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1. Introdução 

As instituições de ensino são produtoras de um grande volume de informação relativa 

aos seus alunos, docentes e funcionários. Fizemos uma pesquisa na Internet sobre a 

informação divulgada por várias universidades, faculdades e institutos superiores em 

Portugal e em outros países e analisamos os dados obtidos. Deixamos de fora escolas 

do ensino pre-primário, primário, básico e secundário, por termos verificado que a 

informação que as instituições do ensino não superior divulgam na Internet é ainda 

muito insipiente. 

Pensamos que há três formas de se ver a questão da informação disponibilizada pelas 

instituições de ensino: a pertinência e a utilidade da informação, a transparência das 

instituições e a privacidade das pessoas. Tentamos analisar esses factores e as suas 

implicações para tentamos ver que informação poderia ser disponibilizada e em que 

condições, respeitando a Lei portuguesa nº 67/98 que no artigo nº 2 enuncia o seu 

princípio geral: o tratamento de dados pessoais deve processar-se de forma 

transparente e no restrito respeito pela reserva da vida privada, bem como pelos 

direitos, liberdades e garantias fundamentais. 
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2. Informação divulgada 

Fizemos uma pesquisa na Internet durante a primeira quinzena de Dezembro de 2000 

à algumas instituições de ensino e tentamos ver o tipo de informação que 

disponibilizam e de que forma. Esta pesquisa foi feita sem nenhum critério definido 

inicialmente, escolhemos as instituições ao acaso para tentarmos obter alguma 

diversidade. 

A maior parte das instituições de ensino divulga apenas informação de promoção na 

Internet: descrevem com maior ou menor detalhe os seus cursos, departamentos e 

instalações. Em nenhuma das instituições encontramos, por exemplo, informação 

sobre os testes a que são submetidos os seus alunos durante a frequência dos cursos a 

que estão inscritos (de maneira integrada).  

Pesquisamos principalmente informação disponibilizada sobre as pessoas ligadas à 

essas instituições: alunos, funcionários e docentes e reunimos os resultados das nossas 

pesquisas na Tabela 1. 

Das instituições visitadas, poucas fornecem informação sobre os seus alunos e apenas 

duas permitem o acesso à informação que pode ser considerada mais sensível, como 

por exemplo as notas do pessoal discente com validação por palavra-passe. 

 

 



 

 

Instituição de ensino Apontador Informação sobre docentes Informação sobre funcionários Informação sobre alunos 

Faculdade de Arquitectura e 

Urbanismo de S. Paulo 

www.usp.br/fau Por Curso: Nome completo     

Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto 

www.fep.up.pt Nome, categoria, endereço de correio 

electrónico, habilitações literárias, 

departamento 

 A Associação de estudantes 

mostra a morada completa de 

alunos que autorizam a 

disponibilização desse dado 

Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto 

www.fe.up.pt  Nome, categoria, endereço de correio 

electrónico, departamento, secção,  

telefone, sala, página pessoal, horário, 

publicações, projectos 

 Nome, categoria, endereço de 

correio electrónico, serviço, 

unidade , telefone, sala, página 

pessoal, publicações, projectos 

 Nome, curso, ramo, ano que 

frequenta, endereço de correio 

electrónico,  página pessoal, 

telefone (se o aluno quiser), 

horário, notas e situação das 

propinas (mediante palavra-passe)  

Faculdade de Medicina da 

Universidade de S. Paulo 

www.usp.br/medicina/index.htm       

Faculdade de Psicologia e 

Ciências da educação da UP 

www.fpce.up.pt Nome curto, categoria, endereço de 

correio electrónico 

    

Instituto Superior Técnico www.ist.utl.pt Por curso mas nem sempre disponível: 

Nome, categoria, grau académico 

  Notas mediante login e BI do aluno 

(e  talvez mais informação?) 

http://www.usp.br/fau
http://www.fe.up.pt/
http://www.usp.br/medicina/index.htm
www.fpce.up.pt
http://www.ist.utl.pt/


 

 

Universidade de Aveiro www.ua.pt Por departamento ou procura: Nome 

completo, endereço de correio 

electrónico, telefone e sala 

Por procura: Nome completo, 

endereço de correio electrónico, 

telefone e sala 

  

Universidade de Berkeley www.berkeley.edu Por Pesquisa e Departamento: Nome 

Completo, endereço de correio 

electrónico, telefone, categoria, 

endereço 

Por Pesquisa e Departamento: 

Nome Completo, endereço de 

correio electrónico, telefone, 

categoria, endereço 

Por Pesquisa: Nome Completo, 

endereço de correio electrónico, 

telefone 

Universidade de Cambridge www.cam.ac.uk       

Universidade de S. Paulo www.usp.br       

Universidade de Salamanca www.usal.es Por Departamento: Nome Completo, 

categoria, contacto e endereço de 

correio electrónico 

    

Universidade Nova de Lisboa www.unl.pt Por Listagem: Nome completo, 

categoria, Faculdade/departamento, 

página pessoal se existir 

Por Listagem: Nome completo, 

categoria, 

Faculdade/departamento, página 

pessoal se existir 

  

Universidade Portucalense www.uportu.pt Por curso: Nome completo, grau 

academico, categoria e contacto, 

endereço de correio electrónico e 

página pessoal se existirem 

  Nome completo 

Tabela 1– Informação divulgada na Internet por algumas instituições de ensino sobre pessoas 

http://www.ua.pt/
http://www.berkeley.edu/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.usp.br/
http://www.usal.es/
http://www.unl.pt/
http://www.uportucalense.pt/
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3. Pertinência e utilidade da informação 

Achamos que há muita informação pertinente que seria útil ser disponibilizada, sem 

que houvesse grandes polémicas na sua divulgação: por exemplo, todos os testes 

dados numa instituição1. Essa medida beneficiaria alunos de várias instituições de 

ensino, visto haver disciplinas comuns mesmo em cursos de instituições diferentes. 

Por exemplo, os alunos poderiam se preparar melhor para um exame a tentar resolver 

exames que já foram dados sobre essas matérias. 

Em Portugal existe uma resolução do Conselho de Ministros (nº110/2000) que adopta 

um plano de acção para a digitalização e disponibilização livre de conteúdos públicos 

nos organismos do Estado, entre as quais instituições públicas de ensino. Não 

sabemos em que medida os testes de avaliação dos alunos, entrariam ou não na 

classificação de conteúdos públicos, mas não contém informação pessoal nem 

eventualmente danosa para ninguém. 

O facto dos alunos poderem consultar os seus dados e detectarem qualquer 

incorrecção, quer em relação às suas notas, morada, situação da sua propina ou outros 

dados que estejam guardados, parece útil e pertinente2. A Lei portuguesa nº 67/98 no 

seu 11º artigo, refere o direito do titular dos dados em conhecer os dados tratados, 

livremente e sem restrições, com periodicidade razoável e sem demoras ou custos 

excessivos e proceder à rectificação de qualquer dado incorrecto. Se essa informação 

estiver disponibilizada na Web com validação por palavra-passe, o titular dos dados 

pode consultar e pedir a correcção dos seus dados sempre que quiser. 

 

 

                                                 

1 Desde que fossem salvaguardados eventuais direitos de autor. 

2 Com alguma forma de validação. 
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4. Transparência 

Pensamos que uma maior divulgação de informações detidas pelas instituições de 

ensino, aumentaria a transparência sobre o funcionamento dessas instituições. Por 

exemplo, achamos que se as notas de todos os alunos de todas instituições de ensino 

estivessem disponíveis para consulta livre de todas as pessoas, sem identificação dos 

alunos, teríamos um aumento da transparência das instituições. Se na instituição de 

ensino A há 70% de reprovações na disciplina de Análise Matemática e na instituição 

de ensino B só há 5% de reprovações à essa mesma disciplina, talvez algo estivesse 

mal e merecesse ser analisado para correcção dos problemas. 

Uma notícia do jornal Público de 16/1/2001 com o título “Para premiar a Qualidade” 

(http://jornal.publico.pt/2001/01/16/Educacao/B02.html), refere que o financiamento 

do ensino superior vai ser revisto. Segundo o secretário de Estado José Reis, a 

qualidade e os resultados devem ser tidos em conta na hora de as dotar de um 

orçamento. "É preciso premiar a qualidade", insiste, acrescentando que a Lei de 

Financiamento do Ensino Superior se mantém como está - o que muda é o modo 

como as verbas são transferidas para as instituições. Neste momento, as universidades 

e os politécnicos com elevadas taxas de insucesso escolar recebem mais dinheiro do 

que as instituições com sucesso porque têm mais alunos e durante mais tempo.  

Poderá vir a existir um novo problema se a medida anunciada no parágrafo anterior 

for aprovada e se a taxa de aprovações passar a ter um peso significativo no 

financiamento de cada instituição: aprovações que não reflectem um nível de 

conhecimentos adquiridos adequado por parte dos alunos, ou seja, aprovações que de 

alguma forma foram facilitadas. Pensamos, que também neste aspecto, a possibilidade 

de livre consulta de todas as notas de todos os alunos e de todos os testes a que foram 

submetidos, poderia funcionar como um elemento regulador. 

http://jornal.publico.pt/2001/01/16/Educacao/B02.html
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5. Privacidade 

A privacidade não é um valor específico de nenhuma cultura. O conteúdo exacto e as 

prioridades nas leis de protecção da privacidade diferem de país para país, mas o valor 

essencial é o mesmo e está intrinsecamente ligado à dignidade do ser humano. As 

questões que dizem respeito à privacidade têm adquirido especial relevo devido às 

forças dinâmicas da tecnologia global: a Internet, o comércio electrónico ou mesmo o 

projecto do genoma humano. Neste momento, consegue-se recolher e trocar dados 

sobre pessoas numa escala sem precedentes na história da civilização. 

Não há dúvidas que vários aspectos relacionados com a privacidade variam consoante 

o país. Em Portugal, o artigo nº 7 da Lei portuguesa 67/98 proíbe a criação, 

manutenção e utilização de dados referentes à convicções religiosas, mas na Grécia os 

bilhetes de identidade mencionam a religião dos seus titulares3. 

Além das convicções religiosas, é proibido em Portugal a criação, manutenção e 

utilização de dados referentes à convicções políticas e filosóficas, filiação partidária 

ou sindical, vida privada e origem étnica. A maior parte das situações não oferecem 

grandes problemas interpretativos, mas podem surgir algumas dificuldades na 

concretização do conceito de vida privada. Não tem havido uniformidade nesse 

aspecto, mas pode-se dizer que “com a expressão vida privada entendem-se aquelas 

actividades, situações ou comportamentos individuais  que não tendo relações com a 

vida pública, respeitem estritamente à vida individual das pessoas “ (Giuseppe 

Guarneri, Procedimenti Penali e Libertá di Stampa, in Lege penale e Libertá del 

Pensioro, Padora, Cedam, 1996, p. 26)  

Quase todas as nações industrializadas têm leis de privacidade mais restritas que os 

Estados Unidos. Liderados pela Comissão Europeia, que tem estado à frente nas 

                                                 

3 Em http://jornal.publico.pt/2001/02/05/Sociedade/S02.html está a notícia da polémica que tem se 

intensificado na Grécia por causa da emissão de novos bilhetes de identidade que não especificariam a 

religião dos seus titulares. 
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questões relativas à privacidade dos cidadãos, os governos da Europa de Leste, 

América Latina e outros países estão adoptar mais leis de protecção da privacidade. 

Em termos mais latos, estas leis defendem “práticas de informação justas”, ou seja, a 

ideia de que nenhuma base de dados deve ser mantida sem o conhecimento, e em 

muitos casos, consentimento dos indivíduos descritos. A União Europeia desenvolveu 

os primeiros documentos sobre estes aspectos entre 1995 e 1997.  

Em geral, todos os acordos aprovados requerem que os dados sejam obtidos de 

maneira legítima e sejam relevantes para efeitos específicos a que se destinam.  

A informação deve ser correcta, actual, guardada de forma segura e acessível aos 

indivíduos a que respeita. Os governos e as empresas podem manter os dados pelo 

tempo necessário mas não devem passa-los a terceiros sem autorização dos indivíduos 

respeitantes. Muitas leis estipulam que os dados devem ser destruídos quando já 

cumpriram os seus propósitos originais. 

Como a União Europeia exige que a transferência de dados só possa ocorrer entre 

países com leis de protecção de dados semelhantes às suas. A Lei portuguesa nº 67/98 

de 26 de Outubro no ponto 1 do artigo 19 estipula que a transferência, para um Estado 

que não pertença à União Europeia, de dados pessoais que sejam objecto de 

tratamento ou que se destinem a sê-lo só pode realizar-se com o respeito das 

disposições constantes dessa lei e se o Estado para onde são transferidos assegurar um 

nível de protecção adequado.  

Outros países fora da União Europeia começaram já a adoptar medidas para a 

protecção da privacidade de dados pessoais de maneira a não perderem negócios. Por 

exemplo, a Argentina e o Chile aprovaram leis que permitem aos cidadãos acederem 

aos seus dados informatizados e corrigirem qualquer incorrecção. A África do Sul, no 

princípio do ano 2000, adoptou medidas idênticas e passou a permitir aos seus 

cidadãos limitar a partilha dos seus dados a terceiros. O Brasil está a debater uma lei 

que lhe permitirá estar a par da União Europeia a esse nível. 
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6. Conclusão 

Conforme fomos referindo ao longo deste trabalho, muitos dados detidos pelas 

instituições de ensino poderiam ser divulgados e seria útil que assim fosse, desde que 

fosse respeitada a privacidade das pessoas envolvidas. 

Pensamos que poderiam ser divulgados na Internet, os testes de todos os anos e de 

todos os cursos, com as respectivas correcções, enunciados de todos os trabalhos 

práticos, teóricos e laboratoriais, e notas de todos os alunos, sem identificação, em 

todas as avaliações submetidas. 

As instituições que divulgam as notas de forma aberta (sem porem esses dados numa 

página “escondida”), geralmente o fazem recorrendo à validação por palavra-passe e 

só se consegue ver a nota de um aluno sabendo a sua palavra-passe. Pensamos que em 

nome da transparência das instituições de ensino, essa informação poderia estar 

disponível sem restrições, mas por outro lado achamos que poder-se-ia estar a invadir 

a fronteira da privacidade, visto que uma nota é sempre uma avaliação de uma pessoa 

e tem sempre algo de subjectivo. 

Saber os professores que trabalham numa instituição e os seus graus académicos 

também pode se revestir de alguma importância quando se escolhe uma escola. Estar 

a tirar uma licenciatura numa escola em que todos os professores que leccionam à 

esse curso têm apenas licenciatura como grau académico (essa situação não deve ser 

habitual nem permitida por lei mas serve apenas como exemplo), pode ser uma opção 

válida como qualquer outra, a questão é as pessoas poderem fazer essa opção: terem 

esses elementos para poderem decidir. 

Poderia ser importante saber que para um curso de informática com 1000 alunos 

inscritos, existem apenas 30 computadores para a realização dos trabalhos dos alunos. 

Mas o rácio computadores por alunos só aparece divulgado se for claramente 

vantajoso para a instituição, de outra forma não se diz nada. 

Depois de vermos a informação que é divulgada pelas instituições de ensino, tentamos 

mostrar sem exaustão alguma informação que deveria estar disponível em todas as 

instituições de ensino. Achamos que provavelmente muitas das nossas sugestões 
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nunca se vão concretizar para todas as instituições de ensino sem que haja pressão 

nesse sentido: acarretam algum trabalho e nem sempre trazem notoriedade (positiva) 

para as escolas. Nesse ponto, as iniciativas da Sociedade de Informação dizem que 

deve ser fornecida informação mas não se menciona qual. 



Instituições de ensino – que informação? 

Pag 12/12 

Bibliografia consultada 

http://www.zdnet.com/intweek/stories/news/0,4164,2659139,00.html Bucking 

Privacy – Will Rodger – Interactive Week 

http://www.cnpd.pt/Leis/lei_6798.html 

http://jornal.publico.pt/2001/02/05/Sociedade/S02.html 

http://www.mct.pt/PtSocInfo/indice.htm - Portugal na Sociedade de Informação – 

visitado em 18/02/2001 

http://www.cisi.mct.pt/si/index.html - Comissão Interministerial para a Sociedade da 

Informação 

http://www.zdnet.com/intweek/stories/news/0,4164,2659139,00.html
http://www.cnpd.pt/Leis/lei_6798.html
http://jornal.publico.pt/2001/02/05/Sociedade/S02.html
http://www.mct.pt/PtSocInfo/indice.htm
http://www.cisi.mct.pt/si/index.html

	Instituições de ensino -�Que informação?
	Disciplina: Informação e Sociedade
	
	Docente: Dr João Labescat


	Introdução
	Informação divulgada
	
	
	
	
	Apontador





	Pertinência e utilidade da informação
	Transparência
	Privacidade
	Conclusão
	Bibliografia consultada


