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LEITOR PERGUNTA

A discussão dura anos. Talvez décadas. Sem consen-
so, dá um passo pra frente e dois pra trás. O Uruguai
se cansou do vaivém sem fim. Decidiu regulamentar
a produção e a venda da maconha. O projeto passou
na Câmara. Terá a mesma sorte no Senado? Cerca de
70% da população é contra. Mas, dizem, Suas Exce-
lências votarão a favor da liberação da ervinha.
Por lá, o debate corre solto. Por aqui também. Mas
por motivos diferentes. Nesta alegre Pindorama, a
questão é linguística. Por que o verbo legalizar se
grafa com z, não com s? A resposta: porque não existe
o sufixo -isar. Só existe -izar.
Olho vivíssimo, por favor. O sufixo formador de verbos
é -ar martelo, martelar). Às vezes, ele encontra o s no
radical, louquinho pra juntar os trapos com parceiro
jeitoso. O -ar não se faz de rogado. Cola-se ao ofereci-
do. Assim: análise (analisar), camisa (encamisar),
atraso (atrasar), casa (casar), pesquisa (pesquisar).
Legal não tem s no radical. Pra dar origem ao verbo,
precisa do -izar. Que venha: legal (legalizar), canal
(canalizar), anual (anualizar), catequese (catequi-
zar), banal (banalizar), atual (atualizar), liberal (li-
beralizar), nacional (nacionalizar), contexto (con-
textualizar), regular (regularizar).

Nota 10
"Preferi sair a roubar", disse Márcio Faber. O ex-
prefeito paulista explicou assim a renúncia ao car-
go para reassumir a profissão de ginecologista.
Nota 10 em dobro. Uma para a decisão. A outra pa-
ra a língua. Ele é um dos poucos brasileiros que co-
nhecem a regência do verbo preferir. Prefere-se
uma coisa a outra (não do que outra): Prefiro tea-
tro a cinema. Márcio preferiu sair a roubar. Você
prefere avião a carro?
Atenção, marinheiros de poucas viagens. Preferir
dispensa o mais. Dizer "prefiro mais sair a ficar em
casa"? Valha-nos, Senhor. É a receita do cruz-cre-
do. Melhor manter o bom relacionamento com o
português nosso de todos os dias: Prefiro sair a fi-
car em casa.

Ponto fraco
Como vão os municípios brasileiros? Vão bem,
obrigado. O diagnóstico é do IBGE em parceria
com o Ipea. Pesquisa dos dois institutos dizem que
melhoramos: morrem menos crianças e vivemos
mais. Mas permanece um ponto fraco. É a educa-
ção. Ela é o calcanhar de aquiles do desenvolvi-
mento nacional.
A conclusão não surpreendeu. Há muito se chama
a atenção para a tragédia verde-amarela. Mas o go-
verno não está nem aí. Insiste em apostar na esco-
la do faz de conta. Só um pormenor chamou a
atenção. Trata-se da grafia de calcanhar de aquiles.
A questão: por que aquiles se escreve com letra mi-
núscula?
Aquiles é o nome de herói grego. Substantivo pró-
prio, ganha inicial grandona. Calcanhar de aqui-
les, como joão-de-barro, castanha-do-pará, ba-
nho-maria, louva-a-deus, maria vai com as outras,
perde o pedigree. Nome comum, grafa-se com a
inicial vira-lata.

Por falar em Aquiles…
Quanto Aquiles nasceu, Tétis, a mãe, quis torná-lo
imortal. Como? Mergulhou-o na água do Estige, o
rio dos infernos. Com o banho, o garoto se tornou
criatura pra lá de especial. Ficou com o corpo fe-
chado. Não sentia dor e nenhuma arma o atingia.
Podia levar tiro, punhalada, facada… não estava
nem aí. Mas… Pra não afogar o filho, a mãezona o
segurou pelo calcanhar, que, sem se molhar, virou
o ponto fraco do garotinho.
Um dia, Tétis visitou um adivinho. Ele lhe disse
que Aquiles morreria na Guerra de Troia. Ela dis-
farçou o filho de mulher e levou-o pra outra cida-
de. Não adiantou. Quando cresceu, o rapaz reve-
lou pra amada que era homem. A notícia se espa-
lhou. Não deu outra. Convocado pra guerra, o su-
per-homem tornou-se herói. Mas, no meio de uma
batalha, Páris atirou uma flecha nele. A flecha lhe
atingiu o calcanhar. Ele morreu -- mas continua
presente entre nós. É que todos têm seu calcanhar
de aquiles.

Qual a interjeição certa — hem ou hein?
MICHELLE PACHECO, BRASÍLIA

Ambas as formas merecem nota 10. Você escolhe:
Que coisa, hem? Que coisa, hein?
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» OSNI ALVES

C om a correria da vida
atual, é crescente o nú-
mero de profissionais
que procuram a moda-

lidade de ensino à distância
(EaD) na hora de tentar obter
formação superior. No Brasil,
do total de 30,420 mil cursos
de graduação, apenas 3,4%
são EaD, ou 1,044 mil, segun-
do dados do Ministério da
Educação (MEC). Especialis-
tas em gestão de pessoas re-
conhecem que o mercado de
trabalho ainda vê o chamado
“diploma virtual” com reti-
cências e, em entrevistas de
trabalho, esse tipo de forma-
ção costuma ser preterido
quando compete com gra-
duação presencial. 

Técnico de relacionamento
da Prudential do Brasil, Mar-
cio Bernardes Barcelos passou
pelas duas modalidades. Ele
tentou fazer a graduação ini-
cialmente pela forma presen-
cial, mas, por conta de diver-
sos fatores, principalmente
relacionados ao trabalho, mu-
dou para a EaD. A diferença,
segundo ele, é que, no primei-
ro, o professor não está por
perto para tirar dúvidas. “Bas-
ta acessar o bate-papo virtual,
entretanto, para conversar
com os docentes”, explica.

No final do ano passado, ele
finalizou o curso de tecnólogo
em Gestão de Recursos Huma-
nos pela Universidade Estácio
de Sá na modalidade EaD. Em
abril desse ano foi promovido,
passando de atendente de call
center para técnico de relacio-
namento júnior. A turma dele
na faculdade era composta
por mais de 70 estudantes, ou
duas vezes mais do que geral-
mente se vê em uma sala de
aula presencial. 

Apesar da flexibilidade de
horário para estudar, Barcelos
ressalta que aqueles que op-
tam pela EaD precisam se de-
dicar muito mais em função
do controle do próprio tempo,
estipulando horários de estu-
do. Ele se diz plenamente sa-
tisfeito com o conhecimento
adquirido ao longo do curso,
mas ressalta que existe pre-
conceito por parte do merca-
do de trabalho, que, segundo
ele, tem pouco conhecimento
sobre a modalidade. “Existe
um tabu quanto ao EaD, inclu-
sive no meio estudantil. Alu-
nos da modalidade presencial
acreditam que o ensino a dis-
tância é inferior, porém, nas
vezes que tive a oportunidade
de debater nossa área de co-
nhecimento com estudantes
presenciais, percebi que há
um nivelamento”, diz. 

Barcelos acredita que a
modalidade de ensino a dis-

tância é uma tendência para
o futuro.  Ele lembra que,
quando optou pelo sistema,
nem mesmo seus familiares
opinaram, contra ou a favor,
justamente pela falta de co-
nhecimento. Ainda assim, ele
vê um movimento cada vez
maior de pessoas aderindo à
modalidade. “Até empresas
estão fazendo isso, inclusive
criando cursos próprios para
qualificar os empregados.”

É o caso da empresa de te-
lecomunicação GVT, que lan-
çou este semestre o programa
interno de Graduação In Com-
pany por meio de ensino a dis-
tância. Com 17 mil funcioná-
rios em mais de 130 cidades
brasileiras, a GVT pretende,
com a iniciativa, estimular o
desenvolvimento acadêmico
de seus trabalhadores. Inicial-
mente, a companhia está ofe-
recendo 100 vagas para os cur-
sos de gestão de recursos hu-
manos, gestão comercial, ges-
tão financeira, processos ge-
renciais e logística, todos em
parceria com o grupo educa-
cional Uninter.

De acordo com o vice-pre-

Ensino a distância ainda 
é visto com preconceito

EDUCAÇÃO

sidente de Recursos Humanos
da GVT, Giovane Nichele da
Costa, o investimento nos ta-
lentos internos cria condições
para evolução da carreira de
cada um, além de favorecer o
desenvolvimento e retenção
dos mesmos. “Além disso, o
resultado também aparece na
perpetuação da cultura da
corporação, essencial em
qualquer empresa”, diz.

Segundo dados do MEC,
baseados no Censo da Educa-
ção Superior de 2011, do Insti-
tuto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), a idade dos
alunos que ingressam em um
curso EaD varia mais do que
em um curso presencial, fi-
cando na média de 33 anos.

Tecnologia

Para o gerente de Recursos
Humanos da Prudential do
Brasil, Wagner Moura, o avan-
ço da tecnologia impacta na
forma como as pessoas traba-
lham, estudam e vivem. Ele
ressalta que este processo foi
fundamental para levar ensi-
no de qualidade onde este não
chegava. “Para as empresas,
os benefícios são inegáveis,
pois investir em EaD é derru-
bar fronteiras geográficas, fle-
xibilizar agendas e reduzir
custos”, diz o executivo.

Como exemplo, ele cita o
caso de Barcelos. “Quando o
contratamos, ele ainda fazia o
curso. No ano seguinte, ele foi
avaliado e demonstrou ter per-
formance diferenciada, o que
nos levou a promovê-lo”, re-
lembra Moura, destacando
que o funcionário passou a re-
ceber maior participação nos
lucros por conta da promoção.

Segundo Moura, o conteú-
do do ensino a distância é
igual a do curso presencial.
Para ele, a absorção do conhe-
cimento depende exclusiva-
mente da dedicação do aluno,
bem como da sua capacidade
de interação com os demais
estudantes e instrutores nos
fóruns de debates. “Assim co-

mo nas aulas presenciais, por-
tanto, depende muito do alu-
no”, ressalta.

Apesar do crescimento da
modalidade, a maior parte do
mercado de trabalho ainda
prefere profissionais oriundos
da educação presencial. A afir-
mação é do headhunter da
Havik People Results, Andre
Sih. Ele explica que isto se de-
ve, basicamente, em função
da EaD ser relativamente nova
para o mercado corporativo.
“Os gestores também acredi-
tam que a troca de conheci-
mento e experiências no am-
biente presencial é mais rica e
facilitada do que em um am-
biente virtual”, diz.

Sih vê a educação a dis-
tância como muito útil para
cursos corporativos inter-
nos, já que racionaliza cus-
tos, evitando gastos com via-
gens e locação, entre outras
coisas. “Nas organizações,
estes cursos são, em geral,
treinamentos técnicos sobre
uma determinada área do
conhecimento”, cita o hea-
dhunter da Havik, acrescen-
tando que, no ambiente aca-
dêmico, o curso presencial
equivalente será mais pro-
dutivo do que o virtual.

Para ele, é temerário acre-
ditar que todos os cursos pre-
senciais podem ser substituí-
dos por um a distância. Sih
lembra que já foram realiza-
dos estudos de aproveitamen-
to dos alunos no EaD em rela-
ção ao presencial, com resul-
tados ligados à assimilação e à
troca de conhecimento até
30% inferiores. “Há vantagens
também, como a otimização
de deslocamentos e possibili-
dade de ser realizado no mo-
mento em que o aluno dese-
jar, de acordo com sua agen-
da”, avalia.

Potencial

Apesar da avaliação relati-
vamente baixa por parte do
mercado de trabalho, Sih acre-
dita que o número de cursos
pela modalidade EaD tende a
aumentar, o que fará com que
a qualidade evolua. Para ele, o
fator redução de custos é uma
mola propulsora importante
para que a educação a distân-
cia receba cada vez mais in-
vestimentos e atraia mais pes-
soas. “Quando trabalhei na
Nokia, por exemplo, todos os
cursos técnicos, de normas e
políticas da empresa, foram
migrados para EaD com o ob-
jetivo principal de minimizar
custos”, lembra.

Presidente da MW2 Group,
especializada no segmento de
marketing promocional, We-
llington Alvarez diz que, embo-
ra nunca tenham contratado
profissionais com formação ad-
quirida pela plataforma EaD, is-
so não é item determinante na
hora de avaliar um perfil. “Con-
sideramos que, além da baga-
gem teórica específica para o
cargo, é importante que o can-
didato preencha outros requisi-
tos que se enquadrem com as
competências exigidas pela
empresa”, afirma.

Em relação à modalidade,
Alvarez frisa que este tipo de
educação é importante para
qualificação de muitos profis-
sionais, bem como para sua
posterior colocação no merca-
do. “Obviamente, para uma
empresa comercial, o ne-
tworking é importante e o am-
biente universitário propor-
ciona boas conexões. Enten-
demos que a busca deste tipo
de ensino é feita por pessoas
que prezam pelo bom aprovei-
tamento de seu tempo, o que é
uma característica fundamen-
tal para a contratação”, avalia.

DIVULGAÇÃO

Número de cursos cresce no País, mas consultores de recursos humanos admitem
que, em entrevistas de trabalho, esse tipo de formação é preterido pelo presencial

Para as empresas, os benefícios são
inegáveis, pois investir em EaD é derrubar
fronteiras geográficas, flexibilizar agendas
e reduzir custos."

Wagner Moura
Gerente de Recursos Humanos da Prudential do Brasil
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