
inda há o que discutir so-
bre a educação a distân-
:ia? Para Antônio Simão
Neto, sim. Doutor em mí-

dias educacionais pela Universidade de
Londres e diretor da Interfaces, empre-
sa que desenvolve produtos educacio-
nais para escolas e para a área corpora-
tiva, ele tem viajado pelo país falando
sobre o tema.

A tranqüilidade é marca registrada
desse curitibano casado, pai de dois fi-
lhos, que percorreu um longo caminho
até encontrar sua vocação. Estudou ar-
quitetura, história, comunicação e in-
formática, até chegar à educação. Foi
diretor do Museu da Imagem e do Som
e ajudou a construir o que hoje é a TV
Educativa no Paraná. Atualmente, se
dedica à questão do uso de tecnologias
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e multimeios na educação, e também à
educação a distância.

A revista Profissão Mestre conversou
com o professor Simão Neto sobre o pro-
gresso do EAD no Brasil, o preconceito
que ainda existe sobre a modalidade e
outras tecnologias que o professor pode
utilizar em sala de aula. Confira.

Profissão Mestre - Por que se fala tan-
to de EAD hoje em dia? Ela não é tão
recente era outros países, mas no Brasil
está sendo vista como símbolo da mo-
dernidade. O que o senhor acha disso?
Antônio Simão Neto - A EAD não é
nova no Brasil, pelo menos nos forma-
tos mais clássicos. Ela está entre nós há
bastante tempo. Há alguns anos, líamos
nas revistas em quadrinhos as propa-
gandas do Instituto Universal Brasileiro,
oferecendo seus cursos por correspon-
dência. Muita gente fez esses cursos e
ganha a vida até hoje com os trabalhos
que aprendeu - corte e costura, mecâ-
nica, arranjos florais, conserto de reló-
gios... Essas pessoas estão no mercado
até hoje, com bons resultados. Ou seja,
a EAD está entre nós há bastante tempo,
mas por meio dessas mídias mais clássi-
cas, principalmente as impressas, como
apostilas. Depois, tivemos uma época
muito forte da televisão, com o Telecurso
e outros programas ofertados por insti-
tuições públicas. O Brasil foi líder nes-
sa área.

PM - Então, o que aconteceu?
ASN - O Brasil ficou um pouco para
trás quando tivemos a restrição do merca-
do de informática. Ficamos fechados um
bom tempo, então perdemos um pouqui-
nho o ritmo, mas logo depois da abertu-
ra nos recuperamos. Hoje, a nossa maior
distância na questão da EAD talvez seja
referente à metodologia. A gente precisa
avançar bastante nas formas como ofere-
cemos educação a distância. Na parte de
tecnologia, o Brasil está bem colocado.

PM - Além dos meios impressos, ví-
deo e internet, já citados, existem ou-
tras formas de EAD?
ASN - Não se deve classificar o EAD pelo
meio que utilizamos, mas pela forma co-
mo utilizamos. A gente pode usar a tele-
visão de uma forma extremamente clássi-

ca, cansativa, entcdiante para o aluno, ou
pode usar com uma boa linguagem, bem
acabada, bem trabalhada, animadora. A
internei é um meio tão interativo, e mui-
tos cursos ofertados não têm nada de in-
teração. São páginas na tela. E, se é para
ler textos, melhor usar as apostilas e livros,
que funcionam muito melhor.

PM - Muita gente acaba imprimin-
do esses textos do computador.
ASN - Sim! O meio impresso tem
seu lugar, sua linguagem, que é for-
te, mas com a internet pode-se con-
versar com o orientador em qualquer
lugar. O importante é saber usar bem
a linguagem de cada meio. Às vezes,
as pessoas dizem que essa é a "gera-
ção da educação a distância": a pri-
meira geração foi impressa, a segun-
da, dos meios de massa e a terceira, da
internet. Acho isso bobagem, porque
parece que os terceiros são melhores
do que os segundos, que são melho-
res que os primeiros. Não existe is-
so, um bom curso, bem estruturado,
com uma boa metodologia, um pro-
fessor que provoque o aluno, que cau-
se nele a vontade de estudar, se qui-
ser ser impresso, está muito bom. Se
quiser usar a televisão ou a internet,
também. Porque cada uma delas tem
seu potencial.

PM - Quais as vantagens de cada meio?
ASN - A televisão pode ser mais es-
timulante, por causa do recurso au-
diovisual. Mexe com a emoção, com
as pessoas, você visualiza diretamen-
te... Agora, o texto é o texto: você re-
flete, pensa mais, pode ficar mexen-
do com ele em qualquer lugar, na hora
que precisa. É menos dinâmico, mas
também é bastante complexo, trata de
coisas abstratas de maneira melhor.
Quanto à internet, a grande questão é

que ela não seja só uma forma de de-
livery, de entregar as informações, afi-
nal, ela permite interação, troca, o que
os outros dois meios não permitem.
Com ela o aluno pode participar, inte-
ragir com os demais. Para mim, a me-
lhor fórmula é pensar, em cada situa-
ção, qual equilíbrio você vai dar. Não
optar por um e por outro, e sim equili-
brar essas formas, para levar um bom
curso ao aluno que você quer atender.

PM - O senhor já fez algum curso
via EAD?
ASN - Já desenvolvi e já fui aluno
várias vezes, até dos que eu mesmo
monto! Também fiz uni curso que
gostei muito, inteiramente via in-
ternet: "Ensinando e aprendendo no
mundo digital". Trabalhei com pro-
fessores de vários Estados do Brasil.
O retorno foi grande e pudemos ir re-
construindo o curso de acordo com
o feedback. Também montamos um
curso bacana de formação de tutores
para educação a distância. Era um
curso que não tinha conteúdo, só de-
safios para os alunos. Como eles se-
riam tutores, entravam no curso e já
recebiam e-mails com perguntas de
alunos para responder! Assim, vi-
vcnciavam as diversas situações que
acontecem quando você é um tutor.
Ao invés de falarmos sobre isso, o
pessoal foi experimentando na pele
e nós acompanhávamos as respostas
que eles mandavam c orientávamos.
Foi bem interativo.

PM - Mas a idéia de um curso sem
conteúdo não gera polêmica?
ASN - A gente não precisa mais es-
tar muito concentrado em conteúdos,
informação. A informação está aí, à
nossa volta. O importante é mostrar
ao aluno como ele chega à informa-
ção certa e a aplica na prática profis-
sional, na vida. Isso é mais importan-
te que passar informação, c esse é o
ponto que a educação a distância está
vivendo hoje. A gente precisa mudar
da prática tradicional de transmitir
conteúdos pra urna prática de signi-
ficação, de aprendizagem significa-
tiva. Se o curso for sobre história do
Brasil, por exemplo, é preciso escrever
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mais um livro de história do Brasil?
Ou será que é melhor reunir diversas
interpretações, pesquisar em diferen-
tes lugares, internet, cinema, c colo-
car no curso perguntas, dúvidas, pa-
ra que as pessoas tomem sua posição?
Eles não precisam escrever nenhuma
linha nova, mas o jeito de chegar até
o dado é que vai fazer a diferença en-
tre um bom curso c um curso fraco.
Pagar só pela informação não é mais
o que os alunos precisam. Eles preci-
sam de orientação.

PM - Como se certificar de que um
curso de EAD é de qualidade?
ASN - Tem gente que prefere for-
mas de educação a distância que tra-
gam mais flexibilidade, em que pos-
sam estudar a qualquer hora, do lugar
que quiserem. Não é preciso ir a um
pólo para receber aula. Não é o caso da
maioria das pessoas, que ainda prefe-
re Ir a um ponto de encontro. Mesmo
que ele vá assistir a aula a distância, é
apenas o professor que está distante.
Os colegas estão ali no pólo, um aju-
da o outro, tem o mediador, tem es-
se lado humano. Então, imagino que
para cada tipo de público a noção de
qualidade varie. A gente só não pode
abrir mão da qualidade do professor.
Ele não pode tomar o aluno só como
espectador. Mesmo quando a gente
dá uma aula a distância, pode pro-
vocar o aluno. Pode fazê-lo pensar,
desafiar, fazer refletir, não só tratar
como espectador de programa de do-
mingo.

PM - E qual é o papel da motiva-
ção num curso de EAD?
ASN - No curso presencial, se a aula
estiver cansativa, você cruza os bra-
ços e dorme. Na educação a distân-
cia, não. Ela exige um envolvimen-
to bem maior do aluno, e é por isso
que está conseguindo bons resulta-
dos nas instituições que têm serie-
dade, qualidade. O aluno não pode
se encostar, dormir, fazer trabalho
em equipe, sem participar... ele tem
que se envolver. Muita gente imagi-
na que educação a distância é uma
fábrica de diplomas, que não preci-
sa fazer nada. Pois bem, matricule-

se num curso e vai ver como tem que
trabalhar!

PM - Sim, mas esse preconceito em re-
lação ao EAD ainda é bastante forte.
ASN - Muita gente tem razão em cri-
ticar a educação a distância. Há mui-
tos projetos e iniciativas que realmen-
te são ruins. Temos que reconhecer. A
gente quer que o campo melhore, quer
que a sociedade valorize o que as ins-
tituições sérias fazem, mas pra isso a
gente não pode estender a toda a edu-
cação a distância... Assim como a gente
quer que os alunos presenciais tenham
cursos de qualidade. Ninguém vai di-
zer que todas as faculdades presenciais
do Brasil são exemplo de qualidade, e
não se pode esperar isso da educação
a distância. O que a gente não pode é
atribuir problemas à modalidade como
um todo, dizer que a educação a distância
tem problemas. São as instituições que
têm problemas, como em qualquer ou-
tro sistema. O problema é que, quando
eu faço um curso presencial e não gos-
to, digo que não gostei do curso naquela
instituição. Vou fazer em outra. Agora,
quando faz um curso ruim a distância,
o aluno queima a modalidade inteira.
"Eu já experimentei educação a distân-
cia c não funciona, nunca mais quero
saber disso". Então, o mau trabalho de
algumas instituições prejudica todas as
demais, que fazem bons trabalhos. A
pessoa rejeita a modalidade como um
todo, e não aquele curso daquela insti-
tuição. A gente está num ponto em que
o mercado ainda não percebeu que as
experiências ruins se difundem rapida-
mente, c as boas acabam ficando com
os alunos. Mas, pelos depoimentos dos
alunos que fizeram bons cursos, o futu-
ro é muito animador.

PM - E para tecnologias como blog,
Orkut e MSN, o senhor vê uma utili-
dade real na educação?
ASN - Essa forma da web 2.0, que é a
internet social, traz muitas possibilida-
des. Perceba que os recursos que você ci-
tou são para interação - nenhum deles
é pra passar conteúdo. Até porque, pa-
ra passar informação, é melhor usar ví-
deo ou impresso. Mesmo com a tecno-
logia, ainda ensinamos daquela forma

clássica, aprendendo conteúdos e fazen-
do provas. Para muitos de nós, é difícil
imaginar que é possível aprender me-
lhor com outros recursos. Mas os alunos
já sabem disso. Eles aprendem do jeito
deles, conversando, colaborando, e com
muita iniciativa, dando chance à curio-
sidade, à vontade de descobrir. Eles não
têm medo de errar, sabern que faz par-
te da exploração encontrar caminhos fe-
chados. Isso assusta! Nós queremos tudo
redondinho, cm seqüência, planejado,
mas essa geração não espera mais essa
linearidade. Eles são a geração da cul-
tura pós-moderna, que tem múltiplos
caminhos, e a educação convencional
ainda não conseguiu perceber esse po-
tencial. Esses caminhos são bons para
os jovens e para os professores também.
Muito professor faz coisas lindas na sala
de aula c não conta para ninguém! Não
tem a chance de compartilhar com os
outros, que lambem podem se aprovei-
tar dessa experiência.

PM - Algumas pessoas se empolgam
tanto com essa tecnologia que vêem
no futuro uma sala de aula sem pro-
fessor. Você acha que pode chegar a
esse ponto?
ASN - Não. O professor tem que es-
tar preparado pra trabalhar de qual-
quer forma, em qualquer modalidade.
Tem que encontrar um equilíbrio de
modalidades conforme cada situação.
A gente não pode achar que a escola
do futuro não tem mais gente. Escola
sempre tem que ter gente. É o equilí-
brio com as tecnologias que vai dar o
recurso. Tem momentos em que o pre-
sencial vai ser mais forte, mas às vezes
não há necessidade do aluno estar pre-
sentc. Eu acho que os bons vão fazer o
equilíbrio correto. Não gosto de ima-
ginar a escola do futuro toda automa-
tizada. Quero que meus filhos c netos
ponham a mão nas coisas, possam me-
xer, "se sujar com o conteúdo", criar.
E a escola também tem papel funda-
mental na socialização, não é só na in-
formação. Se fosse só pela informação,
nem precisava mais de escola - a infor-
mação está aí, em todo lugar, é só bus-
car. A escola tem outro papel, que é es-
se lado humano, de colocar valores e
sentidos nas coisas.
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