
Não há dúvida de que a
relação entre mercado
de trabalho e educação a
distância (EAD) mudou

muito na última década. E mudou
para melhor, na opinião de educadores
e, principalmente, dos profissionais
de RH que atuam nesse mesmo
mercado, que hoje chega a incentivar
profissionais a utilizar as facilidades
do EAD para o prosseguimento dos
estudos dentro das empresas.

Na opinião de Carlos Roberto
Santos, gestor de EAD da UniFAE
- Centro Universitário, em Curitiba
(PR), se no passado havia uma visão
pejorativa sobre esse gênero de
ensino, hoje a história é bem diferente.
"Principalmente nos últimos cinco
anos vivemos o aumento crescente da
procura por EAD, com incentivo direto
das próprias empresas", ressalta. Para
o educador, trata-se de uma mudança
absolutamente esperada, uma vez
que essa nova forma de ensino para
graduação precisava mesmo de um
tempo para amadurecer.

João Vianney, professor do
núcleo de educação a distância da
Universidade do Sul de Santa Catarina
(Unisul) faz coro com Santos. No seu
entender, pode-se dizer com segurança



que hoje o mercado de trabalho e a
educação a distância vivem momentos
de total sintonia. "Não se pode esquecer
que há mais de cem anos a EAD forma

profissionais de nível técnico em
todo o Brasil nas áreas

eletrotécnica,
eletrônica,

agrimensura, desenho técnico, entre
outras profissões", ensina. O fenômeno
que deve ser analisado, segundo o
educador, é o da oferta bastante recente
de cursos superiores a distância.

Vianney recorda-se de que a
primeira graduação a distância do Brasil
- de Pedagogia - formou profissionais
somente em 1998, na Universidade
Federal do Mato Grosso (UFMT). "Os
egressos dessa turma foram aprovados
nos primeiros lugares em concursos que
prestaram naquele Estado, o que provou
que é possível ter qualidade de ensino,
mesmo sem a presença diária de um
aluno em uma classe", ressalta.

Em 1996, relembra o professor,
foram criados os primeiros cursos
de especialização - mestrado - de
educação a distância, oferecidos por
sistema de videoconferência para
empresas como Siemens, Petrobras,

Alcoa e Senai. "Naquela época, o
mundo corporativo só aceitava a
EAD como alternativa para situações
que impossibilitavam totalmente a
presença do aluno em sala de aula",

diz. Onze anos depois, o atual diretor
do campus Unisul Virtual sente
nitidamente essa mudança. Para
ele, é um fato que EAD passou a
ser mais bem compreendida pelas
empresas como um instrumento
permanente de atualização teórica
e prática dos funcionários, e não
apenas como uma opção para
pequenos grupos.

Estudos internacionais
mostram que a performance

profissional de alunos que se
formaram em cursos presenciais

e a distância é praticamente



a mesma. No Brasil ainda não
existem levantamentos desse tipo.
Entretanto, o que existe é o consenso
acadêmico de que as exigências da
carga de estudos e de aferição da
aprendizagem precisam ser as mesmas
para as duas modalidades. No Brasil,
o credenciamento das instituições
no Ministério de Educação (MEC)
é o primeiro referencial para quem
procura qualidade. "As fiscalizações
são rotineiras, tanto para os cursos de
EAD como os presenciais", explica
Hélio Chaves, diretor do Departamento
de Políticas de EAD do ministério. No
que diz respeito ao diploma, também
não há diferenças. "Não poderíamos
colocar qualquer referência sobre EAD
no diploma, já que isso caracterizaria
discriminação e poderia induzir a uma
desconfiança", enfatiza. De qualquer
forma, explica o diretor do MEC, o
modelo brasileiro de EAD, no caso
de graduação, contempla momentos
presenciais obrigatórios, com atividades
de socialização - estágio, laboratórios,

trabalhos em equipe, entre outras.
Isso, para Chaves, permite maior
segurança para a instituição de ensino,
o estudante e, na ponta, o mercado
de trabalho. Segundo o diretor do
MEC, esse modelo tem dado tão
certo que, no futuro, a tendência é
que o híbrido entre EAD e presencial

deve ser seguido para outros cursos,
a exemplo das pós-graduações a
distância. "Do ponto de vista do
mercado, o profissional formado por
EAD deve ser avaliado, também,
como alguém que possui um perfil
um tanto diferenciado, pois, além
das disciplinas a distância exigidas
nos cursos, esse estudante acaba se
familiarizando com novas tecnologias,
além de adquirir maior sentido de
organização e administração de
tempo", resume. Em outras palavras,
para Chaves o mercado deve olhar
para esses profissionais como pessoas
que têm ciência dos seus objetivos e se
dedicam muito para alcançá-los. "Ou
seja, estamos falando de habilidades e
competências diferenciadas", resume.

Na prática, ensinam os especialistas,
a boa formação de um profissional não
depende exclusivamente de o curso
escolhido ser presencial ou a distância.
A qualidade do currículo ofertado pela
instituição de ensino e, principalmente,
o esforço pessoal é que fazem a
diferença. Educadores são unânimes
ao afirmar que sem rigor e disciplina
não há formação de qualidade. No
convênio que a Unisul tem com o
Sistema Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai), por exemplo, são
atendidos 500 funcionários do Senai
por ano, que se matriculam no curso de
licenciatura a distância. Na metade do
curso, boa parte dos alunos começa a
demonstrar uma performance superior
à de outros colegas. "Nesse momento,
faço questão de enfatizar que não é o
EAD que promove essa mudança e,
sim, a educação propriamente dita",
enfatiza Vianney.
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