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Invasão internacional nas
universidades americanas
A crise e o aumento da classe média nos países em desenvolvimento, especialmente na China,
fazem o número de estudantes de outros países crescer 32% nos EUA na última década

AFP/ 8-11-2011

MICHELLE OBAMA fala a estudantes do Ensino Médio na biblioteca da Universidade Georgetown, em Washington: nem a crise nos EUA afasta oportunidades no mercado de trabalho
Fernando Eichenberg
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● O chinês Shu Tao, 28 anos,
está em seu quarto ano co-
mo estudante de pós-douto-
rado em Biologia na Univer-
s i d a d e G e o rg e t o w n , e m
Washington. Originário da ci-
dade de Fuling, na província
de Chonqqing, com mestra-
do na Academia de Ciências
de Pequim, não pensou duas
vezes na hora de escolher o
destino para complementar
seus estudos.

— Os Estados Unidos pos-
suem universidades no topo
em excelência, e são muito
generosos no apoio a estu-
dantes estrangeiros capazes
de desenvolver um bom pro-
jeto de pesquisa. São o maior
país desenvolvido do mun-
do, e a China é o maior país
em desenvolvimento, essa
interação é muito boa e ne-
cessária — diz, sentado em
um café da universidade,
após uma classe.

Shu Tao é um dos 723.277
estudantes estrangeiros re-
gistrados em universidades
americanas no ano acadêmi-
co 2010-11, um número 5%
superior comparado ao pe-
ríodo escolar anterior, e re-
presenta um aumento de 32%
em relação há uma década,
segundo relatório divulgado
pelo Instituto de Educação
Internacional (IIE, na sigla
em inglês). A China é o maior
provedor de estudantes es-
t r ange i ros para os EUA :
157.558, um aumento de 23%
este ano, à frente da Índia e
da Coreia do Sul. As três na-
cionalidades correspondem
a 46% do total de estudantes
estrangeiros nas universida-
des americanas.

Centros de ensino querem
mais gente de fora

O presidente do IIE, Allan
Goodman, aponta o forte
crescimento econômico do
país asiático como uma das
pr inc ipa is razões para o
constante incremen-
to do número de es-
tudantes chineses
nos EUA.

— A classe média
tem crescido na Chi-
na e na Coreia do Sul,
e conseguido poupar
para proporcionar
aos seus filhos uma
formação no exterior.
Com cerca de 5 mil
universidades em to-
do o país, temos con-
dições de acolher um
grande número de es-
tudantes estrangei-
ros — explica.

A p e s a r d a c r i s e
econômica nos EUA,
Shu Tao acredita que
o mercado de traba-
lho americano ainda é
o melhor para absor-
ver pesquisadores
com formação qualifi-
cada. Sua intenção,
após encerrar o cur-
so, é a de buscar um contrato
com uma empresa americana
e permanecer por mais algum
tempo no país. Seus estudos
nos EUA, atualmente entre
US$ 35 mil e US$ 40 mil ao ano,
são custeados pela Universi-
dade Georgetown. Não é o ca-
so de Hang Yin, 23 anos, que
tem o curso de mestrado em
Relações Internacionais na
mesma instituição, em torno
de US$ 60 mil anuais, financia-
dos pela família.

— A China possui relações
muito mais estreitas com os
EUA do que com a Europa, e
também um intercâmbio co-
mercial maior. Nosso país é
socialista e, os EUA são capi-
talistas; é interessante saber
como funcionam o governo e
os negócios aqui — diz a jo-
vem estudante de Harbin, na
província de Heilongjiang,
que também se formou em
Pequim.

Os recursos de alunos es-
trangeiros são bem-vindos
em meio à frágil situação
econômica dos EUA, que
atinge as universidades e di-
f i cu l ta o pagamento das
anuidades pelos estudantes
americanos de baixa renda.
Estudantes chineses tam-
bém justificam sua opção
por estudar no exterior por
causa da competição cada
vez mais acirrada no acesso
às universidades de seu pró-
prio país. Conta ainda o ati-
vo sistema de recrutamento
de estudantes no exterior

implementado ao longo dos
anos pelas universidades
americanas.

A sul-coreana Eunjoo Choi,
31 anos, estudante de Ciências
Políticas em Georgetown, diz
que um dos motivos pelos
quais escolheu os EUA foi o re-
conhecimento internacional
do diploma americano.

— Além disso, historica-
mente, a Coreia do Sul pos-
sui uma forte relação com os
EUA. Nossa situação econô-
mica melhorou. E o sistema
de educação americano é de
melhor qualidade do que o
nosso. Tudo isso colabora
para que sejamos o terceiro
maior país a enviar estudan-
tes para cá — diz.

Brasil ocupa 14º lugar entre
alunos de outros países

No relatório do IIE, o Brasil
aparece em 14° lugar, com
8.777 estudantes nas univer-
sidades dos EUA. No cami-
nho inverso, a posição brasi-
leira é a 20ª, com 3.099 ame-
ricanos atualmente estudan-
do em universidades do Bra-
sil. Allan Goodman aposta no
incremento do intercâmbio:

— O d e s e n v o l v i m e n t o
energético e as questões de
meio ambiente despertam os
interesses de estudos dos
americanos pelo Brasil. E
quanto mais se aproximar a
Olimpíada no Rio de Janeiro,
maior será a curiosidade so-
bre o Brasil.

O carioca Frederico Jun-

queira, 32 anos, de-
sembarcou em julho
em Washington para
um curso de pós-gra-
duação de um ano em
Relações Internacio-
nais na Universidade
Georgetown, ao custo
de US$ 46 mil pagos
do próprio bolso.

Com mestrado na
P U C - R J , c h e g o u a
sondar oportunida-
des na Europa, mas
no final optou pelos
EUA por causa da al-
ta qual i f icação do
curso. O brasileiro
conta que se espan-
tou na recepção or-
ganizada aos estu-
dantes estrangeiros
da universidade:

— Os asiáticos do-
minam, eles são mui-
tos. E os chineses pre-
dominam. Há aulas em

que somos nove alunos, sendo
quatro chineses.

Chama ainda a atenção no
relatório do IIE o aumento de
19% no número de estudan-
tes iranianos nos EUA — um
total de 5.626.

— Nos anos 70, o maior
grupo de estudantes estran-
geiros nos EUA não perten-
cia ao Irã. Hoje os iranianos
estão eliminando áreas de
estudo como as Ciências So-
ciais e intensificando a isla-
mização da educação. Não
me surpreendo com este au-
mento nestas condições —
diz Allan Goodman. ■

Enquanto isso, com diploma e promessa
de emprego, estrangeiros deixam França
Governo de Sarkozy endurece regras para obtenção de visto de trabalho
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● RIO. “A França, você a ama,
mas a deixa mesmo assim.” Esta
é a expressão do momento na
boca de centenas de estudantes
estrangeiros que, com um diplo-
ma universitário francês no bol-
so e uma promessa de emprego,
têm sido obrigados a deixar o
país. São as primeiras vítimas de
uma circular do Ministério do In-
terior pedindo que a troca de
vistos — de estudante para o de
trabalho — seja dificultada, para
dar preferência aos desempre-
gados franceses.

Sob anonimato, funcionários
do governo dizem ter sido pres-
sionados a reduzir pela metade
este tipo de autorização, de 10
mil a 5 mil por ano. Os estudan-
tes, que vem fazendo lobby no
último mês contra a circular,
chamam a medida do governo
de Nicolas Sarkozy de eleitorei-
ra, cujo objetivo seria a conquis-
ta do voto de extrema-direita
nas eleições de 2012. O governo
nega, garantindo que está ape-
nas aplicando uma lei existente
com mais rigor.

Assinada pelo ministério no
último 31 de maio, a medida pas-
sou despercebida no país. Por se

tratar de uma circular, não pre-
cisou de votos no Parlamento.
Mas, com o fim do ano letivo,
centenas de estudantes estran-
geiros começaram a cruzada pa-
ra obter um visto de trabalho e
se depararam com novas regras
kafkianas — numa mudança da
política de “imigração seletiva”,
que privilegiava a permanência
no país de estrangeiros com boa
formação. Até agora, pelo menos
500 já tiveram o visto negado.

É o caso de Nabil Sebti. Aos 25
anos, os últimos sete passados
na França, o marroquino acaba
de obter um mestrado na HEC, a
melhor faculdade de administra-
ção do país. Nos últimos anos,
criou duas empresas de aplicati-
vos para smartphones mas, ao
tentar um visto de trabalho, teve
o pedido recusado. Agora, se
prepara a voltar ao Marrocos.

— A circular me tirou tudo o
que eu tinha. Fui obrigado a ven-
der minhas empresas, e hoje te-
nho medo de pegar o metrô e ser
revistado pela polícia. Mas eu
não cheguei à França como refu-
giado! — lamenta Sebti. — A me-
dida é uma verdadeira manobra
para estabelecer uma política xe-
nófoba e eleitoreira.

Sebti se tornou um dos funda-
dores do Coletivo 31 de Maio,
grupo que advoga pelo fim da
circular. Além de manifestações,
o coletivo faz lobby contra a me-
dida junto a deputados, e já con-
seguiu o apoio de reitores e dos
dirigentes das maiores empresas
do país. As empresas dizem que
nem sempre encontram nos de-
sempregados franceses as com-
petências desejadas.

— Antes de me contratarem,
a empresa onde trabalho procu-
rou alguém por seis meses —
diz Johanna, uma americana de
24 anos formada em Letras por
Yale e mestre em Comunicação
pela Sciences-Po, em Paris.

Num português quase sem so-
taque, Johanna explica que o
cargo precisava de inglês nativo
e fluência em línguas latinas. Mas
quando tentou pedir o visto de
trabalho, após defender o mes-
trado, não conseguiu nem entre-
gar o dossiê. A empresa lhe pro-
pôs então um “jeitinho”: contra-

tá-la como estagiária pelo mes-
mo salário. Agora, Johanna tenta
renovar o visto de estudante.

—- Quando cheguei no escri-
tório do governo para entregar
os papéis, disseram que deveria
ter feito isso um mês antes do
vencimento do visto. Mas isso
não estava na lei!

A pernambucana Patricia Mo-
gollón, 26 anos, passou por si-
tuação parecida. Ao concluir
uma especialização em Econo-
mia em Paris, ela recebeu uma
proposta de emprego, mas o vis-
to lhe foi negado duas vezes.

— Pediram que apresentasse
o diploma. Um mês antes de o
visto expirar, é quase impossível.
Ainda assim, consegui, mas en-
tão disseram que eu ainda não ti-
nha completado um ano na Fran-
ça, por isso não dava — diz Pa-
tricia, que voltou ao Brasil na se-
mana passada. — Senti que es-
tavam dificultando, havia muita
gente na mesma situação.

A cinco meses das eleições, a
questão já está sendo explorada
pela oposição. O Partido Socia-
lista prometeu revogar a medida
se for eleito. Sob pressão, o go-
verno disse que iria suavizar os
efeitos da circular, mas não
apresentou propostas concre-
tas. Os estudantes afirmam que
nada mudou, e o debate deve
agora migrar para o Senado, do-
minado pelos socialistas. ■
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LIVRO: Leia um capítulo

de "Eu matei Sherazade",

da escritora libanesa
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 nov. 2011, Economia, p. 39.




