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Especialização com grife
Grupos de comunicação oferecem cursos de pós-graduação vinculados
a reconhecidas universidades espanholas públicas e privadas

Oensino vinculado a uma
marca é um filão bastante
explorado por empresas de
diversos setores na Espa-

nha e um dos campos que mais chamam
a atenção é o da comunicação social. A
diferença é que essas empresas começa-
ram pelo caminho inverso ao das univer-
sidades corporativas, com um serviço
destinado diretamente à sociedade.

Organizações como o Grupo Prisa
(dono do jornal El País), RTVE (a
televisão espanhola pública), a agência
de notícias EFE, a revista Vogue e um
dos líderes do setor editorial, o Grupo
Santillana (proprietário da editora
Alfaguara), oferecem cursos de pós-
graduação vinculados a reconhecidas
universidades espanholas públicas e
privadas, que custam de € 5 mil a € 12
mil euros e duram em média um ano.

O principal chamariz desses cursos
são as chamadas prácticas, horas de

estágio remuneradas que o aluno rea-
liza em uma das grandes empresas.
Em tempos de bonança, parte dos
estudantes conseguiu ser incorporada
à empresa. Foi o caso da jornalista
curitibana Lucila Runnacles, que,
depois de morar na Itália e na Ingla-
terra, decidiu fazer a especialização da
Agência EFE-Universidad Rey Juan
Carlos em Madri.

"Queria justamente estudar algo
nessa área e nada melhor do que apren-
der em uma instituição com renome",
justifica Lucila, que foi contratada
depois de estagiar na agência. "Eu acho
interessante esta tendência de vincular
uma empresa a uma especialização,
porque acaba dando mais 'peso' ao
estudo, aumentando também as chances
de conseguir um emprego na própria
instituição", completa.

Normalmente as empresas que ofere-
cem os másteres (que não têm a equiva-
lência de um mestrado no Brasil, apesar
da semelhança lingüística) abrem vagas

em diversos setores. Lucila
foi parar na seção de TV
da agência, cobrindo

principalmente as-
suntos relacionados

ao Brasil.
No caso do curso do

El País, por exemplo, o
estudante pode se frustrar
porque nem todas as va-
gas são para trabalhar no
jornal mais importante da

Espanha. O aluno tem
chances de ser selecio-

nado para fazer produção
em um dos canais de tele-

visão do grupo ou vira editor em uma
estação de rádio.

Além disso, muitos dos alunos que
passaram por este tipo de especialização
se queixam do nível das aulas. "Como
aqui na Espanha muita gente se forma
e vai direto fazer um máster, o nível
da classe acaba não sendo muito alto.
Diferentemente do que ocorre no Brasil,
por exemplo, onde as pessoas adquirem
experiência primeiro e depois fazem
uma especialização", compara Lucila.

Outra ressalva é que muitos dos cur-
sos estão estruturados para profissionais
que não necessariamente têm uma for-
mação na área. "Havia classes em que
se ensinavam temas básicos que eu já
tinha visto na graduação", revela a ma-
drilena Elena Chacón, que fez o curso
de jornalismo do El Pa/s-Universidad
Autônoma de Madrid e trabalhou no
canal Cuatro, pertencente ao Grupo
Prisa. "Mas sem dúvida vale a pena pela
oportunidade de conseguir trabalho. O
mercado está cada vez mais fechado e
é uma maneira de entrar quando não se
tem experiência", assegura.

Este tipo de ensino também atende
às necessidades de um estrangeiro que
tenha vontade de ter uma experiência
profissional no exterior. "O curso foi uma
porta de entrada num mercado de tra-
balho que eu dificilmente conseguiria
acessar, já que não tinha contatos ou
referências no país", conta a produtora
carioca Gisele Lopes, que realizou o
curso de Direção de TV da RTVE-
Universidad Complutense de Madrid e
estagiou em dois programas do canal. "A
experiência prática é sempre muito enri-
quecedora para quem está aprendendo.
Só vejo problema em relação ao mercado
de trabalho, porque as empresas tendem
a usar esses estudantes como mão de obra
barata", conclui. (C.V.) •
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