
uem trabalha com ensino a
distância (EAD) sabe que
a modalidade precisa de
cuidados, ou melhor, habi-
lidades especiais. Existem

vários casos de professores com ótimo
desempenho nas aulas presenciais, mas
que sentem imensa dificuldade no
ambiente virtual. Isto se dá porque a
internet, ou mesmo os sistemas especiais
para cursos a distância podem fazer ma-
ravilhas, mas são apenas ferramentas de
apoio. Quem faz a dinâmica e movimenta
a sala de aula virtual é o professor, agora
chamado tutor. Por este motivo, existe a

capacitação dos professores. Cabe a eles
orientar o aluno.

Um dos pontos jurídicos que mais
geram infrações na EAD é a infração de
direitos autorais. O grande problema é
que aquela "cópia" de livro do mundo
real passou para uma "cópia eletrônica",
muitas vezes disponibilizada em sala de
aula virtual. A prática errada pode re-
presentar um ilícito civil e até criminal,
podendo acarretar responsabilidade para
quem fez o material, seu uploadou para
a própria instituição de ensino.

Nem tudo que está na internet é de
uso público. É preciso observar essas

necessidade da capacitação profissional
específica para o ambiente virtual.

Mas os desafios não param por aí.
Hoje, o ambiente virtual não significa
apenas uma ferramenta de apoio pedagó-
gico, mas sim o principal meio de comu-
nicação e interação dessa nova geração
de alunos. Sendo assim, como capacitar
professores e alunos no uso adequado
das ferramentas de ensino tecnológicas
e, mais do que isso, na formação de in-
divíduos digitalmente corretos?

A educação no uso ético, seguro e
legal da tecnologia deve fazer parte da

questões de forma preliminar, garantir
a assinatura de termos de cessão de
direitos, autorizações, bem como pu-
blicar avisos legais na interface gráfica.
Muitas vezes a autoria é do professor,
mas às vezes o contrato não é específico
para o desenvolvimento do conteúdo, e
sim para a tutoria. Em muitos casos o
professor fez o texto, mas as imagens,
esquemas e gráficos ele procurou na
internet, copiou e colou de outra pessoa,
contaminando o conteúdo.

O primeiro passo é a instituição possuir
políticas claras, documentadas, estabe-

lecer regras em contratos (conteudista,
tutoria, matrícula online, entre outros), ter
termos de autorização (direitos autorais,
uso de imagens etc.), norma de seguran-
ça da informação, atualizar o Código de
Ética do Aluno, introduzir essas questões
nas disciplinas e ter um termo de uso do
portal educacional. Quanto mais claro
estiver, menor o risco jurídico.

Outra medida adequada é integrar
ao programa de capacitação do tutor
a questão ética e jurídica, o que deve
acontecer em duas fases: na educação
do tutor, que deve entender quais são
os riscos e responsabilidades e, na ca-
pacitação, ele deve aprender a trabalhar
com essas questões na sala virtual, como
responder a determinada situação e
como abordar e orientar seus alunos de
forma preventiva.

Vivemos um momento histórico
importante, com a integração das áreas
de educação e tecnologia, acompanhada
da mudança de comportamento e do
modelo socioeconômico que determina
a riqueza social da sociedade do conhe-
cimento. Deste modo, torna-se papel
dos educadores a formação de indiví-
duos preparados para fazer uso desses
recursos dentro da ética e da legalidade.
Esse aprendizado não se dá sozinho, é
preciso planejamento e adequação das
instituições de ensino de todos os níveis,
das escolas às universidades.
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Text Box
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