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Cresce 16% o total
de brasileiros que
estudam nos EUA
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Cadavezmaisestudantesbrasi-
leiros vão para universidades
dos Estados Unidos e america-
nos partem para estudar no
Brasil. A informação é do Insti-
tuto Internacional de Educa-
ção(IIE),órgãoligadoaoDepar-
tamentodeEstadonorte-ameri-
cano e que monitora o total de
estudantesestrangeirosemuni-
versidades do país.

O crescimento não foi sufi-
ciente para aproximar o Brasil
de outras potências emergen-
tes, como a China e a Índia, que
enviam 12 vezes mais estudan-
tes para os Estados Unidos. O
Brasilocupaa13ªcolocação.No
entanto, no ano de letivo de
2008/2009, o total de brasilei-
ros subiu 16%.

Atualmente, segundo infor-
mou o IIE no seu relatório Open
Doors, há 8.767 estudantes bra-
sileiros cursando universida-
des nos EUA. A Índia, com 103
mil, e a China, com 98 mil, estão
nas duas primeiras posições e
apresentaram um crescimen-
tos de 9% cada uma no último

ano. Dos 12 países à frente do
Brasil,apenasoCanadá,oMéxi-
co e a Alemanha não se locali-
zam na Ásia.

Aotodo,há671.616estrangei-
ros em universidades dos EUA.
A elevação foi de 16% em rela-
ção ao ano letivo 2007/2008.
Nos dois anos anteriores, o au-
mentofoide10%.“Receberestu-
dantes e acadêmicos estrangei-
rosenriqueceaexperiênciaedu-
cacionaldetodos,consolidando
os laços entre povos e nações”,
disse Judith McHale, subsecre-
tária dos EUA para Diplomacia
Pública. “A educação superior
americanacontinuamuitovalo-
rizada no mundo”, acrescentou
em comunicado Allam Good-
man, presidente do IIE.

As cidades das costas ainda
são as que mais atraem. A pri-
meira colocada em número de
estrangeiros é a Universidade
SouthernCalifórnia,emLosAn-
geles, seguida pela NYU e Co-
lumbia, de Nova York.

Para os brasileiros, a deci-
são de estudar nos EUA é in-
fluenciada pela cotação do dó-
lar. Em momentos como agora,
com a depreciação da moeda
americana em relação ao real,
cresce a procura de brasileiros
por cursos nas universidades
americanas. Um ano no exte-
rior,nasuniversidadesmaistra-
dicionais,comoPrinceton,Yale
e Stanford, pode custar quase
US$ 50 mil (R$ 86,5 mil).

Caso não tenham condi-
ções de bancar os custos, os
brasileiros devem recorrer a
bolsas de estudo esportivas
ou acadêmicas. Nos dois ca-
sos, são muito concorridas.
Alémdisso,as faculdadesso-
licitam informações da vida
acadêmica, resultados de
provas e entrevistas.

Thiago Arruda faz mes-
trado em administração pú-
blica na Universidade Co-
lumbia. “Mesmo que não se-
ja uma universidade grande,
vale a pena. O ideal é vir na
pós-graduação,jáqueoscus-
tos serão mais curtos.” Os
mestrados nos EUA costu-
mam durar de um a dois
anos. A graduação demora
quatro. Doutorados podem
chegar a sete.

O total de americanos es-
tudando no Brasil também
cresceu. São 2.723 estudan-
tes dos EUA nas universida-
des brasileiras, 8% mais do
que em 2008. O Brasil é o 20º
destino de americanos no
mundo. Os quatro primeiros
países na lista são europeus.
Na América Latina, México,
Argentina e Costa Rica rece-
bemmaisamericanosdoque
o Brasil. Um dos motivos pe-
la procura maior pelos paí-
ses vizinhos é a língua, pois o
espanhol se tornou pratica-
menteobrigatórionomerca-
do americano. ●
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Relatório do governo americano aponta ainda que
o n.º de estudantes daquele país no Brasil subiu 8%

Crise não abalou o mercado
Empresas que levam aos EUA veem demanda maior

MALAPRONTA-ArielHonigsmanparteparaosEUAnoNatal porquequerestudarno ‘berçodomarketing’
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A visibilidade que o Brasil ga-
nhoucomodesempenhodaeco-
nomia na crise tornou os estu-
dantes brasileiros mais atraen-
tes. É o que analisam represen-
tantes das principais empresas
de intercâmbio atuantes no
País. A crise, segundo eles, não
afetouomercado,jáqueemépo-
cas economicamente críticas
as pessoas tendem a investir
mais em educação.

“O objetivo é internacionali-
zar o currículo”, afirma Fabia-
ne Fernandes, gerente de pro-
dutos da CI, que registrou um
crescimento de 22%, em rela-
ção a 2008 na procura por pro-
gramas em universidades es-
trangeiras.

Ogerentedehighschool(en-
sino médio norte-americano)

daStudentTravelBureau,Bru-
noSeixas,dizqueem2008aem-
presa registrou um aumento de
40% na demanda.

“Quandoacabacriseeomer-
cadocomeçaacontrataraspes-
soas querem estar prepara-
das.” Paraele, os investimentos
queoBrasil temfeitoemeduca-
ção nos últimos anos deixaram
o País em voga. “É impressio-
nante a receptividade que os
brasileiros têm lá fora.”

Uma das maiores e mais
prestigiadas universidades dos
EUA, Harvard também não di-
minuiu as bolsas para brasilei-
rosemrazãodacrise.Há76bra-
sileiros estudando no local –
mas o número deve ser maior,
já que não inclui os com dupla
cidadania.

ParaestudarnosEUA,opla-
nejamentodevecomeçarnomí-

nimo um ano antes. Cada curso
exige prazos e documentações
específicas. Para escolher, o es-
tudante deve consultar empre-
sas e instituições que atuam na
área de interesse, além de bus-
car no consulado informações
sobre documentos. O paulista
Ariel Beer Honigsman, de 22
anos, embarca para a Flórida
noNatalparaumcursodenegó-
cios internacionais. Ele esco-
lheu osEUA por meio do convê-
nio com sua universidade. “É a
oportunidade para aprender
comprofessoresquefazempar-
te do berço do marketing.” ●
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