos es-
tudantes e suas famílias que, em sua maioria, estão disponíveis nas instituições escolares. 

De acordo com a pesquisa Aprendizagem online segura, apenas 6% dos entrevistados 
afirmaram contar com protocolos para casos de vazamento de dados escolares, enquanto 
pelo menos 48% indicaram não saber que essas ferramentas existiam. O desafio é que os 
funcionários da escola ou colégio nem sempre têm consciência do uso dos dados de for-
ma adequada com base nos propósitos específica e explicitamente relatados. Por isso, é 
imprescindível que as instituições escolares entendam claramente o uso que podem fazer 
dos dados, bem como os protocolos de segurança ao tratar das informações coletadas, 
como, por exemplo, as informações dos alunos e sua família, bem como dos membros da 
administração educacional. 

Ao mesmo tempo, não se trata apenas de fortalecer os processos das instituições educa-
cionais para proteger os dados dos estudantes; mas também se torna fundamental criar 
estruturas de governança eficientes em termos de coleta, uso, armazenamento e acesso 
aos dados de seus estudantes. Como o especialista em governança de dados do GovLab, 
Andrew Young, mencionou durante sua entrevista para este relatório: “Os dados de gru-
pos e a IA afetam as crianças de uma maneira única e devem ser entendidos dessa forma 
a fim de criar estruturas de governança”. 

8  Para mais informações sobre os usos e efeitos da IA na educação, acesse: https://publications.iadb.org/publica-
tions/spanish/document/Usos-y-efectos-de-la-inteligencia-artificial-en-educacion.pdf 

https://fairlac.iadb.org/es/plataforma-adaptativa-matematicas
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Usos-y-efectos-de-la-inteligencia-artificial-en-educacion.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Usos-y-efectos-de-la-inteligencia-artificial-en-educacion.pdf
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Dados os riscos inerentes que existem para todas as crianças no uso de sistemas de IA, 
várias organizações assumiram a tarefa de criar estruturas e diretrizes para o uso de sis-
temas de IA de modo que elas não sejam afetadas.

 
Caixa 4. Exemplos de estruturas existentes para o uso da IA para menores 
de idade

• Princípios de Pequim referentes à Inteligência Artificial. 

• O UNICEF tem um projeto que criará pesquisas para regulação da IA e os 
menores de idade.

• O IEEE possui um padrão para um sistema inteligente de segurança infantil 
por meio de aprendizado de máquina em dispositivos IoT (Internet das Coi-
sas).

• Por sua vez, a Comissão Europeia dispõe de um quadro regulamentar para 
a IA e um novo plano coordenado com os Estados-Membros que abordará 
a segurança e os direitos fundamentais das pessoas e das empresas, ao 
mesmo tempo que reforçará a adoção da IA na Europa.

 
Além dos riscos relativamente claros representados pela falta de privacidade e segurança 
em relação aos dados digitais dos estudantes, o uso da IA envolve desafios mais comple-
xos, inclusive no que tange ao uso ético desses dados. 

 
Caixa 5. Exemplo de um caso de uso de dados digitais de estudantes no 
contexto de uma pandemia

Na Alemanha, como solução para a impossibilidade de os estudantes realizarem 
as provas devido à pandemia, uma universidade decidiu prever as notas que 
cada aluno teria por meio de um sistema de IA desenvolvido por terceiros. O 
modelo foi treinado com dados que incluíam as notas anteriores de cada indiví-
duo, bem como notas antigas obtidas por outros estudantes. Por sua vez, essas 
notas previstas e não reais (pois não refletiam a capacidade real de cada aluno) 
serviram para determinar seu ingresso no ensino superior e o tipo de bolsa a que 
teriam acesso. 

Esse caso é preocupante, pois a capacidade de influenciar seu próprio futuro foi 
tirada dos alunos, deixando-a nas mãos de um sistema de IA, o que gerou pro-
testos por parte da comunidade estudantil. Além da situação alarmante, deve-se 
questionar o quão bem calibrado e confiável era o sistema (Simonite, 2020).

 
 

https://www.baai.ac.cn/ai-for-children.html
https://www.unicef.org/globalinsight/featured-projects/ai-children
https://ieeexplore.ieee.org/document/9277136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682
https://www.wired.com/story/algorithm-set-students-grades-altered-futures/


24

Aprendizagem 
online segura

2.3 Privacidade, proteção e segurança de dados 
Embora a privacidade, a proteção e a segurança de dados sejam apresentadas em con-
junto, esses três conceitos referem-se a diferentes aspectos da preservação dos dados. 

A privacidade refere-se aos limites de acesso acordados entre os proprietários dos dados 
e aqueles que os coletam, armazenam e protegem; a proteção refere-se ao respeito pela 
finalidade de uso atribuída aos dados; e a segurança diz respeito à robustez técnica da 
infraestrutura e dos sistemas que coletam, armazenam e processam os dados. 

No contexto escolar, a privacidade dos dados está intimamente ligada à vida privada dos 
estudantes, famílias e funcionários administrativos das instituições educacionais, sendo 
um direito garantido em diversos instrumentos internacionais e nacionais de direitos hu-
manos9.

A proteção da privacidade implica que os dados pessoais só podem ser tratados para 
fins legítimos e por meios legais. Concretamente, as preocupações práticas sobre a pro-
teção da privacidade dos dados geralmente giram em torno de quais dados são tratados, 
a finalidade de seu tratamento e como são compartilhados; se os dados são compartilha-
dos com terceiros ou como são compartilhados; e como são coletados ou armazenados 
temporariamente10.

Por sua vez, a proteção dos dados foca-se na determinação de que as finalidades do tra-
tamento dos dados devem ser específicas, e uma instituição de ensino ou empresa deve 
indicá-los explicitamente aos estudantes, professores, pais e responsáveis no momento 
da coleta. Além disso, uma organização não pode estabelecer finalidades indefinidas, e a 
coleta deve ser limitada (“limitação de propósito”) e com o conhecimento ou consentimen-
to do proprietário (“princípio do consentimento”). Normalmente, o aspecto da legalidade 
é atendido comunicando-se por que a coleta de dados é necessária ou, se for o caso, os 
regulamentos sobre os quais repousa o pedido de informações. 

A organização deve coletar e processar apenas os dados pessoais necessários para o cum-
primento dos fins escolares e educacionais (“minimização de dados”) e por meios legais, 
ou seja, por meio de mecanismos que sejam compatíveis com os regulamentos, finalidade 
e expectativas do proprietário em função da relação que este mantém com a instituição 
educacional (por exemplo, a organização não pode usar as informações coletadas para 
oferecer e comercializar serviços diferentes dos fins previamente comunicados aos pro-
prietários). 

Os dados pessoais só devem ser recolhidos com o conhecimento e consentimento dos 
estudantes, professores, pais e/ou responsáveis (“transparência e consentimento”).  
9 Artigo 5 – Direito à proteção à honra, à reputação pessoal e à vida privada e familiar. Toda pessoa tem direito 

à proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e familiar. 
Conferência Internacional Americana, “Declaração americana dos direitos e deveres do homem”, 1948. 

 Artigo 11 – Proteção da honra e da dignidade.  1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 
reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua 
vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em suas correspondências, nem de ofensas ilegais à sua honra 
ou reputação. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas. Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos subscrita durante a Conferência Especializada Interamericana de Direitos 
Humanos, 1969.

10 Isso está incluído em diversas restrições normativas, como o RGPD, a HIPAA, a GLBA ou a CCPA.
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A instituição educacional fornecerá informações claras e suficientes para que o proprie-
tário tome uma decisão (explícita ou implícita) de fornecer seus dados, e qualquer dúvida 
ou ambiguidade a esse respeito deve ser evitada. O mecanismo de obtenção do consenti-
mento deve ser adequado à idade e capacidade dos titulares, bem como às circunstâncias 
particulares do caso e às características dos dados.

A instituição educacional não pode usar os dados pessoais de seus estudantes para outros 
fins que sejam incompatíveis com a finalidade original que a organização acordou com os 
diferentes membros da comunidade educacional nem os compartilhar com terceiros que 
não sejam aqueles para os quais o consentimento foi concedido, salvo em virtude de pe-
dido da autoridade competente nos termos da lei. Da mesma forma, deve-se garantir que 
os dados pessoais não sejam armazenados por mais tempo que o necessário para os fins 
para os quais foram coletados (“limitação de armazenamento”). 

Finalmente, a segurança de dados implica que a empresa/organização deve instalar salva-
guardas técnicas, administrativas e organizacionais razoáveis e adequadas que garantam 
a segurança dos dados pessoais, incluindo proteção contra tratamento não autorizado ou 
ilegal e contra perda, destruição ou danos acidentais, usando a tecnologia apropriada. As 
instituições educacionais devem exercer um julgamento raciocinado e fundamentado so-
bre as medidas preventivas para reduzir os riscos, bem como para responder às vulnera-
bilidades, como informar os titulares sobre acessos não autorizados, perda ou destruição 
de informações. 

A segurança no ambiente digital não deve ser entendida como algo estático; as ameaças 
à privacidade têm evoluído de acordo com o progresso tecnológico e, portanto, mecanis-
mos constantemente atualizados devem ser considerados para evitar a obsolescência. A 
robustez das medidas de segurança dependerá das características dos dados. Por exem-
plo, o tratamento de dados sensíveis exigirá um nível mais alto de segurança e proteção.

Recomenda-se que as instituições educacionais implementem mecanismos de monito-
ramento e avaliação periódicos para manter medidas eficazes e controles adequados, 
apropriados para o tratamento dos dados que realizam.

Como pode ser visto na tabela de exemplo a seguir, a mesma ação pode apresentar os 
três tipos de risco. Embora esses riscos muitas vezes se sobreponham e um risco de pro-
teção de dados também seja, quase sempre, de privacidade, é necessário distingui-los 
para garantir que essas três necessidades sejam bem atendidas.
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Exemplo de risco Risco de  
proteção

Risco de  
segurança

Usar dados dos estudantes para fins não autorizados. 

Sequestro (ransomware11) de hardware ou software 
onde os dados pessoais são armazenados ou tratados 
que não podem ser acessados, mas que estão sob 
ameaça de ser destruídos ou divulgados.

Bloqueio do acesso a um software.

Roubo da identidade de um estudante.

Vazamento dos dados de uma instituição de ensino 
por má conexão do software com a Internet ou por 
fragilidade do site.

Destruição do servidor físico onde os dados foram 
armazenados. 

Aceitação pelos membros da comunidade do 
compartilhamento de dados com uma organização, 
mas a organização não especifica para quais fins eles 
serão usados.

Presença de um bug em um sistema que não permite 
que os alunos acessem suas contas.

2.4 Riscos de privacidade, proteção e segurança de dados
Embora a privacidade de dados12 sempre tenha sido relevante, o escopo de sua proteção 
tem crescido nas últimas décadas, à medida que mais informações são compartilhadas 
online, gerando cada vez mais dados. Por sua vez, e da mesma forma que as instituições 
escolares protegiam as informações particulares de seus alunos em gabinetes com chave, 
é importante transferir esse cuidado para o mundo digital, garantindo-se a privacidade, a 
proteção e a segurança dos dispositivos de armazenamento ou de acesso a dados digitais. 

Em um ambiente físico, colégios e escolas são obrigados a proteger os dados pessoais 
e a privacidade de todos aqueles de quem possuam informações (pessoal administrati-
vo e gestores, professores, pais, responsáveis e estudantes). No entanto, os riscos que 
enfrentamos online também são de proteção e segurança, não apenas de privacidade. 
Embora isso seja verdade desde o início da digitalização das operações das instituições 
educacionais, a transformação digital acelerada causada pela pandemia gerou ainda mais 
dados e aumentou exponencialmente o número de ataques cibernéticos desde o começo 
da pandemia até o início de 2020 (UNPRI, 2020). Essa realidade reafirma a importância de 
contar com redes e infraestrutura capazes de resguardar as informações com segurança. 
O mundo educacional foi particularmente afetado por essa realidade com a transição em 
massa para as aulas virtuais, onde “os cibercriminosos veem o setor educacional como 

11 Ver uma definição no anexo 2

12 A privacidade dos dados está relacionada à forma em que devem ser tratadas as informações ou dados em 
função de sua importância relativa. 

https://www.unpri.org/covid-19-resources/theme-3-covid-19-privacy-rights-and-cyber-security-risks/6343.article


27

Aprendizagem 
online segura

um alvo, porque as instituições educacionais armazenam dados pessoais valiosos” (Her-
nández, 2020). 

Somente em 2018, quando ainda não havia migração em massa para um Sistema de In-
formação e Gestão Educacional (SIGED) 13, 67% das escolas e colégios da América Latina 
haviam sido vítimas de ataques cibernéticos14 (Ortega, 2018). Consoante com esse nú-
mero, a Pesquisa Aprendizagem online segura LATAM revela que 88,6% dos professores 
percebem que pouca ou nenhuma importância tem sido dada à mitigação de riscos on-
line e à privacidade de estudantes e professores. Apesar dessa realidade, até 94,2% dos 
pesquisados responderam que não existe ou não sabem se sua instituição educacional 
possui algum tipo de protocolo para enfrentar esse tipo de situação. Apenas 5,7% relatam 
ter um protocolo em caso de violação ou vazamento de dados.

Isso pode levar a situações de alto risco, como as apresentadas na caixa a seguir:
 

 
Caixa 6. Riscos do uso da tecnologia relacionados a perigos de segurança 
cibernética

• Em março de 2021, as aulas virtuais foram suspensas por mais de uma semana 
em Nottinghamshire, uma cidade do Reino Unido, devido a um ataque ciber-
nético (Skelton, 2021). Os governos federal e distrital ficaram encarregados de 
monitorar as consequências desse ataque cibernético e reforçar as medidas 
de segurança. Embora não haja indícios de que os dados pessoais dos fun-
cionários ou dos estudantes tenham sido violados, o acontecimento lembra a 
importância de contar com uma cibercultura15 para evitar colocar em risco os 
dados digitais de estudantes e professores.

• Em janeiro de 2021, o governo da Inglaterra distribuiu equipamentos de infor-
mática para crianças e adolescentes como medida de apoio para a continuação 
de seus estudos virtuais, sem saber que já continham malware16 (Wakefield, 
2021). Esse malware instala um spyware capaz de coletar informações sobre 
seus hábitos de navegação, bem como coletar informações pessoais, como 
dados bancários, e distribuí-las a terceiros não autorizados.

 
Esses vazamentos de informações colocam dados sensíveis ou altamente sensíveis17 nas 
mãos de pessoas com intenções duvidosas. A seguir, são esclarecido os tipos de dado 

13 De acordo com o BID (Arias Ortiz et al., 2021), um sistema SIGED “pode ser definido como o conjunto de 
processos de gestão educacional que servem para projetar, registrar, explorar, gerar e disseminar informações 
estratégicas online de forma integral, no âmbito de una infraestrutura jurídica, institucional e tecnológica 
concreta”.

14 Confira no Anexo 2 a definição de ciberataque.

15 De acordo com o IEEE (2003), a higiene cibernética é a área relacionada à informática e à telemática focada na 
proteção da infraestrutura computacional e tudo o que está relacionado a ela, especialmente as informações 
contidas em um computador ou que circulam pelas redes de computadores.

16 Uma definição é apresentada no Anexo 2.

17 Como mencionado na introdução, dependendo da regulamentação de cada país, os dados altamente sensíveis, 
ou especialmente protegidos, são uma categoria de dados que, devido à sua incidência especial na intimidade, 
nas liberdades públicas e nos direitos fundamentais da pessoa, tornam necessária uma proteção maior que para 
o resto dos dados pessoais.

https://www.forbes.com.mx/las-escuelas-de-educacion-basica-enfrentan-riesgos-ciberneticos-ante-aprendizaje-remoto/
https://www.forbes.com.mx/las-escuelas-de-educacion-basica-enfrentan-riesgos-ciberneticos-ante-aprendizaje-remoto/
https://www.computerweekly.com/news/252497342/Nottinghamshire-schools-suspend-online-learning-following-cyber-attack
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digital que uma instituição escolar protege, bem como os riscos que os estudantes e pro-
fessores correm quando esses dados não são devidamente tratados.

Tipos de dado protegidos por instituições educacionais
Entre os dados que uma plataforma educacional pode coletar, estão: metadados da tec-
nologia de aplicativos18, dados de avaliação, trabalhos dos estudantes, inscrição no pro-
grama para estudantes, identificadores de estudantes, dados curriculares específicos e 
dados demográficos (para saber mais sobre a classificação de dados, consulte o Anexo 1)

Aqui é importante fazer uma distinção conforme a situação na qual cada equipe educa-
cional se encontra:

1. Controla o funcionamento da plataforma e, portanto, estabelece critérios sobre o tra-
tamento dos dados.

2. Contrata plataformas de terceiros que estabeleceram regras sobre o tratamento.

Em ambos os casos, as escolas e colégios são responsáveis pelo tratamento, mas deveriam 
estar cientes das condições mínimas que devem exigir no caso de contratar plataformas 
externas.

Riscos dos dados digitais em ambientes educacionais
De acordo com o UNICEF (Stoilova, et al., 2020), crianças e adolescentes enfrentam vários 
tipos de risco online, desde consequências para a saúde mental até riscos de segurança 
cibernética e privacidade. Destacam-se os sete tipos mais comuns de risco de bullying e 
violência que os estudantes podem enfrentar online: ciberbullying, ameaças por e-mail, 
flaming, outing, phishing, assédio por estranhos e roubo de identidade (para obter as de-
finições, consulte o Anexo 2).

Um vazamento em uma instituição de ensino pode colocar as informações pessoais dos 
estudantes em mãos erradas, afetando a segurança cibernética e até mesmo a segurança 
física das diferentes pessoas representadas pelos dados, o que permitiria aos autores 
cometer diversas ações danosas.

Além disso, é importante ter em mente que algumas escolas ou colégios da região já li-
dam com dados biométricos19 de seus estudantes ao utilizar tecnologias de vigilância ou 
monitoramento, como câmeras, ou algumas ferramentas digitais que podem identificar 
casos de cola em provas por meio da câmera e do microfone do computador20, para citar 
alguns. Uma pessoa mal-intencionada poderia atacar o sistema de câmeras da institui-
ção educacional, observar as ocorrências e/ou roubar dados de reconhecimento facial  
18 A CEPAL (2020) define-o como o conjunto de informações que descreve os dados gerados, que podem ser 

processados por computadores (CEPAL. 2020. Gestión de datos de investigación. Biblioguías). Ver:  
https://biblioguias.cepal.org/gestion-de-datos-de-investigacion/metadatos

19 Para conhecer mais sobre a classificação e definição de dados biométricos, veja o Anexo 1.

20 Essas novas ferramentas digitais conectam-se à câmera do computador para monitorar os movimentos dos 
olhos e da cabeça, com o microfone para registrar os barulhos na sala, e utilizam algoritmos para registrar 
a frequência com que a pessoa que está fazendo uma prova move o mouse, rola para cima e para baixo em 
uma página, e pressiona as teclas. O software aponta qualquer comportamento que seu algoritmo considere 
suspeito para que o instrutor da aula possa revisá-lo. (Feathers, 2020).

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/Investigating-Risks-and-Opportunities-for-Children-in-a-Digital-World.pdf
https://biblioguias.cepal.org/gestion-de-datos-de-investigacion/metadatos
https://biblioguias.cepal.org/gestion-de-datos-de-investigacion/metadatos
https://www.vice.com/en/article/n7wxvd/students-are-rebelling-against-eye-tracking-exam-surveillance-tools
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altamente sensíveis. Também poderia aproveitar diretamente as ferramentas que a câ-
mera do computador usa para observar um determinado estudante, sem seu conheci-
mento21. De acordo com os regulamentos atuais em toda a região da América Latina, os 
dados biométricos geralmente só podem ser coletados se houver um regulamento que o 
permita ou se houver uma justificativa legítima.

Não são apenas os colégios ou escolas que precisam se preocupar com ataques de segu-
rança cibernética para filtrar dados educacionais, mas também estudantes e professores 
em seus próprios dispositivos, já que a grande maioria trabalha remotamente há um ano. 
Estima-se que, nos Estados Unidos, aproximadamente 3% dos professores aceitavam 
inadvertidamente fraude de phishing22 ao trabalhar na instituição educacional; trabalhan-
do em casa, esse número aumentou para 15-20%, o que deu a muitos cibercriminosos 
acesso à rede escolar (Krueger, 2021).

Por isso, torna-se essencial fortalecer a conscientização, o conhecimento e o acesso às 
ferramentas que possam auxiliar crianças e adolescentes com a proteção, privacidade 
e segurança de seus dados ao utilizar plataformas educacionais digitais de onde quer 
que estejam. Além disso, deve-se considerar que esse é apenas o início da utilização de 
seus dados para fins educacionais. Com a adoção acelerada de sistemas de Inteligência 
Artificial (IA), tecnologia que exige o uso em massa de dados, os dados disponíveis onli-
ne serão cada vez mais utilizados para treinar modelos para diferentes fins, tornando-se 
ainda mais essencial proteger a privacidade e a segurança das informações dos menores 
em ambientes educacionais, não os expondo a riscos desnecessários. Nesse sentido, as 
plataformas educacionais devem ser selecionadas a partir da garantia que possam prover 
quanto à proteção que oferecem aos dados dos alunos.

Embora possamos enfrentar esses riscos, ainda não há consenso sobre a definição con-
creta do que significa usar a tecnologia de forma totalmente ética e responsável. No en-
tanto, as organizações do mundo todo atribuem cada vez mais peso a essas questões, 
para que o alto escalão do governo, como funcionários públicos e ministérios e secreta-
rias da educação, possam fornecer orientações para o desenvolvimento e implementação 
de diversas tecnologias. Uma dessas iniciativas, que tem como foco específico a Inteligên-
cia Artificial, é a fAIr LAC, uma aliança entre os setores público e privado, a sociedade civil 
e a academia cujo objetivo é influenciar as políticas públicas e o ecossistema empresarial 
na promoção do uso responsável e ético da IA. 

Esse tipo de iniciativa é um excelente guia para que funcionários e instituições possam 
consultar diretrizes, esquemas e guias para uma implementação tecnológica responsável.
 

21 Para mais informações sobre os benefícios e riscos da coleta, uso e tratamento de dados biométricos em 
instituições educacionais, consulte os seguintes relatórios do UNICEF: 1) Faces, Fingerprints and Feet: Guidance 
on assessing the value of including biometric technologies in UNICEF-supported programmes (2019), disponível 
em https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2019/10/Biometrics_guidance_document_faces_fingersprint_
feet-July-2019.pdf  e Biometrics_guidance_document_faces_fingersprint_feet-July-2019.pdf , e 2) Biometrics 
and Children: A literature review of current technologies – elaborado pelo UNICEF e pelo Banco Mundial (será 
publicado em 2021). 

22 Uma definição de phishing pode ser encontrada no Anexo 2.

https://www.govtech.com/policy/2020-marks-a-record-breaking-year-for-cyber-attacks-against-schools.html
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2019/10/Biometrics_guidance_document_faces_fingersprint_feet-July-2019.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2019/10/Biometrics_guidance_document_faces_fingersprint_feet-July-2019.pdf
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3. Riscos e desafios sistêmicos 
específicos da América Latina para  
a incorporação de tecnologias

À medida que os casos de Covid-19 aumentaram na América Latina, 20 países e 7 territó-
rios dependentes da região decidiram fechar progressivamente suas instituições educa-
cionais em todos os níveis. Como resultado, estima-se que mais de 160 milhões de meno-
res de idade tenham sido afetados nos níveis pré-escolar, fundamental e médio em toda 
a região (Cepal, 2020), alguns mais que outros, dependendo do país. 

Uma das lições aprendidas com a pandemia são as vantagens e oportunidades de ensino 
que as tecnologias trazem para a educação, o que indica um provável aumento constante 
de sua adoção no futuro. Como o BID menciona, “o uso da tecnologia será uma ferramen-
ta para a continuidade pedagógica” (Álvarez, et al., 2020), o que significa que cada vez mais 
alunos se conectarão para fazer aulas online, criando uma pegada digital exponencial de 
dados de menores de idade. É claro que, para que isso aconteça, vários desafios na região 
precisam ser enfrentados: de um lado, desafios estruturais que limitam a conectivida-
de desses estudantes e, de outro, desafios de conhecimento que, se não forem supera-
dos, não permitirão que os alunos saibam como aproveitar essa conectividade para sua 
educação.

A educação digital requer alfabetização digital. Refere-se ao nível de habilidade de uma pes-
soa para realizar diferentes tarefas no campo digital ou, em outras palavras, à capacidade 
de uma pessoa de usar um dispositivo digital, entender como seu uso pode aumentar a 
produtividade e eficiência de uma tarefa, identificar os riscos que pode acarretar e saber 
como mitigá-los. Em primeiro lugar, é uma questão importante para todos os membros 
de uma instituição educacional: os esforços para digitalizar o funcionamento de uma es-
cola serão em vão se não se dispor de conhecimento suficiente para usar adequadamente 
as tecnologias e ferramentas digitais. 

A realidade na América Latina é que muito poucos indivíduos tiveram a sorte de conhecer 
os benefícios da educação digital que foi oferecida em resposta aos desafios educacionais 
trazidos pelo confinamento. Mesmo as crianças que conseguiram permanecer no sistema 
de ensino enfrentaram novos desafios: apenas 33% dos estudantes do ensino médio fre-
quentam instituições educacionais que têm acesso à Internet com velocidade ou largura 
de banda suficiente. Nos domicílios mais vulneráveis, esse número cai para 22%, enquan-
to a média informada nos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) é mais que o dobro: 68% (Álvarez, et al., 2020). O Anexo 3 apresenta 
mais informações sobre o estado da conectividade geral na América Latina, onde se esti-
ma que o acesso à Internet de banda larga atinja apenas 50% da região (Jaramillo, 2020).
 
 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45905/1/S2000509_en.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos-del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante-COVID-19.pdf
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/cerrar-la-brecha-digital-para-combatir-la-pobreza-en-america-latina-y-el-caribe
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Embora a pandemia tenha proporcionado muitos aprendizados na esfera educacional re-
gional, apenas a ponta do iceberg está sendo vista. Os desafios da privacidade dos dados 
digitais de crianças e adolescentes em ambientes escolares, por enquanto, não afetam 
mais que uma porcentagem mínima da população, mas esse número crescerá cada vez 
mais. Portanto, a região encontra-se em um momento ideal para começar a enfrentar os 
diferentes desafios trazidos pela digitalização das aulas e da educação em geral.

Por outro lado, uma grande falta de alfabetização digital exacerba os riscos de privacidade 
e segurança dos menores de idade em sistemas SIGED, no sentido de que os membros de 
uma instituição educacional só podem proteger a privacidade digital de seus estudantes 
na medida em que estão cientes dos desafios que enfrentam. 

De fato, a última Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS, na sigla em 
inglês) da OCDE, em 2019, revelou que, na maioria dos países latino-americanos partici-
pantes, os professores consideram que têm grande necessidade de formação em ferra-
mentas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para o ensino (CEPAL-UNES-
CO, 2020); essa demanda ocupa o segundo lugar entre as formações mais procuradas. A 
pesquisa Aprendizagem online segura LATAM revelou que 72,31%23 dos professores na 
América Latina não recebem a capacitação necessária (ou ela é insuficiente) sobre ques-
tões de privacidade de dados e uso responsável de plataformas e ferramentas digitais. 

 
Caixa 7. Perspectiva das rodas de conversas e entrevistas24

Alguns aspectos notáveis do exercício realizado para este relatório foi conversar 
com professores25 que reconheceram a necessidade de receber muito mais ca-
pacitação e conscientização sobre os riscos que existem na comunidade educa-
cional latino-americana em todos os níveis. Além disso, uma pergunta feita nas 
15 entrevistas com especialistas descritas na seção de metodologia a respeito 
da educação na região e internacionalmente demonstrou a falta de priorização 
do cuidado com a privacidade e segurança dos estudantes menores de idade 
nas plataformas digitais. Quando questionada sobre o porquê, a grande maioria 
respondeu que se tratava da importância de outros desafios sistêmicos que o 
sistema educacional latino-americano enfrenta.

 
No que diz respeito à educação de crianças e adolescentes nesse tema, há uma gran-
de carência de ensino sobre o assunto nas escolas latino-americanas em todos os níveis 
(Berríos, et al., 2013). Os menores também não podem contar com o apoio dos pais para 
sua capacitação em competências digitais, já que muitas vezes os pais não têm esse tipo 
de conhecimento (Subedi, 2020). Em geral, essa lacuna deve-se à falta de infraestrutura e 
suporte insuficiente para o ensino de conhecimentos digitais na língua local e relevante 
para o contexto (GSMA, 2016). Isso afeta particularmente as comunidades marginalizadas 
e vulneráveis, como costumam ser os povos indígenas.
23 Número obtido dos resultados da Pesquisa de Escolas Online Seguras LATAM sobre a perspectiva de professo-

res e diretores de instituições educacionais em relação à proteção dos dados de seus estudantes.

24 Para conhecer mais sobre a metodologia da roda de conversa e das entrevistas, consulte a seção de metodolo-
gia no início do documento.

25 Para mais informações sobre as rodas de conversas, confira a seção de Metodologia do presente relatório.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/S2000510_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/S2000510_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.alfabetizaciondigital.redem.org/wp-content/uploads/2015/07/Alfabetizaci%C3%B3n-digital-como-pol%C3%ADticande-Estado.pdf
https://blogs.lse.ac.uk/socialpolicy/2020/08/26/the-digital-divide-in-education-policy-lessons-from-the-pandemic/
https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2016/05/report-digital_inclusion-4-ES.pdf
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4. Panorama regulatório e normas de 
privacidade de dados na América Latina

A questão da responsabilidade e da proteção de dados em ambientes escolares ainda 
é incipiente não só na região da América Latina, mas também internacionalmente. De 
acordo com o UNICEF, ainda não há uma regulamentação ideal e que responda a todas 
as necessidades de proteção e segurança: “Vários pesquisadores e responsáveis políticos 
ofereceram sugestões relevantes sobre como lidar com os riscos para a proteção da 
privacidade e da equidade trazidos pelos serviços de tecnologia educacional, embora ne-
nhuma englobe todas as preocupações relevantes ou ofereça soluções suficientemente 
detalhadas” (Barrett, 2020).

As diretrizes que oferecem conselhos, guias e princípios para ajudar crianças e adoles-
centes a usarem serviços online com mais segurança são valiosas e um primeiro passo na 
implementação da proteção nas escolas26, mas os problemas estruturais de governança 
de dados exigem soluções específicas para a educação por parte de seus ministérios e 
secretarias, não soluções apenas para indivíduos.

A análise a seguir da regulamentação e das normas existentes na América Latina em ma-
téria de proteção da privacidade de dados busca oferecer um panorama do estado da arte 
da região sobre o assunto.

4.1 Bases para uma governança de dados para ministérios, secretarias e  
instituições de ensino
A governança de dados (GD) é o processo de gerenciamento da disponibilidade, usabilida-
de, integridade e segurança dos dados nos sistemas de uma instituição pública, que opera 
de acordo com funções, padrões, normas e/ou políticas internas sobre o tratamento de 
dados. Uma adequada governança de dados garante a eficácia e eficiência do uso das 
informações para atingir seus objetivos e otimizar suas operações.

Um programa de governança de dados bem projetado normalmente inclui uma equipe 
de governo, um comitê de direção, que atua como órgão de governança, e um grupo de 
administradores de dados. Eles trabalham juntos para criar as regras e políticas de gover-
nança de dados, bem como os procedimentos de aplicação e conformidade que são exe-
cutados principalmente pelos administradores de dados. Além das equipes de Tecnologia 
da Informação (TI) de gerenciamento de dados, participam executivos e outros represen-
tantes das operações empresariais de uma organização.

26 Por exemplo, o Guia rápido do projeto Aprendizagem online segura, Guia para instituições educacionais da 
América Latina para proteger os dados digitais de crianças e adolescentes em ambientes escolares, do BID e C 
Minds, 2021.

https://www.unicef.org/globalinsight/media/1421/file/%20UNICEF-Global-Insight-DataGov-StudentData-issue-brief-2020.pdf


33

Aprendizagem 
online segura

“Embora a governança de dados seja um componente central de uma estratégia geral de 
gerenciamento de dados, as organizações devem concentrar-se nos resultados empre-
sariais (institucionais) desejados de um programa de governança, não nos dados em si”, 
escreveu Andrew White, analista da Gartner, em uma postagem no seu blog de dezembro 
de 2019. Esse guia sobre governança de dados explica com mais detalhes o que é, como 
funciona, os benefícios institucionais que oferece e os desafios de governar os dados. 
Também inclui uma visão geral do software de governança de dados e as ferramentas 
relacionadas. 

Por que a governança de dados é importante nas instituições educacionais?
A governança de dados favorece o uso de dados de forma responsável para enfrentar os 
desafios que surgem no setor de educação. As instituições que adotarem uma governan-
ça de dados poderão aproveitar os benefícios de um melhor uso dos dados na tomada de 
decisões. 

Os serviços educacionais podem ser melhorados aproveitando-se o tratamento de dados 
sem diminuir a proteção da privacidade de seus titulares, como, por exemplo, a projeção 
personalizada de serviços educacionais ou a elaboração de políticas baseadas em proje-
ções mais sofisticadas e precisas sobre as necessidades da comunidade estudantil. 

Por outro lado, quando as instituições educacionais desenvolvem políticas, procedimen-
tos e responsabilidades que fornecem clareza sobre os dados dos estudantes e funcioná-
rios administrativos em cada fase de seu ciclo de vida, elas abrem o caminho para que as 
informações protejam os direitos de privacidade, confidencialidade e segurança do estu-
dante ou da equipe. A seção a seguir explora as bases regulatórias existentes na América 
Latina para embasar diferentes quadros legais que podem servir para a governança em 
instituições educacionais. 

4.2 Regulações e normas de privacidade na América Latina
A fim de divulgar o estado da arte da privacidade na região de forma geral e resumida, 
apresentamos a seguir uma lista e as principais informações das últimas atualizações das 
regulamentações e normas de privacidade de sete dos países mais avançados da América 
Latina em questões de regulamentação de privacidade de dados. 

Antes de apresentar essas informações, e sempre que possível, aparecem dados sobre o 
nível de conhecimento das pessoas pesquisadas sobre as leis que protegem a privacidade 
de dados em cada um dos países. 27  

4.2.1 Argentina

A Argentina foi o país pioneiro na promulgação, em 2000, de uma das primeiras leis de 
proteção de dados na região da América Latina. No entanto, não foi atualizada em sua 
maior parte desde a data de sua publicação original. A Lei de Proteção de Dados Pes-
soais (doravante, LPDP) da Argentina, n° 25.326, que inclui o Decreto Regulamentar n° 

27 Foram incluídos unicamente os números dos países com respostas acima de 240 na Pesquisa de Escolas online 
seguras LATAM. 
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1558/2001 e regulamentos complementares, é uma lei federal que se aplica à proteção 
dos dados pessoais nesse país. 

Em 2018, foi proposto um projeto de lei para substituir a lei nº 25.326 por uma LPDP ali-
nhada ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), mas apenas em 2020 foram 
incluídas cláusulas adicionais não encontradas no RGPD. Se aprovada, a Argentina terá 
uma das leis mais avançadas do mundo em matéria de proteção de dados. 

Algumas ações relevantes foram: 

• Alterar a definição de “dissociação de dados”, acrescentando que “uma pessoa não 
será considerada determinável quando o procedimento a ser aplicado para sua iden-
tificação exigir a aplicação de medidas ou prazos desproporcionais ou inviáveis” (em 
linha com a Resolução 4/2019 da Agência).

• Acrescentar que o “legítimo interesse”28 não pode mais ser usado pelo Estado como 
base legal para a coleta de dados.

• Adicionar a definição de país adequado: “um país ou organismo internacional ou su-
pranacional que oferece um nível adequado de proteção quando essa proteção deriva 
diretamente do ordenamento jurídico vigente”.

• Acrescentar que, nos casos de decisões automatizadas no âmbito da celebração de 
um contrato ou com o consentimento expresso do titular dos dados, o responsável 
deve adotar alguma intervenção humana para que possa expressar seus pontos de 
vista e contestar a decisão automatizada.

• Incorporar conceitos como “dados genéticos”29, “dados biométricos”30 e “computação 
em nuvem”31.

• Expandir o escopo de aplicação limitado que se refere apenas a pessoas físicas, ex-
cluindo pessoas jurídicas.

• Obrigar os organismos governamentais a nomearem um responsável pela proteção 
de dados quando forem tratados dados sensíveis e em grande volume. Abordar os di-
reitos adicionais dos interessados. O projeto de lei reconhece expressamente o direito 
de opor-se ou restringir o tratamento e o direito à portabilidade dos dados.

28 O legítimo interesse é uma situação jurídica ativa que permite a atuação de um terceiro e outorga ao interessa-
do a faculdade de exigir o respeito do ordenamento jurídico, bem como de exigir una reparação pelos prejuízos 
antijurídicos derivados dessa atuação. 

29 Segundo a UNESCO (2003), “os dados genéticos são as informações sobre as características hereditárias das 
pessoas obtidas pela análise de ácidos nucleicos ou outras análises científicas”.

30 O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) (2016) define como: “dados pessoais obtidos a partir de 
um tratamento técnico específico, relativos às características físicas, fisiológicas ou de comportamento de uma 
pessoa física que permitam ou confirmem a identificação única dessa pessoa, como imagens faciais ou dados 
dactiloscópicos”.

31 A computação em nuvem é o conjunto de todos os recursos computacionais oferecidos de maneira remota e 
em tempo real, sem a necessidade de manter um data center local. São compostos por uma série de servidores 
para dividir os recursos (IBM, s.d.).

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17720&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.ibm.com/mx-es/cloud/learn
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4.2.2 Brasil 
Em agosto de 2018, o Brasil aprovou seu primeiro regulamento referente a dados pes-
soais, que entrou em vigor em setembro de 2020. Ele foi elaborado usando-se o RGPD 
europeu como modelo. Até muito recentemente, o Brasil carecia de uma lei específica 
para regulamentar os aspectos de proteção e identificação de dados no ambiente digital; 
não tinha uma definição de “dados pessoais”. 

Isso não significa que o Brasil tenha deixado sua população sem regulamentações para 
a proteção de dados, mas que elas estavam em códigos de outras matérias, como, por 
exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que outorgava alguns direitos de privacida-
de para acesso e correção de dados dos consumidores, bem como o Código Penal, que 
impunha algumas sanções ao uso indevido de dados, e o Marco Civil da Internet, aprova-
do em 2014, que tem como um de seus princípios a privacidade. 

Alguns dados relevantes da Lei Geral de Proteção de Dados são:

• Possui 10 bases jurídicas para o tratamento lícito de dados.

• Cria figuras de autoridade de dados: responsabiliza empresas e organizações pela 
indicação de um Oficial de Proteção de Dados (OPD) e outorga à Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados (ANPD) a função de apoiar secretarias e organismos públicos.

• Aplica-se a ambos os setores: privado e público.

• Marca limites territoriais, ou seja, se os dados forem processados ou tratados no Bra-
sil, estarão sujeitos a um tratamento responsável.

• Cria a possibilidade de aplicar multas por descumprimento de até 2% da receita bruta 
de uma empresa no Brasil conforme o último exercício social.

• Inclui um artigo específico sobre a proteção dos dados de crianças e adolescentes, 
considerada prioridade absoluta, de acordo com a Constituição Federal.

4.2.3 Chile 

Até a data de hoje, a atualização da lei de proteção de dados pessoais no Chile (promul-
gada como Lei 19.628 em 1999) está em fase final de revisão na Comissão Constitucional 
do Senado. Seu objetivo era estabelecer disposições gerais sobre os dados pessoais tra-
tados por terceiros privados. A atualização visa a estabelecer quais são os mecanismos 
e instrumentos para implementar a forma em que os titulares dos dados devem ser in-
formados sobre as finalidades do tratamento de suas informações pessoais e que seu 
consentimento deve ser obtido. 

Esse projeto de lei:

• Regulamenta a proteção e o tratamento dos dados pessoais.
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• Cria um Conselho de Proteção de Dados para fazer cumprir a lei e impõe multas de 
até US$ 700.000.

• Inclui os dados biométricos na definição de dados sensíveis.

É de grande importância mencionar que o Chile também concordou em modificar sua 
Constituição para incluir o direito à proteção de dados pessoais.

4.2.4 Colômbia 

Das 322 pessoas pesquisadas na Colômbia, apenas 66% conhecem alguma lei que proteja a 
privacidade de crianças e adolescentes.

Embora a Colômbia tenha uma estrutura robusta de proteção de dados enquadrada na 
Constituição, especificada em 24 leis, 14 decretos sobre questões de Internet, além de 
outras disposições de segurança cibernética, privacidade e TI (incluindo Habeas Data), 
também é verdade que o governo planeja atualizar e incorporar novas cláusulas às leis 
atuais de proteção de dados, as leis nº 1.581 e nº 1.266, com disposições relevantes que 
tratem das inovações tecnológicas contemporâneas. 

Uma das questões mais importantes na Colômbia é o projeto de lei que visa a dar à Lei 
de Privacidade de Dados nº 1.581 o alcance internacional do RGPD, de modo que inclua 
aspectos como:

• Inclusão de novas definições de dados sensíveis, dados públicos e aviso de privacidade.

• Especificação de certos requisitos para as políticas de privacidade.

Em 2017, a Colômbia criou uma lista de “adequação” (Valbuena Abogados, 2017) para 
transferências internacionais que contém uma lista de países que atendem aos padrões 
de nível de proteção de dados apropriados, de acordo com os critérios colombianos.

4.2.5 México

Das 319 pessoas pesquisadas no México, apenas 52% conhecem alguma lei que proteja a 
privacidade de crianças e adolescentes.

O México tem duas leis de proteção de dados pessoais: uma do ano 2010, que afeta “pri-
vados”, e uma de 2017, que afeta “sujeitos obrigados” (entidades públicas federais, esta-
duais e municipais). Em abril de 2010, foi promulgada a Lei Federal de Proteção de Dados 
Pessoais em Posse de Particulares, que é a base de um sistema integral de privacidade 
que regula o tratamento dos dados pessoais e que inclui sua coleta, uso, transferência e 
armazenamento. Em virtude dessas duas leis, são concedidos aos interessados direitos 
como os de acesso, retificação, cancelamento ou oposição ao tratamento de dados.

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Datos/consulta_avanzada/TRANSFERENCIA-INTERNACIONAL-DE-DATOS-PERSONALES-09-03-2017.pdf
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O México tem uma instituição que é autoridade no uso de dados: o Instituto Nacional 
de Transparência (INAI). Entre janeiro de 2012 e janeiro de 2017, o INAI impôs sanções a 
empresas que operam no México em 147 casos, atingindo um valor total de aproximada-
mente 16,7 milhões de dólares. 

Na data de publicação deste relatório, a última atualização de dados havia sido em no-
vembro de 2020. Integra o acordo vigente a aprovação do aditamento de um Décimo Títu-
lo às Diretrizes Gerais para a Proteção de Dados Pessoais para o setor público. 

Em termos gerais, o Código de Proteção de Dados contém: 

• Procedimentos de proteção de direitos ARCO32. 

• Reivindicações apresentadas pelos proprietários dos dados. 

• Procedimentos de verificação. Além disso, o INAI é possivelmente a autoridade de pro-
teção de dados mais ativa na América Latina. 

• A recente adesão do México à Convenção Europeia para a Proteção de Indivíduos com 
respeito ao Processamento Automatizado de Dados Pessoais (“Convenção 108”). 

• Promulgação de dois guias: o Guia para implementação de um Sistema de Gestão da 
Segurança de Dados Pessoais e o Guia para o Tratamento de Dados Biométricos.

4.2.6 Peru 

Das 245 pessoas pesquisadas no Peru, 50% têm conhecimento de alguma lei que protege 
a privacidade de crianças e adolescentes.

Em 2011, o Peru promulgou a Lei nº 29.733, cujas disposições buscam uma ampla prote-
ção e concedem direitos adequados aos interessados, caso as empresas que processam 
dados pessoais não cumpram com suas obrigações.

A lei de proteção de dados no Peru foi atualizada recentemente para expandir as diretri-
zes legais de tratamento de dados e fortalecer seu regime de proteção de dados, e incor-
porou algumas disposições relevantes relacionadas à transferência de dados:

• Indica que o responsável do tratamento é obrigado a notificar qualquer transferência 
de dados resultante de fusões e aquisições de uma empresa, e a registrar as trans-
ferências internacionais de dados em um registro nacional peruano.

• Incluem novas isenções à obtenção de consentimento para o tratamento de dados, 
principalmente para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

32 Nos países latino-americanos, os direitos ARCO referem-se aos direitos que um titular de dados pessoais têm de 
solicitar o acesso, retificação, cancelamento ou oposição ao tratamento de seus dados perante o Sujeito Obriga-
do que detenha a posse desses dados.
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4.2.7 Uruguai
Em agosto de 2008, o Uruguai promulgou a Lei de Proteção de Dados (Lei 18.331). Além 
disso, possui uma instituição que é autoridade em digitalização, a Agência de Governo 
Eletrônico e a Sociedade da Informação e do Conhecimento (AGESIC), bem como uma 
Unidade de Regulamentação e Controle de Dados Pessoais (URCDP). 

Em janeiro de 2019, entrou em vigor a nova Lei de Prestação de Contas, que incorpora 
alterações importantes à legislação nacional sobre proteção de dados pessoais, a fim de 
oferecer maiores garantias aos uruguaios. A autoridade de controle é um órgão descen-
tralizado com autonomia técnica cuja competência é zelar pelo cumprimento da legislação 
de proteção de dados pessoais e pelo respeito por seus princípios. A Unidade tem como 
missão assessorar o Poder Executivo e recomendar políticas de tratamento, segurança e 
manipulação de dados pessoais. Esse órgão é importante na proteção de dados em am-
bientes escolares, pois trabalha em conjunto com o Ministério da Educação e o Plan Ceibal 
para garantir o tratamento responsável de seus dados. 

Além disso, com seus regulamentos, a AGESIC:
 

• Estabelece que o consentimento informado deve ser livre (pode ou não ser fornecido), 
prévio (coletado antes da solicitação dos dados), expresso (não tácito ou implícito), 
documentado (verificável) e informado (conhecer a finalidade para a qual os dados são 
recolhidos e onde exercer os seus direitos).

• Contempla o princípio da veracidade. Os dados registrados devem ser verdadeiros, 
adequados, justos (imparciais) e não excessivos em relação à finalidade para a qual fo-
ram obtidos. Serão excessivos, por exemplo, se uma preferência política for necessária 
para ingressar em um clube esportivo.

• Tipifica os dados sensíveis e proíbe seu compartilhamento obrigatório. 

• Identifica dados que, devido às suas características, devem ser especialmente protegi-
dos: dados sensíveis, dados de saúde, dados relativos às telecomunicações, dados re-
lativos a bases de dados para fins publicitários e dados relativos à atividade comercial 
ou de crédito. 

Iniciativa de Lei de Privacidade de Dados de El Salvador

No momento da redação deste artigo, El Salvador já havia apresentado, em abril de 
2021, na Assembleia Legislativa da República, o Decreto N° 875, também conhecido 
como Lei de Proteção de Dados Pessoais e Habeas Data. A regulamentação será 
complementada por outras duas leis focadas na proteção dos direitos autorais, 
que são a Lei de Promoção da Economia Criativa, conhecida como “Lei Laranja”, e a 
Lei de Criação da Autoridade Digital Nacional para a governança de dados.
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A seguir, apresentamos vários aspectos notáveis da proposta de legislação: 

• São reconhecidas e incluídas definições dos termos autodeterminação 
informativa, banco de dados ou repositório, bloqueio de dados, consentimento, 
dados pessoais, dados sensíveis, pessoa designada para o tratamento de dados, 
dissociação ou anonimização, fontes de acesso público, pseudonimização e 
transferência de dados pessoais, entre outros. 

• São reconhecidos nove princípios para a proteção de dados: o princípio da 
legalidade, o princípio da qualidade, o princípio da lealdade, o princípio do 
consentimento e finalidade, o princípio da minimização de dados, o princípio 
da qualidade, o princípio da transparência, o princípio da segurança dos dados 
e o princípio da privacidade. 

• Além dos Direitos ARCO, é incluído o direito à portabilidade, bem como diretrizes 
para a transferência internacional de dados pessoais.

• São determinadas as características que as bases de dados de instituições 
públicas e de titularidades privada e pública devem ter. 

Parte do aspecto pioneiro dessa proposta é a criação de uma nova instituição 
governamental para fiscalizar essas leis: a Autoridade Nacional Digital, uma 
instituição de direito público, com personalidade jurídica, patrimônio próprio e 
com autonomia administrativa e orçamentária. Terá jurisdição na administração 
pública e em repartições privadas. 

 
Como mostra esta seção, a América Latina tem a base para criar estruturas de governança 
e normas de privacidade, mas ainda há uma grande oportunidade de concentrar as regu-
lamentações em ambientes escolares e menores de idade. 

4.3 Melhores práticas para fortalecer a privacidade de crianças em ambien-
tes educacionais digitais
A evolução normativa é um processo natural em todo Estado de direito. À medida que a 
sociedade vai se transformando e os indivíduos adotando novas formas de se relacionar, 
as disposições legais são adaptadas para contemplar novos cenários ou ambientes que 
antes não eram considerados. No caso de regulamentações tão sensíveis como a privaci-
dade de menores de idade no ambiente digital, a melhora regulamentar deve focar-se na 
mitigação extrema de riscos para os titulares dos dados, bem como em ações para mini-
mizar lacunas preexistentes na região em relação à proteção de dados pessoais. Também 
deixa a porta aberta para que atores de outros países, com legislação mais avançada, 
tirem vantagem das lacunas legais na região. 

Abaixo, apresenta-se um exemplo de um caso de regulamentação nos Estados Unidos, 
que promove a proteção de dados em ambientes escolares. Ele mostra como a privaci-
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dade dos dados dos menores pode ser regulamentada a partir de diferentes frentes para 
atender a diversas necessidades e envolver uma variedade de agentes relevantes. As pes-
quisadoras consideram que esta é a regulamentação mais robusta em questões de priva-
cidade de dados para crianças e adolescentes, pois abrange o tratamento de dados dos 
setores público e privado, e estabelece como funcionários públicos e professores devem 
interagir e cuidar dos dados.

 
Caixa 8. Breve resumo da CIPA, COPPA e FERPA 

1. Lei de Proteção da Infância na Internet (CIPA, na sigla em inglês). Essa lei 
regula a filtragem de acessos à internet, o uso aceitável e a educação cívica 
digital. Obriga a Comissão Federal de Comunicações (FCC) e a Supervisão do 
distrito educacional a serem responsáveis:

a. Pelos Serviços de Tecnologia gerados pelas medidas de proteção da 
tecnologia;

b. Pelo pessoal do distrito, incluindo os professores e o pessoal de apoio; 
a supervisão do uso dos recursos tecnológicos do distrito por parte 
dos estudantes; e educação dos alunos sobre o comportamento 
online apropriado.

2. Lei de Proteção e Privacidade das Crianças na Internet (COPPA, na sigla 
em inglês). Esta lei regula a coleta, o uso e a divulgação de informações 
pessoais de crianças e adolescentes menores de 13 anos. Esta lei deve ser 
seguida por qualquer pessoa, inclusive os professores, que selecione e avalie 
recursos online, sites e aplicativos para uso de alunos menores de 13 anos. O 
mandato inclui diretores e atores governamentais. 

3. Lei de Direitos Educacionais e Privacidade da Família (FERPA, na sigla em 
inglês). A lei protege a privacidade dos registros educacionais dos estudantes 
e aplica-se a todos os que têm acesso aos registros escolares. A FERPA exige 
que as instituições e agências educacionais obtenham permissão por escrito 
dos pais ou do estudante elegível para liberar qualquer informação de seu 
registro educacional. As instituições e agências educacionais também devem 
notificar anualmente os pais e alunos maiores de 18 anos sobre seus direitos 
no âmbito da FERPA e dar-lhes tempo suficiente para solicitar que os registros 
dos estudantes não sejam compartilhados. Também confere aos pais ou 
alunos maiores de 18 anos os direitos de: 

a. Inspecionar ou analisar os registros educacionais do estudante, 
mantidos pela escola, dentro de um prazo de 45 dias da solicitação. 

b. Solicitar a modificação dos registros educacionais que são considerados 
imprecisos.

c. Consentir com a divulgação das informações de identificação pessoal 
dos registros educacionais, exceto conforme especificado por lei. 
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Como mostra este exemplo, é desejável dispor de quadros jurídicos que se ajustem às 
diferentes necessidades de proteção de dados, dependendo dos atores envolvidos. Seja 
com a criação de leis específicas ou com a adaptação da lei existente para considerar dife-
rentes dimensões, observa-se que as regulamentações de privacidade podem ser comple-
mentadas com abordagens específicas para a proteção dos direitos dos menores. 

Embora não existam leis semelhantes na América Latina, as regulamentações no campo 
da privacidade estão sendo cada vez mais fortalecidas, conforme refletido na seção ante-
rior do resumo de regulamentações e normas. No entanto, é necessário tomar um tempo 
para ajustar essas leis, dependendo das necessidades de cada país ou região.

Existem outros exemplos de regulamentações de proteção e privacidade de dados, como 
o RGPD. No entanto, sua abordagem não especifica ambientes educacionais, mas se refe-
re ao uso de redes sociais em geral. 

 
Caixa 9. Artigo 8 do RGPD

Com relação à oferta direta a crianças e adolescentes de serviços da sociedade da 
informação, o tratamento dos dados pessoais de um jovem será considerado líci-
to quando este tiver, pelo menos, 16 anos. Se a pessoa for menor de 16 anos, esse 
tratamento só será considerado lícito se o consentimento for dado ou autorizado 
pelo titular do poder paternal ou da tutela da criança, e somente na medida em 
que foi dado ou autorizado. 

Os Estados-Membros podem estabelecer por lei uma idade inferior para esses 
fins, desde que não seja inferior a 13 anos.

 
A seguir, com base na análise apresentada e nas oportunidades e desafios identificados 
para melhorar a privacidade de crianças e adolescentes nos ambientes escolares, ofere-
cemos uma série de recomendações como guia para abordar a questão por parte dos 
governos, principalmente dos Ministérios e Secretarias de Educação. 
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5. Recomendações 

O objetivo das linhas de ação propostas é que a utilização da tecnologia em ambientes 
educacionais beneficie todos os estudantes, sem colocar em risco sua segurança e privaci-
dade. Essas recomendações são apresentadas aos governos, com foco especial nos Minis-
térios e Secretarias de Educação da América Latina, bem como às autoridades nacionais 
de proteção de dados, legisladores, organizações da sociedade civil, instituições especiali-
zadas em educação dos setores público e privado, associações escolares de pais e mães, e 
outros atores que desempenhem um papel na adoção de tecnologias baseadas em dados 
para crianças e adolescentes em ambientes educacionais, para que possam explorar sua 
adoção, para que existam mecanismos que garantam sua vigência frente às mudanças de 
governo ou para que possam ser continuadas mesmo com mudanças de governo.

É importante reconhecer a pluralidade de vozes que integra o ecossistema educacional. 
Portanto, as recomendações partem da participação multissetorial e dos esforços de dife-
rentes perspectivas: professores, pais, estudantes, funcionários do governo e autoridades 
de dados, entre outros. Cada recomendação inclui o ator sugerido para realizar a ativida-
de.

Da mesma forma, estas recomendações não são apresentadas em nenhuma ordem par-
ticular, pois todas incluem ações primordiais para fortalecer a privacidade de crianças e 
adolescentes em ambientes escolares digitais, e, portanto, recomenda-se que sejam rea-
lizadas em paralelo, na medida do possível.

Resumo das recomendações 

Recomendaciones

Promover uma estrutura organizacional e 
governança de dados por meio do desenvolvimento 
de quadros normativos e regulamentares

Promover políticas complementares em 
temas de conectividade, exclusão digital e 
inclusão

Promover o desenvolvimento de capacidades

Investir em infraestrutura tecnológica para 
a implementação da norma
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5.1 Promover uma estrutura organizacional e uma governança de dados por 
meio do desenvolvimento de quadros normativos e regulamentares 

1. Reformar a legislação para atualizá-la e adaptá-la às necessidades de proteção, 
segurança e privacidade dos dados das crianças, começando por ambientes 
educacionais (Autoridade de Educação e/ou de Dados ou Dados Pessoais).

Embora a região tenha obtido avanços significativos em termos de legislação de pri-
vacidade, é urgente a criação de quadros normativos e, eventualmente, regulamenta-
res que contemplem e cuja prioridade seja a participação das instituições de ensino, 
colocando no centro o estudante menor de idade, com o propósito de estabelecer 
diretrizes e limites para o uso de plataformas digitais, tanto para privados como para 
serviços públicos e instituições de ensino.

Além de integrar tecnologia e plataformas educacionais às reformas educacionais 
das décadas seguintes, os governos podem considerar a geração de regras de uso e 
atualizar as regulamentações de proteção de dados para que reconheçam o direito à 
privacidade dos alunos. Essas regras devem incluir as regulamentações que regem o 
uso da tecnologia de vigilância e proteção especial de dados biométricos.

As diretrizes teriam como objetivo orientar diretores e professores no uso de tecno-
logias em ambientes escolares. As leis não são o único meio pelo qual essa política 
pública pode ser alcançada; também por meio de códigos, normas, padrões e do es-
tabelecimento de boas práticas, é possível desenvolver uma governança mais ampla 
e completa à proteção, privacidade e segurança dos dados dos estudantes. 

2. Criar regulamentos e normas para a coleta e uso de dados (Autoridade de Edu-
cação e/ou de Dados).

Cada país pode gerar um quadro regulamentar que resulte na proteção dos dados 
digitais das crianças, o que inclui uma análise exaustiva das atuais e das possíveis 
regulamentações de privacidade e das tecnologias emergentes. Como região, a Amé-
rica Latina pode organizar convenções para troca de conhecimentos e boas práticas 
sobre o assunto, pois apresenta desafios únicos e específicos no que diz respeito aos 
direitos de proteção e segurança dos dados de estudantes e menores. 

Os países que possuem bases legais para a privacidade podem atualizar a legislação. 
Por sua vez, a abordagem da proteção, privacidade e segurança de dados não deve 
ser apenas a partir das leis; também podem ser acordados diretrizes, padrões e prin-
cípios para o uso de dados em ambientes educacionais para complementar a regu-
lamentação futura.

3. Criar grupos de trabalho interinstitucionais para dar os primeiros passos rumo à 
criação de uma Autoridade de Dados, caso o país não a possua (Governo).

É essencial que, para dar a devida importância e proteção aos dados pessoais, exista uma 
autoridade competente encarregada de monitorar e salvaguardar essas informações 
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(especialmente quando são sensíveis), para que não sejam utilizadas indevidamente e 
para que sejam respeitados os direitos e garantido o devido cumprimento da legislação 
aplicável, bem como seu desenvolvimento. Por sua vez, esse grupo deve concentrar-se 
em detectar as necessidades locais, estudar as boas práticas internacionais e levar em 
consideração as perspectivas dos diversos grupos de interesse do setor educacional 
para integrar uma rota de ação que trate da problemática. Esse grupo poderá coorde-
nar propostas de atualização ou criação das regulamentações necessárias, entre outras 
estratégias pertinentes que venha a identificar.

É importante que possam ser criados mecanismos de coordenação, como comitês inter-
ministeriais de alto nível, que reúnam os responsáveis e dirigentes de cada tema para 
poder avançar em um modelo educacional híbrido (presencial e digital) que não coloque 
os estudantes em risco por falta de foco na privacidade e segurança de seus dados. O 
Comitê buscaria avançar em ações, políticas e leis relevantes para proteger a privaci-
dade dos dados digitais de crianças e adolescentes em ambientes escolares, à medida 
que o alcance das plataformas educacionais digitais aumenta. Isso é particularmente 
relevante, dada a adoção incremental de novas tecnologias baseadas em dados para a 
educação.

Para países que não tenham uma autoridade de proteção de dados, é recomendável ex-
plorar a criação de um órgão público. O quadro a seguir apresenta um caso na América 
Latina: o Instituto Nacional de Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados 
Pessoais (INAI) do México.

 
Caixa 10 Caso de uso: O Instituto Nacional de Transparência, Acesso à 
Informação e Proteção de Dados Pessoais (INAI)33. 

O INAI é um organismo público autônomo mexicano que tem como objetivo 
garantir o acesso à informação pública e a proteção de dados pessoais, bem 
como promover a transparência da administração pública e sua prestação 
de contas. O Instituto é responsável por zelar pelo cumprimento do direito 
à proteção de dados pessoais e tem o poder de divulgar informações sobre 
esse direito, bem como promover o exercício dos direitos de acesso, retifi-
cação, cancelamento e oposição (ARCO) que todas as pessoas têm em re-
lação às suas informações pessoais.

O INAI possui uma série de guias para proteção de dados pessoais de meno-
res. 
Por exemplo, emitiu recomendações para que pais, mães e responsáveis 
protejam os dados durante as matrículas escolares online (Zepeda, 2021). Da 
mesma forma, por meio de atividades interativas, como jogos, concursos e 
histórias em quadrinhos, entre outras (INAI, s.d.), busca garantir que crianças 
e adolescentes tenham informações sobre quais são seus dados pessoais e 
como protegê-los. 

33 Para mais informações sobre a instituição, acesse o site oficial: https://home.inai.org.mx/ 

https://www.senado.gob.mx/comisiones/derechos_ninez_adolescencia/eventos/docs/ForoPP_CRL.pdf
https://home.inai.org.mx/
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4. Explorar os benefícios e riscos da IA e de outras novas tecnologias baseadas no 
uso de dados em massa (Autoridade de Educação e/ou de Dados, Academia, So-
ciedade Civil).

Conforme mencionado, a IA oferece benefícios consideráveis para o setor de edu-
cação, mas também riscos para as partes interessadas. Recomenda-se que pesquisas 
e pilotos sejam realizados para entender como aproveitar os benefícios dessa tecno-
logia, bem como de outras tecnologias baseadas em dados, sem cair nos seus riscos. 

Ao mesmo tempo, torna-se interessante explorar como integrar nos planos nacio-
nais de IA elementos que atendam aos menores de idade, nas esferas pessoal e 
educacional. 

5.2 Incentivar o desenvolvimento de capacidades

1. Promover a educação e campanhas de conscientização sobre o tema em todos 
os níveis (Autoridade de Educação e/ou de Dados ou Sociedade Civil).

Os dados coletados na Pesquisa de Aprendizagem online segura LATAM mostram 
que menos de 50% dos professores na Colômbia, México e Peru34 sabem que existe 
uma lei de proteção dos dados dos menores de idade. Isso mostra que ainda há 
trabalho por fazer na conscientização sobre um elemento que se tornou central na 
educação e na proteção de crianças e adolescentes em ambientes educacionais: a 
segurança cibernética e a importância de fortalecer a educação e as campanhas de 
conscientização no desenvolvimento de capacidades digitais, como já está sendo im-
plementado em outros países.

2. Oferecer cursos de navegação online segura, diferenciados por perfis (Autori-
dade de Educação e/ou de Dados ou Sociedade Civil).

Para cada um dos diferentes atores (estudantes, professores, pais e funcionários pú-
blicos), recomenda-se oferecer ou facilitar o acesso a cursos de cibersegurança vol-
tados para os desafios enfrentados no campo educacional e, se desejado, também 
no campo pessoal, a fim de que reduzam sua exposição aos riscos do mundo digital. 
Isso inclui tomadores de decisões e funcionários públicos. Os tópicos de tecnologias 
disruptivas e segurança cibernética devem ser incorporados às capacitações dos re-
guladores. Por sua vez, esse objetivo pode ser alcançado por meio da promoção de 
campanhas educativas, bem como da organização de eventos, conferências e oferta 
de aulas públicas sobre o tema. Este último ponto pode ser feito em colaboração 
com associações da sociedade civil ou empresas. 

Cada ferramenta de desenvolvimento de competências e habilidades deve ter como 
foco responder às necessidades de cada agente e à realidade de seu contexto. Um 
dos desafios mais importantes enfrentados pelos atores da região para solucionar 
esse desafio é a falta de informações sobre o assunto, pois não existem métricas 
para avaliar a alfabetização digital. 

34 Esses são os três países participantes da Pesquisa de Escolas online seguras LATAM que possuem regulamen-
tações de privacidade de dados. Representam mais de 880 respostas.
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•
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Caixa 11. Caso de uso: capacitação oferecida pelo governo brasileiro.

O governo brasileiro gerou capacitações digitais para que professores, 
gestores e distritos escolares soubessem fazer uma gestão responsável 
dos dados escolares dos estudantes e do resto da equipe de educação. 
Esse conteúdo é gratuito e está disponível a qualquer momento, para que 
qualquer pessoa possa ter acesso a capacitações sobre os seguintes temas:

https://dadosestudantis.org.br/ 
https://internetsegura.br/ 
https://nic.br/videos/categoria/seguranca/ 

 

3. Desenvolver um diretório de especialistas em questões relevantes para a pro-
teção dos dados digitais de menores em ambientes escolares e em matéria de 
privacidade, ética, dados e plataformas digitais educacionais (Autoridade de 
Educação e/ou Dados, Academia e/ou Sociedade Civil).

Para que os países da região possam criar estratégias de proteção de dados em am-
bientes escolares, é necessário dispor de uma fácil identificação de especialistas e 
organizações-chave da região. Isso pode se apresentar como um desafio devido à 
novidade do nível de intersecção entre o mundo educacional e o mundo digital; por 
isso, recomenda-se identificar os temas relevantes (por exemplo, privacidade, ética, 
dados, educação, entre outros) e gerar um diretório de especialistas da região que 
possam apoiar em diferentes instâncias. 

Dada a diversidade das leis de proteção de dados nos países latino-americanos, re-
comenda-se que esses diretórios sejam realizados na esfera nacional. Além disso, e 
conforme afirma o Manifesto de Governança dos Dados de Menores do UNICEF (UNICEF, 
2021), deve ser reconhecida a gestão exercida pelos menores sobre seus dados, e sua 
participação deve ser integrada aos mecanismos de governança de dados. 

4. Fortalecer a comunidade de prática educacional latino-americana (Autoridade 
de Educação e/ou de Dados e/ou Sociedade Civil).

Para fortalecer o ecossistema da região, pode-se considerar a criação de uma coali-
zão para a colaboração e troca de conhecimentos e experiências, cujo objetivo seja 
promover a proteção dos dados digitais dos menores em ambientes escolares. Se-
riam reunidas pessoas dos países da região, de todos os setores: sociedade civil, aca-
demia e os setores público e privado, em torno de diferentes temas de interesse para 
compartilhar perspectivas, estudos de caso e lições aprendidas. Recomenda-se obter 
o apoio de organizações multilaterais e iniciativas existentes35. 

35  Por exemplo, a iniciativa fAIr LAC do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

https://dadosestudantis.org.br/
https://dadosestudantis.org.br/
https://dadosestudantis.org.br/
https://www.unicef.org/globalinsight/reports/better-governance-childrens-data-manifesto?utm_source=Data+Stewards+Network&utm_campaign=176fee9715-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_17_08_37_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bc6d09925f-176fee9715-87848949
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Caixa 12. Caso: Coalizão da comunidade educacional com foco no uso da 
tecnologia (UNESCO, 2020).

A Coalizão Mundial pela Educação é uma iniciativa promovida pela UNESCO 
que reúne mais de 175 países membros da ONU, organizações da sociedade 
civil, academia e setor privado, por meio de uma plataforma de colaboração 
e intercâmbio de conhecimentos para a proteção do direito à educação, du-
rante e após a situação atual. 

Essa plataforma tem três pilares principais: a conectividade, os professores 
e a igualdade de gênero. O objetivo é responder e criar soluções para os 
diversos desafios de manter a aprendizagem no contexto atual.

Graças à coalizão, diferentes esforços conjuntos têm sido implementados 
(Pinion Education, s.d.) por meio de apoios, ferramentas educacionais e tec-
nológicas para mais de 70 países. Esses esforços incluem, por exemplo, pla-
taformas para permitir que estudantes de escolas públicas tenham acesso à 
educação, mesmo sem Internet. 

 
5.3 Investir em infraestrutura tecnológica para aplicação das normas

1. Investir na infraestrutura necessária para que servidores e provedores públi-
cos e privados possam cumprir as normas e os quadros de proteção, privacida-
de e segurança de dados. 

Recomenda-se identificar as partes interessadas no campo educacional, bem como 
as diferentes questões-chave que são necessárias para criar um grupo de trabalho 
que englobe os diferentes aspectos-chave da educação. O Grupo de Trabalho36 ofe-
receria um espaço para que atores do ecossistema educacional não-governamental 
tivessem a oportunidade de compartilhar suas preocupações e explorar, de forma 
colaborativa, possíveis soluções.

 

36 Para saber mais sobre como um grupo de trabalho pode ser composto, consulte a recomendação 3 da seção 
“5.1. Estrutura organizacional e governança de dados por meio do desenvolvimento de quadros normativos e 
regulamentares”.

https://pinion.education/es/blog/coalicion-mundial-para-la-educacion/
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Caixa 13. Caso de uso: Dados das crianças e privacidade online. Crescer 
na era digital.37

Este projeto, liderado pela Professora Sonia Livingstone, visa a abordar ques-
tões e lacunas de dados relacionadas à concepção da privacidade online de 
crianças e adolescentes, sua capacidade de dar consentimento, suas habi-
lidades funcionais (por exemplo, para entender os termos e condições ou 
para gerenciar as configurações de privacidade online) e sua compreensão 
crítica mais profunda do ambiente online, incluindo suas dimensões inter-
pessoais e especialmente as comerciais (incluindo os modelos de negócios, 
os usos de dados e algoritmos, as formas de reparação, os interesses comer-
ciais, os sistemas de confiança e a governança). 

O projeto é apoiado por várias instituições governamentais do Reino Unido, 
como o Escritório do Comissário de Informação, que identifica oportunida-
des de investimento em tecnologia para o país. 

2. Estabelecer padrões para que qualquer processo de contratação pública respei-
te as diretrizes e normas de proteção, privacidade e segurança de dados38.

As compras, arrendamentos, serviços e obras públicas do governo realizados por ór-
gãos governamentais devem considerar como requisito o cumprimento das normas 
estabelecidas de segurança, proteção e privacidade de dados, sejam eles realizados 
por licitação, convite ou compra direta. 

3. Estabelecer protocolos de segurança em ambientes educacionais (Autoridade 
de Educação e/ou Dados).

Embora deva ser reconhecida uma certa autonomia dos estudantes menores de ida-
de na proteção da privacidade de seus dados de acordo com sua idade, o governo re-
comenda estabelecer protocolos claros com diretrizes de proteção e privacidade dos 
dados por todos os agentes que tenham interesse em seu tratamento e uso: distritos, 
pessoal administrativo de educação, docentes e qualquer ator que tenha acesso ou 
contato autorizado com as informações pessoais dos estudantes. 

Para alcançar a proteção, privacidade e segurança dos dados, será necessário inves-
tir para que o ministério tenha a tecnologia adequada para o desempenho de suas 
funções de monitoramento, governança e administração eletrônica e digital.

37 Título original: Children’s data and privacy online: Growing up in a digital age.

38 Para saber mais sobre as melhores práticas de contratação pública, recomendamos o texto de Políticas para la 
Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID: Março de 2011). 

 https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774396 

https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774396
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Caixa 14. Guia para instituições educacionais na América Latina para 
proteger os dados digitais de crianças em ambientes escolares.39

Este é um guia executivo, desenvolvido no âmbito deste projeto, para que as 
instituições educacionais possam agilizar a consulta de um uso responsável 
e ético dos dados dos estudantes da América Latina no uso de plataformas 
digitais educacionais. Este guia compartilha informações acionáveis; por 
exemplo, modelos de autorização dos dados dos alunos, lista de controle 
para uma utilização responsável dos dados pessoais em questões de priva-
cidade e guia de comunicação, entre outros.

5.4 Promover políticas complementares em questões de conectividade, ex-
clusão digital e inclusão

1. Fortalecer a conectividade do país e investir em sua qualidade para fins educa-
cionais (Autoridade de Telecomunicação e Educação).

Os governos devem desenvolver um plano para priorizar a infraestrutura para o 
acesso escolar digital. Ou seja, continuar investindo no desenvolvimento de in-
fraestrutura digital voltada especificamente para o setor educacional a fim de ofe-
recer conectividade de qualidade aos estudantes mesmo nas áreas mais remotas 
do Estado (BID, 2015). Por sua vez, parcerias público-privadas podem ser explora-
das para isso, como tem sido feito em vários países com empresas multinacionais 
de tecnologia. 

A seguir, apresenta-se um caso de uso:

 
Caixa 15. Caso de uso: Plano Telefônico Gratuito no Peru.

Em decorrência da pandemia de Covid-19, o Ministério de Educação do Peru, 
junto com as Diretorias Regionais de Educação e as Unidades Locais de Ges-
tão Educacional, e as companhias telefônicas presentes no país criaram um 
plano gratuito de telefone e dados denominado Recarga Minedu. Graças a 
esse plano, foi possível para mais de 400.000 professores, gestores e pessoal 
administrativo educacional ter dados gratuitamente. Graças às companhias 
telefônicas, os professores, por meio de ligações, mensagens de texto ou 
aplicativos de mensagens instantâneas, podem acompanhar o processo de 
acompanhamento e estar em comunicação com os alunos no âmbito da es-
tratégia Aprendo en casa.

2. Analisar em profundidade os impactos da exclusão digital no ambiente educa-
cional, no contexto da Covid-19 (Governo, Academia e/ou Sociedade Civil).

39 Guia rápido do projeto: Aprendizagem online seguro. Guía para instituciones educativas de Latinoamérica para 
proteger los datos digitales de los niños y las niñas en ámbitos escolares, do BID e da C Minds, 2021.

https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/305188-400-mil-docentes-tienen-desde-hoy-planes-gratuitos-de-telefonia-y-datos
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Embora já existam números preliminares e especulações sobre as consequências da 
pandemia na educação, recomenda-se que cada país analise seu impacto na edu-
cação e, em particular, na evolução da exclusão digital. Isso deve ser feito com o obje-
tivo de identificar os próximos passos-chave a serem dados na implementação da in-
fraestrutura digital e as métricas que marcarão o andamento desse desenvolvimento. 

3. Desenvolver estratégias de inclusão focadas em grupos e comunidades margi-
nalizados e vulneráveis, como costumam ser os povos indígenas (Autoridades 
de Educação e Instituições e Órgãos de Inclusão).

A inclusão da tecnologia em ambientes escolares indígenas representa uma oportu-
nidade para avançar o desenvolvimento social, econômico e ambiental de forma que 
esteja alinhada aos valores dos povos indígenas da região (Cotacachi, et al., 2020). 
Uma estratégia de integração digital não estará completa se não abordar a questão 
central da inclusão. 

O quadro abaixo apresenta um exemplo de atividades regulares que podem ser rea-
lizadas para estimular a inclusão.

 
Caixa 16. Caso de uso: Capacitação digital para comunidades indígenas.

Desde 2015, a União Internacional de Telecomunicações (UIT), em conjunto 
com outras instituições e organizações que apoiam os direitos dos povos 
indígenas, vem realizando uma série de programas de formação para 
lideranças indígenas. Essa capacitação inclui uma agenda forte para a 
alfabetização digital e o desenvolvimento de habilidades em informática. 
Seus programas ajudam a fortalecer as habilidades de minorias e grupos 
vulneráveis. Dessa forma, as tecnologias ficam acessíveis e tornam-se 
ferramentas democratizantes na região. 
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6. Conclusão

Como resultado da pandemia de COVID-19, o uso de plataformas educacionais e siste-
mas SIGED tem aumentado, permitindo que milhões de estudantes em todo o mundo 
continuem seus estudos. Globalmente, observou-se uma tendência de uso de tecnologias 
para dar continuidade à educação de bilhões de estudantes. No entanto, desde antes da 
pandemia, o uso da tecnologia nas salas de aula já estava em ascensão; é possível dizer 
que a pandemia apenas acelerou o processo de integração da tecnologia em ambien-
tes escolares. Além disso, assim como a Inteligência Artificial permeou diversos serviços, 
como finanças e processos industriais, a educação não foge à regra, pois é uma das áreas 
onde se apresentam a implementação e a conveniência de uso cada vez mais recorrente 
dessa tecnologia (BID, 2020). 

Entre muitas outras coisas, a IA oferece a possibilidade de personalizar a aprendizagem 
com ferramentas complementares à educação presencial. Para Ministérios e Secretarias 
de Educação, a tecnologia representa uma oportunidade de preencher lacunas educacio-
nais; tanto as plataformas educacionais quanto os sistemas SIGED trazem muitos benefí-
cios aos alunos.

Embora, em geral, o aumento do uso da tecnologia em ambientes educacionais tenha tra-
zido muitos benefícios para estudantes, professores, pais, responsáveis, gestores e outros 
funcionários da equipe educacional, deve-se considerar que seu uso também acarreta 
riscos; entre eles, os riscos de proteção, privacidade e segurança de dados. 

Conforme demonstrado ao longo deste relatório, a proteção, a privacidade e a segurança 
de dados são questões fundamentais e decisivas para o futuro da educação. É um desa-
fio que aumentará com a crescente adoção de plataformas educacionais digitais e novas 
tecnologias baseadas em dados, como a IA. As alianças entre Secretarias e Ministérios de 
Educação e autoridades de proteção de dados, setor público, academia e outras organi-
zações definirão as diretrizes para a criação de ambientes escolares e de aprendizagem 
online seguros, que caminhem de mãos dadas com o uso da tecnologia em sala de aula. 

Diante da digitalização dos processos e atividades escolares, aliada à quantidade e ao va-
lor dos dados que as instituições educacionais protegem, estas já sofreram um aumento 
exponencial do número de ciberataques desde o início da pandemia. A proteção, priva-
cidade e segurança de dados apresentam riscos específicos na América Latina, dada a 
lacuna educacional e a baixa alfabetização digital. A oportunidade de melhora também 
se apresenta na atual regulamentação da região, que dita as regras para o tratamento de 
dados pessoais digitais. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Usos-y-efectos-de-la-inteligencia-artificial-en-educacion.pdf
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Conforme mostrado na seção Panorama regulatório e normas de privacidade de dados na 
América Latina, as leis de privacidade estão sendo cada vez mais atualizadas, e o assunto 
está ganhando cada vez mais importância na região. Essa análise das mudanças mais 
recentes nessas ferramentas demonstra esforços significativos para alinhar-se aos mais 
altos padrões internacionais. No entanto, também há uma falta de foco na privacidade 
dos menores de idade, especialmente na forma como esses regulamentos e normas são 
adaptados ao ambiente educacional do estudante.

Com base nessa análise, oriunda de pesquisas bibliográficas, 15 entrevistas com especia-
listas em diversos temas relevantes, duas rodas de conversas com professores da região 
e a Pesquisa de Escolas online segura LATAM, da qual participaram cerca de 1.300 profes-
sores, foram emitidas 14 recomendações divididas em quatro categorias para fortalecer a 
proteção dos dados digitais das crianças em ambientes educacionais, oferecendo exem-
plos e casos de uso relevantes ao longo das explicações. 

Embora esta lista termine com a recomendação de se criar um novo modelo escolar, com 
resiliência suficiente para sobreviver em um mundo com cada vez mais riscos digitais, 
também estão incluídas ações de escopo diferente, que incluem diferentes tipos de ator 
para que sua implementação possa começar sem mais atraso. É urgente garantir uma 
transição para ambientes educacionais digitais mais seguros, para que a pandemia não 
deixe uma geração inteira vulnerável, mas sirva como aprendizado para anteciparmos 
hoje a educação do futuro.
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Anexos

Anexo 1 - Classificação dos tipos de dado que podem 
ser coletados nas plataformas educacionais

Nota: esta lista é ilustrativa. Não pretende ser exaustiva e está sujeita às regulamenta-
ções de cada país. É de autoria do Grupo BID e da C Minds. 

Dados biométricos40

 
1. Reconhecimento facial.

2. Reconhecimento de íris.

3. Leitura de impressão digital.

4. Reconhecimento de voz.

5. Geometria da mão.

6. Características comportamentais.

7. Dados biométricos variáveis, como os pressionamentos de tecla, a caligrafia, a for-
ma de caminhar, o uso do mouse e outros movimentos que podem ser avaliados 
para identificar quem é o estudante.

 
Metadados41 de tecnologia de aplicativo
 
1. Endereços IP e cookies42. 

2. Estatísticas de uso do aplicativo.

3. Finalmente, qualquer metadado é aquele que pode ser definido como um dado que 
surge da forma em que os usuários e visitantes se relacionam com as diferentes 
funções de uma plataforma. Por exemplo, se houver recursos que os professores 
acessam repetidamente. Isso pode ser um sinal de que eles veem valor neles. Ao 
contrário, se houver recursos que os professores não utilizam com frequência, isso 
pode ser um sinal de que há espaço para melhorias. Acontece o mesmo com as in-
terações dos estudantes com os recursos.

40 A biometria é uma forma de medir as características físicas de uma pessoa para verificar sua identidade. Pode 
incluir traços fisiológicos, como as impressões digitais e os olhos, ou características de comportamento, como a 
forma única de completar um quebra-cabeças de autenticação de segurança. Embora possam variar, aqui são 
apresentados sete. 

41 Os metadados são definidos como os dados que fornecem informações sobre um aspecto ou mais dos dados. 
Isto é, são derivados de um cálculo dos dados coletados. 

42 Os cookies são pequenos arquivos enviados pelos sites e armazenados no navegador do usuário, contendo 
informações relacionadas e ele sobre um site específico. Alguns de seus usos são lembrar-se de preferências, 
registrar compras e deixar a sessão aberta, entre muitos outros (Kaspersky, s.d.).

https://www.kaspersky.es/resource-center/definitions/cookies
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Dados de avaliação

1. Dados de provas padronizadas (ENLACE, PISA ou qualquer outra prova aplicada na 
América Latina).

2. Dados de observação: usados pelos professores como outra forma de determinar o 
progresso de seus estudantes. Por exemplo, eles podem observar suas interações 
com os colegas por meio do trabalho em projetos. O desempenho dos alunos em 
alguns projetos é avaliado por meio de uma apresentação oral; o professor pode adi-
cionar comentários e notas a essas apresentações.

3. Presença: as escolas e os colégios podem optar por usar essas informações para 
ajudar a monitorar as ausências crônicas, que podem ter um impacto adverso no 
desempenho do estudante, como:

a. Dados de frequência escolar (diária) dos estudantes.

b. Dados de presença nas aulas.

c. Outros dados de participação: suspensões/expulsões.

Dados demográficos
 
1. Data ou ano de nascimento.

2. Gênero.

3. Etnia ou raça.

4. Informações sobre o idioma (idioma materno, preferido ou principal falado pelo 
estudante).

5. Situação socioeconômica.

6. Informações financeiras sobre a matrícula estudantil.

7. Ano que o estudante está cursando.

8. Sala de aula que frequenta regularmente.

9. Orientação religiosa da família. 

10. Endereço.

Dados curriculares específicos

1. Ano de graduação.

2. E-mail.

3. Telefone.

4. ID do sistema dos pais/responsáveis.
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5. Número de identificação dos pais. 

6. Nome ou sobrenome do pai, mãe ou responsável.

7. Horário.

8. Cursos programados pelo aluno.

9. Indicador especial (como atraso no pagamento, não devolução do material ou au-
sência em um programa extracurricular).

10. Informações sobre o nível de inglês ou qualquer outra língua estrangeira dos alunos. 

11. Renda.

12. Informações sobre alguma deficiência do estudante.

Identificadores de estudantes

1. Número de identificação local (distrito escolar).

2. Número de identificação do estado.

3. Número de identificação do estudante atribuído pelo provedor ou pelo aplicativo.

4. Desempenho do estudante no aplicativo.

5. Desempenho do programa/aplicativo (por exemplo, programa de leitura: o estudan-
te lê abaixo do nível esperado para seu ano).

Inscrição do estudante no programa 

1. Atividades acadêmicas ou extracurriculares às quais um estudante pode pertencer 
ou das quais pode participar.

2. Respostas dos estudantes às pesquisas.

3. Compreensão de seus hobbies e interesses. 

Essas conversas também são uma parte útil do processo de planejamento de entrada 
na universidade (por exemplo, elas podem ajudar com sua redação de vestibular para a 
faculdade).

Trabalho dos estudantes

1. Conteúdo gerado pelos alunos: escritos, imagens etc. Ao longo do ano letivo, os 
estudantes podem fazer o upload de informações para uma plataforma educacional, 
como, por exemplo, notas sobre seu progresso, seus objetivos pessoais para a sema-
na ou seus produtos finais para um projeto específico.

2. Informações sobre os resultados da avaliação dos estudantes e o histórico escolar.
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3. Informações sobre os resultados dos estudantes (aprovação e inscrição no ano, 
informações sobre exames gerais, resultados de exames vestibulares, elegibilidade e 
aceitação da universidade e emprego).

4. Notas dos cursos dos estudantes/notas de desempenho.
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Anexo 2 - Definição dos riscos43

1. Ciberbullying 

O ciberbullying pode ser mais intenso que o bullying presencial: é o bullying que ocorre 
por meios eletrônicos (e-mails pessoais ou escolares, chats em plataformas de videocha-
mada, plataformas educacionais, redes sociais etc.). Na maioria dos casos, o ciberbullying 
permite o anonimato que os agressores não teriam na vida física, permitindo-lhes realizar 
ataques mais graves que aqueles que os estudantes poderiam receber pessoalmente. As 
ameaças, a forma mais agressiva de ciberbullying, evidenciam o fato de que o destinatário 
sofrerá danos físicos ou sociais, a menos que cumpra as exigências do assediador.

2. Ameaças por e-mail

Quando pessoas não autorizadas têm acesso aos e-mails dos estudantes ou se esses 
e-mails forem de alguma forma tornados públicos (inadvertidamente ou por um ataque 
cibernético à escola), pode haver perseguição ou ameaças via e-mail.

3. Flaming

Quando uma pessoa insulta ou agride outra pessoa em discussões exageradas ou aca-
loradas em um fórum online, pode ocorrer flaming, “assédio e ofensa levados a um nível 
extremo em público”. Embora o controle seja relativamente simples nas plataformas es-
colares, é necessário considerar que esse risco pode existir em espaços fora do controle 
das instituições de ensino. O risco é maior se as instituições de ensino redirecionarem os 
estudantes para um espaço, meio ou plataforma que contenha uma seção de comentá-
rios aberta ao público, onde eles podem comentar anonimamente, como, por exemplo, 
quando a tarefa solicitada envolve assistir a um vídeo de uma plataforma externa à da 
instituição escolar. 

4. Outing

Outing é o ato de divulgar informações compartilhadas em particular (por meio de e-mails, 
fotos, textos ou outras comunicações). O outing é especialmente doloroso quando feito no 
contexto de sexualidade ou orientação sexual, porque leva os adolescentes a publicarem, 
sem querer, informações privadas. 

5. Phishing

Phishing é um ataque cibernético no qual o invasor se faz passar por uma pessoa ou en-
tidade confiável, usando engenharia social e meios eletrônicos falsos para roubar dados 
privados, como, por exemplo, o número do cartão de crédito. Seu objetivo é fazer com 
que o destinatário acredite que a mensagem é algo que ele deseja ou precisa. Isso signi-
fica que é possível que uma pessoa se faça passar por estudante ou professor para enga-
nar e começar uma conversa com os estudantes. 

43 Essa classificação provém do Guia rápido do projeto Aprendizagem online seguro do BID e da C Minds, 2021.
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6. Assédio por estranhos

Como os estudantes têm uma forte presença online, é possível que pessoas de fora da es-
cola ou colégio tenham acesso à comunicação com os estudantes e, consequentemente, 
assediem-nos. O assédio online é qualquer tipo de abuso que ocorra na Internet, facilita-
do pela tecnologia, como computadores, tablets, telefones celulares e outros dispositivos 
com acesso à Internet.44

7. Usurpação ou simulação de identidade

No âmbito das questões tratadas neste Guia, roubo de identidade é a criação de um perfil 
falso ou fazer-se passar por outra pessoa nas redes, dizendo coisas vergonhosas, obsce-
nas ou perversas para gerar uma imagem negativa dela na Internet. 

8. Malware

O malware é definido pela OCDE como um software malicioso que é inserido em um sis-
tema de informação, geralmente secretamente, com a intenção de comprometer a con-
fidencialidade, integridade ou disponibilidade dos dados, aplicativos ou sistema opera-
cional da vítima, ou de perturbar ou interromper de outra forma o sistema da vítima ou 
outros sistemas (van Eeten e Bauer, 2008).

44 Esse assédio pode ocorrer em qualquer lugar online que permita a comunicação digital, como redes sociais, 
mensagens de texto e aplicativos de mensagens, e-mail e serviços de mensagens privados, chats online, comen-
tários em sites de transmissão ao vivo e bate-papo nos jogos online, entre outros.

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/40722462.pdf
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Anexo 3 - Estado da conectividade na América Latina

A seguir, é apresentada uma tabela que contém os índices relativos à conectividade e à 
adoção digital de nove países da região, selecionados como representativos no relatório 
supramencionado. 

Inclui a estratégia de dados por país, pois, em diversas ocasiões, ela contém as regula-
mentações de privacidade e segurança. Essa representatividade é alcançada com a sele-
ção de três países em cada cluster com diferentes níveis de conectividade (alto, médio e 
baixo), estabelecidos pelo IICA, o BID e a Microsoft. 

Nível de 
conecti-
vi-dade 
em áreas 
rurais

       País Índice de 
adoção 
digital 
(Banco 

Mundial, 
2018)45

Índice de 
disponibili-dade 
de rede (Fórum 

Econômico 
Mundial, 2019) 46

Índice de 
acessibili-
dade de 

banda larga 
(BID, 2016) 47

Estratégia 
digital (até 

abril de 2021)

Estratégia 
de dados 

(até abril de 
2021)

Progresso 
da adoção 

digital entre 
0 (pior) e 1 
(melhor)

Ranking em rela-
ção a 121 países

Valor de 
desempenho 
entre 1 (pior) 
e 8 (melhor)

Existência Existência

Alta

Brasil 0,64 59/121 4,85 Sim Sim

Chile 0,72 42/121 5,15 Sim Sim

Colômbia 0,62 69/121 4,80 Sim Sim

Média

Argentina 0,60 58/121 4,73 Sim Sim

México 0,52 57/121 4,56 Sim Sim

Uruguai 0,72 46/121 4,43 Sim Sim

Baixa

Bolívia 0,48 N/D 3,33 Sim Sim

Peru 0,55 77/121 4,29 Sim Sim

El  
Salvador 0,50 94/121 3,62 Sim Sim

Pode-se observar na tabela acima que a região é desigual em termos de infraestrutura 
digital e conectividade e, como aponta Marcelo Cabrol, Gerente da Área Social do BID, no 
referido relatório: “se não fecharmos [a lacuna de conectividade], essa barreira será cada 
vez maior e tornará a região, que já é a mais desigual do mundo, ainda mais desigual”. 

45 O Índice de Adoção Digital (DAI, na sigla em inglês) foi criado como parte do Relatório sobre o Desenvolvimen-
to Mundial (2016) para avaliar a difusão mundial das tecnologias digitais entre os três segmentos da economia: 
empresas, pessoas e governo. Os países são avaliados entre 0 e 1; quanto mais próximo do valor 1, melhor tra-
balho têm feito na adoção digital. Mais informações sobre o índice disponível em http://wbgfiles.worldbank.org/
documents/dec/digital-adoption-index.html 

46 O Índice de Disponibilidade de Rede (NRI, na sigla em inglês) do Fórum Econômico Mundial classifica o progresso 
e a adoção de tecnologias de 121 economias, com base em 61 indicadores. Consulte: https://networkreadinessin-
dex.org/2019/wp-content/uploads/2020/03/The-Network-Readiness-Index-2019-New-version-March-2020.pdf 

47 O Índice de Desenvolvimento de Banda Larga na América Latina e no Caribe mede a lacuna digital na região 
por meio da avaliação do desenvolvimento da banda larga dos 26 países membros do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. O índice atribui valores entre 1 e 8: 1 para o pior desenvolvimento e 8 para o melhor. Consulte: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-anual-del-%C3%8Dndice-de-Desarro-
llo-de-la-Banda-Ancha-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-IDBA-2016.pdf

http://wbgfiles.worldbank.org/documents/dec/digital-adoption-index.html
http://wbgfiles.worldbank.org/documents/dec/digital-adoption-index.html
https://networkreadinessindex.org/2019/wp-content/uploads/2020/03/The-Network-Readiness-Index-2019-New-version-March-2020.pdf
https://networkreadinessindex.org/2019/wp-content/uploads/2020/03/The-Network-Readiness-Index-2019-New-version-March-2020.pdf
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Anexo 4 - Lacuna na educação 

Como aponta um relatório do BID, “apesar do progresso feito nas décadas anteriores, 
uma porcentagem considerável de jovens em idade de receber a educação definida como 
obrigatória em cada país não estava matriculada no sistema educacional desde antes da 
chegada da pandemia” (Acevedo et al., 2020). Antes da pandemia, já havia muitos desa-
fios na esfera educacional global; em 2018, havia mais de 258 milhões de crianças fora da 
escola. 

Com a pandemia, a desigualdade na oferta de modalidades de aprendizagem durante o 
fechamento de escolas e faculdades provavelmente criará desigualdades a longo prazo 
(ONU, 2020). De fato, aproximadamente 23,8 milhões de crianças e adolescentes (da edu-
cação pré-escolar à universitária) podem desistir ou não ter acesso a instituições educa-
cionais no próximo ano como resultado do impacto econômico da pandemia (ONU, 2020). 

“O fechamento de escolas e outros espaços de aprendizagem impactou 94% da popula-
ção estudantil mundial, até 99% em países de rendas baixa e média-baixa” (ONU, 2020). 
Nesse contexto, a incorporação de tecnologias que possibilitem a educação à distância 
não é apenas uma resposta emergencial a um desastre global, mas também uma mudan-
ça estrutural com potencial de melhorar a educação e a qualidade de vida de milhões de 
pessoas no mundo. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Los-costos-educativos-de-la-crisis-sanitaria-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
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3. Padres, madres y tutores

• La transición digital de las clases ha visibilizado la importancia de la labor de 
padres y madres en el seguimiento del aprendizaje de niñas y niños en línea 
(UNICEF, 2020), subrayando la necesidad de extender la campaña comunicativa 
o proporcionar sesiones informativas acerca de la protección de datos digitales 
de los estudiantes.

• Es recomendable que la institución educativa establezca las vías de comunicación 
apropiadas entre el personal directivo y docentes con los padres y madres para 
hacerles llegar informes del tema, recursos o invitaciones a sesiones informativas 
(si es posible realizarlas).

 Recursos en línea de utilidad con información pertinente para padres y madres:

• Herramientas de apoyo e información dirigida a padres y madres1 para la 
sensibilización acerca del tema, en el portal de Internet Segura For Kids.

1 Para más información, ver https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/material-de-difusion-para-centros-
educativos 

https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/material-de-difusion-para-centros-educativos
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/material-de-difusion-para-centros-educativos
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/material-de-difusion-para-centros-educativos

	Marcador 2
	Prefacio
	Resumen Eje
	Metodo
	1 - intro
	2 - Contexto
	3 - Riesgos
	4 - Panorama
	5 - Recomendaciones
	6 - cnclu
	ANexos
	_heading=h.2et92p0
	_heading=h.tyjcwt
	_heading=h.3dy6vkm
	_heading=h.1t3h5sf
	_heading=h.4d34og8
	_heading=h.2s8eyo1
	_heading=h.17dp8vu
	_heading=h.3rdcrjn
	_heading=h.26in1rg
	_heading=h.lnxbz9
	_heading=h.35nkun2
	_heading=h.1ksv4uv
	_Hlk86244490
	_heading=h.3whwml4
	_heading=h.qsh70q
	_Hlk86243016
	_Hlk86243079
	_Hlk86243052
	_heading=h.3as4poj
	_Hlk86737396

