
INTERNACIONAL

Todos "hablamos
Espanha se firma como
polo internacional
de ensino a distância
e conquista alunos
latino-americanos,
beneficiada pelo
idioma falado por mais
de 400 milhões de
pessoas no mundo

Arnaldo Comin, de Madri

Idioma oficial em 22 países e
falado por mais de 400 milhões
de pessoas, nenhuma língua oci-
dental além do inglês tem mesma

amplitude e poder de comunicação que
o espanhol. Com o avanço da tecnolo-
gia da informação, a Espanha reuniu as
condições nos últimos dez anos para se
posicionar como polo internacional no
emergente mercado de ensino a distân-
cia e uma das poucas alternativas ao
predomínio anglo-saxão no segmento.

Além da grande inserção que possui
junto ao público doméstico, a Espanha
vem ganhando espaço dentro da comu-
nidade latino-americana, onde cursos
técnicos ou de formação superior, aliados
ao prestígio de uma titulação européia,
tornam a oferta das instituições do país
mais atrativas. Não existem cifras precisas
sobre tamanho e volume de negócios, mas
apenas as quatro principais universidades
atuantes no setor- Uned, UOC, UB e lUP
- atendem a quase 250 mil estudantes por
ano, principalmente em cursos de gradua-
ção e extensão universitária.

Um dos fatores que explicam o desen-
volvimento da EAD na Espanha é sua
longa experiência e o apoio público a esta
modalidade de educação. A primeira ini-
ciativa, de cunho estatal, surgiu em 1972

com a fundação da Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (Uned),
ainda hoje a maior instituição do gênero
na Espanha. Além da formação em nível
secundário a adultos e portadores de
necessidades especiais, a Uned possui
nove faculdades, oferece 33 cursos su-

periores e mais 50 de formação contínua,
totalizando 180 mil alunos matriculados
anualmente. Aproximadamente 10%
desse contingente vem de estudantes das
Américas, que compreendem ainda 3%
das matrículas de pós-graduação.

Os títulos de extensão universitária,
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" espanhol

como másteres e pós-graduações, ou
especializações de caráter técnico-
científico, administração e negócios,
pertencem às áreas que mais têm im-
pulsionado a expansão da EAD no país.
Estimativa do Instituto Universitário
de Posgrado (IUP) aponta que 22% da

formação contínua na Espanha é feita
via EAD, com um crescimento de 46%
entre 2006 e 2008. No segmento de
másteres, a modalidade corresponde a
um terço da oferta total de cursos.

Fundado em 2001 em Madri, o IUP
é atualmente uma das principais insti-

tuições espanholas na área de extensão
universitária a distância, com cerca de
sete mil alunos e atuação principalmente
nas áreas de administração de empresas,
comunicação e educação.

Conveniado a três universidades de
prestígio (Alicante, Autônoma de Barcelo-
na e Carlos III de Madri), o IUP tem con-
seguido abrir portas no mercado exterior,
especialmente na América Latina. "Aten-
demos a alunos provenientes de 47 países,
sendo 50% latino-americanos, região onde
atuamos com 12 filiais", explica Mariola
Garcia Arellano, diretora comercial de
marketing e comunicação da IUP.

Paradoxalmente, a Catalunha, que
vem impondo severas restrições
ao uso do castelhano - em junho
o governo local aprovou uma lei

limitando a apenas duas horas semanais o
ensino do idioma nas escolas públicas, em
benefício do catalão -, é a região autôno-
ma que mais tem tirado proveito da força
internacional do espanhol. Das principais
instituições de EAD na Espanha, pelo
menos duas vêm dali, a Universidad de
Barcelona (UB) e a Universitat Oberta
de Catalunya (UOC).

O IL3, instituto de formação continua
da UB, atende 30 mil alunos anualmente,
sendo 70% a distância, atraindo estudan-
tes do leste europeu, norte da África,
índia, China e, sobretudo, da América
Latina. Embora alguns cursos sejam mi-
nistrados em inglês, boa parte da oferta
é em espanhol. "No que se refere aos
países latino-americanos, a maior pro-
cedência de matriculados é do México e
da Colômbia. Temos também alunos do
Brasil, ainda que em menor proporção",
explica Gregorio Casamayor, diretor
acadêmico da IL3-UB.

Eleita em 2001 como a melhor uni-
versidade virtual do mundo pela Inter-
national Council for Open and Distance
Education (ICDE), a UOC conta com 27
mil alunos matriculados todos os anos, já
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tendo formado estudantes de mais de 40
países. Embora conte com recursos do go-
verno local e esteja fortemente engajada
na difusão da língua catalã, sua projeção
internacional se deve essencialmente ao
conteúdo acadêmico em espanhol.

Além do know-how adquirido nos últi-
mos dez anos, o idioma exerce um papel
determinante na internacionalização da
educação a distância entre as escolas es-
panholas. "Um percentual importante dos
alunos de másteres on-line em espanhol são
do próprio país, embora ao longo dos últi-
mos anos se observe um interesse crescente
dos latino-americanos. Essa tendência está
claramente relacionada com a expansão
do espanhol no mundo como língua de
estudos e negócios, além do atrativo de
obter o título de uma instituição européia",
observa a diretora da IUP.

Mariola, da IUP:
alunos provenientes de

47 países, sendo 50%
latino-americanos

A necessidade de atualização e re-
capacitação - algo que ganha força em
momentos de crise como o que a Es-
panha atravessa atualmente com mais
severidade entre os países europeus
— é um dos elementos mais atrativos
para quem investe em cursos de EAD.
Historicamente, o perfil do estudante
a distância tem sido o de profissio-
nais com experiência no mercado de
trabalho e ambição para conquistar
postos mais altos na carreira. Para
quem mora em cidades pequenas, ou
tem dificuldade para conciliar com-
promissos familiares e laborais com
os estudos, o ensino on-line se tornou
uma opção conveniente.

Com o avanço das metodologias
e a maior aceitação curricular dos
títulos não presenciais no mercado de
trabalho, a EAD também começou a
atrair alunos mais jovens. "Durante os
primeiros anos de implementação da
modalidade on-line, a imensa maioria
dos participantes era de profissionais
na ativa, entre 35 e 40 anos. Mas a par-
tir dos últimos anos encontramos cada

Espanhóis invadem mercado de cursos técnicos
Nos últimos dez anos, os latino-

americanos se familiarizaram com a pre-

sença agressiva de grandes companhias

espanholas na região, como Telefônica

(telecomunicações), Endesa (energia),

Santander e BBVA (financeiro) ou OHL

(construção), entre outras. A chegada

de novos competidores em segmentos

com forte demanda por mão de obra

qualificada abriu um novo mercado para

escolas de formação técnica espanho-

las, que aterrissaram no subcontinente

acompanhando o avanço das empresas

multinacionais do país.

Um bom exemplo é a empresa de

ensino a distância Structuralia, criada

em 2000 com o apoio de um consórcio

de empresas do setor de construção e

do governo da Catalunha, que adquiriu

vida própria, sem financiamento externo,

a partir de 2006. Profissionais de mais de

cinco mil empresas, a maior parte escri-

tórios de engenharia, já participaram dos

programas de formação. Os principais

produtos da Structuralia são um seminário

técnico de 30 horas de duração e um MBA

a distância com 500 horas. A atração de

hispânicos é grande. "Conseguimos che-

gar a um grande número de profissionais

graças ao fato de oferecermos nossos

cursos em espanhol", assinala Juan José

Gálligo, diretor-geral da empresa.

O sucesso na América Latina moti-

vou a companhia a abrir seu primeiro

escritório internacional no Chile, no ano

passado. O objetivo agora é estender a

atuação em outros mercados. "Queremos

ampliar nossa presença a médio prazo no

Peru e nos Estados Unidos por meio de

alianças com outras empresas do setor",

acrescenta o executivo.

A proliferação de escolas e consultorias

especializadas em formação não presencial

motivou inclusive a criação de um clube

de empresas do setor, a Asociacíoón de e-

learning y formación on-line (Aefol), que se

dedica à realização de feiras e seminários

para a difusão do ensino a distância na Es-

panha. O principal evento da entidade é o

Expolearning, realizado em Madri. O foco

da Aefol agora também se volta aos países

latino-americanos. "Realizaremos nosso

primeiro evento na América do Sul no Peru

em julho do ano que vem e temos muito
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via EAD
interesse em estabelecer contato com

empresas do setor também no Brasil",

adianta o presidente da associação, José

Lozano Galera.

A EAD também tem sido utilizada

como uma ferramenta de divulgação

de sua imagem institucional na Amé-

rica Latina pelo Santander, por meio

do portal de educação Universia. De

acordo com dados do último balanço

social do banco, o portal conta com

1.100 universidades conveniadas, que

dispõem de serviços para a capacitação

de professores e alunos. O total de usu-

ários alcança 11,8 milhões de pessoas.

México, com 2,5 milhões, e Brasil, com

2,1 milhões, são os países onde o Uni-

versia atinge maior penetração.

vez mais interessados pela formação
a distância como primeira opção de
estudos universitários iniciais", aponta
Casamayor, da UB.

Oscar Munoz Cuevas, estudante de
24 anos da cidade de Córdoba, é um
bom exemplo dessa geração. Aluno de
graduação em ciências políticas da Uned,
ele considera que a formação on-line é
muito mais aceita hoje no mercado pro-
fissional do que na sociedade em geral e,
em linhas gerais, está satisfeito com o en-
sino. "Contamos com todo o material do
curso desde o primeiro dia e a biblioteca
oferece todos os manuais e bibliografia
complementar de que necessitamos.
Além disso, as horas de estudo são mais
bem aproveitadas: não se perde tempo
com transportes, intervalos entre aulas,
professores que divagam ou colegas que
interrompem", opina. Entre os aspectos
negativos, ele relaciona a falta de acesso
aos professores titulares, dependendo do
suporte de auxiliares, além das escassas
oportunidades para se criar uma rede de
relacionamentos no meio acadêmico.

Universidade de Barcelona: mesmo
impondo restrições ao castelhano,
a Catalunha tem tirado proveito da
força internacional do espanhol

lhora técnica de suporte às dúvidas dos
alunos por meio da internet. "Temos
82% dos alunos com mais de dois anos
de experiência de trabalho, o que aporta
um enorme valor aos nossos programas,
pois essa rede de contatos em muitos
casos é decisiva para o aperfeiçoamento
profissional", avalia.

O modelo aplicado pelas instituições
espanholas normalmente é apoiado
em campi virtuais, onde os alunos têm
acesso a bibliotecas, material de apoio,
além de contato com docentes e outros
alunos para troca de informações. Em
alguns casos, como a IUP, o estudante
recebe um CD-ROM com todo o conteú-
do básico do curso, sem a necessidade
de estar on-line todo o tempo. O contato
"humano" normalmente é feito com pro-
fessores auxiliares. Na Uned há um tutor
por matéria, com quem se pode manter
contato em tempo real em uma ou duas
sessões semanais preagendadas.

Entre os prós e contras, um elemento
apontado como essencial entre docentes
e estudantes é à disciplina. Estabelecer
um cronograma semanal rígido de
dedicação acadêmica e aproveitar os
recursos da internet para ir além do
material didático são a garantia do bom
aproveitamento dos cursos a distância.
Nesse sentido, a valorização das horas de
estudos fora da sala de aula contemplada
pelo Tratado de Bolonha, o programa
de unificação do sistema de educação
superior no espaço europeu, que passa a
vigorar a partir de 2010, também servirá,
na visão das instituições ligadas ao setor,
como um importante promotor da EAD
na Espanha. E por extensão ajudará a
conquistar mais estudantes estrangeiros,
boa parte latino-americanos, atraídos por
um título aceito em toda a Europa, sem
sofrer com a barreira do idioma. •

ariola Arellano, da IUP,
destaca, no entanto, o
avanço das ferramentas
de networkins e a me-
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