
Apesar de popularizada
há pouco tempo, a
educação a distância
já é vista pelas empresas
como uma importante
ferramenta para a
formação
de profissionais

ada vez mais
são requisitados
profissionais
qualificados. E cada
vez mais qualificados
e especializados.

Essas são as regras do mercado de
trabalho atual. Para tanto, só existe
uma maneira de se adequar a essa
realidade: obter mais conhecimentos
e habilidades por meio de
aperfeiçoamento contínuo.
A educação a distância proporciona
um meio de colocar esse objetivo em
prática, principalmente para pessoas
que já estão empregadas e querem
melhorar de posição. Mas será que
o mercado de trabalho vê com bons
olhos o profissional que se forma via
EAD? E o que dizem os profissionais
formados pela educação a distância?



O mercado é mais receptivo
a profissionais formados em
determinadas áreas de EAD

modo como o mercado vê o profissio-
nal formado por meio de EAD não é
unânime. A característica da empresa
em que se pretende trabalhar, a qua-

lidade do curso e a qualificação adquirida são
algumas das variáveis determinantes do seu
sucesso na relação com os empregadores.

Para Angelina Aparecida Peixoto, coorde-
nadora de Recursos Humanos das regiões Sul
e Sudeste da rede de restaurantes Giraffas, a
maneira de encarar o profissional formado por
cursos on-line vai depender da cultura organi-
zacional da empresa na qual a pessoa pretende
se inserir. "Há empresas que ainda pedem pro-
fissionais vindos de escola de primeira linha,
o que dificulta o ensino a distância. Já no caso
de uma mão-de-obra sem qualificação, ou com
pouca, isso não reflete muito. Se o profissional
possuir o certificado, aspectos do raciocínio in-
telectual e comportamental já são elementos
suficientes", diz Angelina.



Regina Helena Ribeiro: A Pedagogia é adequada à EAD

Entre os tipos de curso on-line,
a coordenadora de RH indica os de
MBA e especialização como os mais
adequados. "Essa prática está cada
vez mais intensificada, levando em
conta o ritmo do trabalho, viagens e
locomoção e também o fato de que
os cursos de atualização são impor-
tantes para algumas pessoas que
dependem deles para uma eventual
promoção. Eu mesma já fiz o curso
a distância e atualmente faço MBA
também a distância", completa.

de Ensino a Distância (Abed), há três
áreas em que o estudante formado
por EAD é mais bem aceito: "Uma
é a área de Pedagogia, a segunda,
a área de formação tecnológica,
como a de desenvolvimento
de jogos de computador,
e a terceira é a área de
multimídia, que trata de
identidade visual ou a
formação em design".

"Pós-graduação
em tecnologias educa-

uma fase presencial. "As profissões
mais técnicas requerem competên-
cias que exigem habilidade manual
para os exercícios, por isso algumas
fases são presenciais."

Já para Mônica Fix, da Adduo
Coaching e Consultoria, esse mer-
cado de educação a distância ainda é
bem recente, mas indica as áreas de
Humanas como as que, em tese, têm
maior aceitação, assim como cursos
de pós-graduação e de extensão.
Ela aponta que algumas faculdades
de ponta já estão com cursos a dis-
tância, como a Fundação Getulio
Vargas, que oferece um MBA meio
presencial e meio a distância, e o
Ibmec, que tem 13 cursos on-line.
"Fora do Brasil a EAD é bem difun-
dida e está muito mais sofisticada.
Aqui ainda não temos tanta cultura
para assimilar, mas é a realidade.
Para uma pessoa do interior do Nor-

De acordo com Regina Helena
Ribeiro, coordenadora de EAD do
Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial, de São Paulo (Senac-SP),
e diretora da Associação Brasileira

cionais é justamente para o público
que vai trabalhar na área de ensino
a distância", lembra Regina. Ela
ressalta que cursos a distância para
algumas profissões podem exigir

deste, por exemplo, é a única manei-
ra de fazer um MBA", diz. Mônica
acredita que em algumas áreas ainda
não há como dispensar a parte pre-
sencial, como no caso de Química.
Mas acha que, mesmo assim, a ,
veio para ficar. "Aqui o mercado
ainda vai mostrar o potencial da
educação a distância", afirma. (R.P.)
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