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O Ceará iniciou, no último dia 22 de junho, a segunda etapa de retomada das atividades 

econômicas. O retorno das atividades presenciais na educação está previsto para o fim de julho, 

caso os índices de contágio da Covid-19 se mantenham controlados. No entanto, temos certeza de 

que não poderemos retomar integralmente as atividades presenciais, pois, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), qualquer atividade com muitas pessoas em um ambiente fechado, como 

é o caso das atividades educacionais, oferece grandes riscos de contágio. Há um consenso hoje de 

que a normalidade dessas atividades somente ocorrerá quando houver uma vacina ou um tratamento 

eficaz contra a Covid-19. Sendo assim, é necessário encontrar alternativas mais seguras para se 

retomar as atividades nas escolas e universidades, mesmo que parcialmente. 

 

Uma alternativa tem sido utilizar ferramentas computacionais para possibilitar atividades 

educacionais a distância e evitar o contato físico entre alunos e professores. Vejam que não falo aqui 

em Educação a Distância (EaD), modelo de educação que possui toda uma metodologia e 

características distintas da educação formal presencial. Mas, sim, de utilizar algumas ferramentas 

computacionais que possibilitem uma interação professor e alunos sem o contato físico. Aí se 

incluem atividades como videoaulas e seminários on-line, complementando outras atividades, 

presenciais ou não. 

 

A questão central que se coloca, nesse caso, é o acesso dos alunos e professores a equipamentos e 

sistemas adequados. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o Brasil tem as piores taxas de acesso de estudantes a computadores entre os países em 

desenvolvimento. A maioria dos alunos possui apenas um telefone celular com baixa taxa de 

transmissão de dados (a maioria pré-pago), o que vai dificultar assistir a aulas em vídeo. Os que 

possuem computadores em casa, a maioria possui apenas um equipamento compartilhado, 

impedindo, por exemplo, dois irmãos de assistirem a aulas ao mesmo tempo. 

 

Em relação a sistemas educacionais, a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) firmou uma 

parceria com o Google para disponibilizar de forma gratuita ferramentas como o Google Sala de 

Aula, Gmail, Google Drive, Hangouts e Google Agenda para os estudantes da rede pública estadual. 

Apesar de considerarmos que sejam ferramentas de ótima qualidade e oferecidas sem custo ao 

Estado, é preciso lembrar que “não existe almoço grátis” no mundo corporativo. A remuneração se 

dará através da entrega da informação dos mais de 300 mil estudantes matriculados no Ensino 

Médio público estadual. Lembremos aqui o escândalo sobre o uso de informação de usuários do 

Facebook pela empresa Cambridge Analytica, que possibilitou uma campanha política com métodos 

de propaganda customizada e manipulatória e catapultou a eleição do presidente Donald Trump nos 

EUA em 2016. No Brasil, o inquérito das fake news investiga se houve algo semelhante nas 

eleições presidenciais de 2018. 

 

A Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPDP), é uma 

proposta para regulamentar o acesso às informações pessoais de todos os brasileiros. Essa lei 

iniciou a tramitação em 2012 e, após muitas alterações e vetos presidenciais, deve entrar em vigor 

em agosto de 2020. No entanto, essa lei ainda é fraca, pois, apesar de garantir o direito do cidadão 

sobre seus dados, o interessado deve fazer a solicitação explícita para que eles não sejam utilizados 

pelas empresas, diferente da lei da União Europeia, pela qual a empresa é obrigada a solicitar 



previamente a autorização de cada usuário para utilizar os dados. Resumindo, no Brasil, se você não 

solicitar explicitamente, seus dados poderão ser usados pela empresa prestadora do serviço sem 

nenhuma restrição. 

 

Mas qual seria a alternativa? No lugar de ferramentas proprietárias, como as do Google, poderiam 

ser utilizadas plataformas educacionais, ou Learning Management System (LMS) de código aberto 

(Open-source), como Moodle, OpenEdx ou Canvas, nas quais esse problema não ocorreria. Todas 

essas ferramentas de código aberto são gratuitas e atendem aos requisitos de alunos e professores. 

Como o código é aberto e pode ser auditado, fica garantido que não ocorre vazamento de 

informações. Mas algo muito importante também é que elas podem ter o código adaptado para as 

necessidades locais. O software é gratuito, mas, para garantir a segurança dos usuários e a 

possibilidade de adaptação a especificidades locais, existirá um custo. É necessário contratar 

profissionais de TI para desenvolver e administrar a ferramenta de ensino a distância. Ou seja, para 

disponibilizar uma plataforma educacional a 300 mil estudantes, torna-se necessária uma 

quantidade significativa de profissionais que mantenha o sistema funcionando. 

 

Utilizando-se uma plataforma como o Google Sala de Aula, todo o serviço é realizado por 

profissionais estrangeiros, aparentemente a custo zero. Mas, ao fim da pandemia, quando as aulas 

voltarem ao presencial, nenhum conhecimento ficará aqui. O desenvolvimento e operação 

realizados por profissionais locais permitiriam um aprendizado a esses profissionais de TI, o que 

seria útil para a retomada das atividades de desenvolvimento e operação de sistemas de grande 

escala. E, com a gestão pública, poderíamos garantir que os dados não seriam utilizados 

indevidamente. 

 

Outro aspecto importante é que, para implementar um sistema de educação a distância, seria 

necessário dispor de infraestrutura de processamento (servidores). O Governo do Estado já possui 

um amplo parque computacional que poderia ser utilizado para esse fim, talvez com a necessidade 

de alguma ampliação da capacidade. Quanto à disponibilidade de recursos humanos, lembramos 

que vários projetos conduzidos por universidades no Ceará, como o SATE/Uece e UFC Virtual, já 

possuem profissionais com conhecimento para desenvolver e administrar ferramentas de ensino a 

distância. Inclusive, esses projetos podem ofertar ferramentas inovadoras de educação inclusiva, 

inexistentes no Google Sala de Aula, como o projeto do Lead/UECE que desenvolveu ferramentas 

educacionais para pessoas cegas, surdas e tetraplégicas. 

 

Uma sociedade que negligencia dominar o conhecimento de ferramentas educacionais em 

computadores abdica de sua soberania no mundo do futuro. A falta de segurança quanto ao uso das 

informações obtidas por essas ferramentas “gratuitas” é muito preocupante. E os profissionais de TI 

formados pelas universidades e centros universitários cearenses continuarão sendo contratados por 

empresas internacionais para realizar trabalhos temporários e mal remunerados. Inovação, de fato, 

na situação que vivemos, é poder desenvolver ferramentas educacionais públicas, seguras, com 

competências locais e sair fortalecido no momento pós-pandemia. 
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