
Davi Lira

É quase unânime a impressão
que os brasileiros têm quando
retornam ao País após con-
cluir uma pós-graduação no
exterior. Eles são categóricos
ao afirmar que se trata de uma
experiência necessária. Isso
porque a realização de estu-
dos lá fora traz não apenas ga-
nhos acadêmicos, como apren-
dizado cultural, pessoal e, cla-
ro, profissional.

“Estudar no exterior é uma
das melhores coisas que dá pa-
ra fazer por você e pelo País.
Algumas coisas só fazem senti-
do quando você está lá fora”,
diz o médico Daniel Branco,
de 38 anos, que cursou MBA
com ênfase em Sistemas de
Saúde e Finanças em Whar-
ton, na Pensilvânia, nos EUA.

O fato é que nem sempre é
fácil fazer um curso de mestra-
do, doutorado e pós-doutora-

do no exterior. A vontade es-
barra nas dificuldades. Mas
também é certo que, se antes
as possibilidades eram limita-
das, agora o cenário é outro.

Atualmente, não faltam fer-
ramentas digitais que desburo-
cratizam cada vez mais os pro-
cessos de seleção – explican-
do, em detalhes, os trâmites
necessários para os candida-
tos se darem bem nas temíveis
aplicações. E não é só.

As possibilidades de bolsas
de estudos ofertadas por go-
vernos e instituições estran-
geiras estão mais dissemina-
das – agora é muito mais fácil
acessar as informações. Além
disso, é notório o aumento na
concessão de bolsas e auxílios
nas agências públicas de fo-
mento, como a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Ca-
pes) e a Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp), por exemplo.

Só em relação aos auxílios
concedidos pela Capes, o nú-
mero de bolsas ofertadas au-
mentou mais de 140% em ape-
nas cinco anos. Saltou de 31
mil em 2007 para mais de 77
mil bolsas no ano passado.

Mais chances. E a possibilida-
de de qualquer estudante ga-
nhar uma bolsa – incluindo
aquele que não está matricula-

do nos programas de pós-gra-
duação nacionais e, geralmen-
te, está mais próximo das ofer-
tas oficiais – também cresceu
de forma substancial, especial-
mente a partir de 2011, com a
criação do programa Ciência
Sem Fronteiras, do governo fe-
deral.

“Sem dúvida, a formação de
pesquisadores nas boas insti-
tuições lá fora produz indiví-
duos mais bem preparados pa-
ra os novos conhecimentos de-
mandados atualmente, como
a nanotecnologia”, afirma Jor-
ge Guimarães, presidente da
Capes, em entrevista recente
ao Estadão.edu.

A bióloga Flavia Siqueira, de
34 anos, foi uma das pesquisa-
doras que não gastaram ne-
nhum centavo do bolso para
realizar parte de sua pesquisa
na área de genética na Univer-
sidade Harvard, nos EUA.
“Nunca passei tanto frio na mi-

nha vida, mas a experiência foi
totalmente válida. Lá é tudo
mais organizado e os pesquisa-
dores foram muito pacientes
comigo”, diz Flávia. Como bol-
sista da Capes, ela fez um dou-
torado-sanduíche (parte no
Brasil, parte no exterior).

“Fui estudar a epigenética,
um novo ramo da genética.
Analisei de que maneira fato-
res ambientais, como nutri-
ção, poluição e estresse, impac-
tam o recém-nascido durante
a gravidez”, explica Flavia.

O economista Claudio de
Moura Castro, especialista em
educação, menciona outras
vantagens de se fazer uma pós-
graduação lá fora. “Todo mun-
do que vai volta mudado, mais
conectado com os colegas es-
trangeiros”, diz Castro.

E, quando o assunto é pós
noexterior, um terço dos brasi-
leiros tem na cabeça um mes-
mo destino: Estados Unidos.

Para quem não pode
arcar com os custos
de uma pós – que
variam de R$ 20 mil
a R$ 100 mil, em
média –, as bolsas
são uma opção

R$
56 mil
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Segundo dados recentes da
Associação Brasileira de Orga-
nizadores de Viagens Educa-
cionais e Culturais (Belta),
27% dos interessados em uma
pós-graduação fora escolhem
o país. E não à toa. No territó-
rio americano, estão sete das
dez melhores universidades
do mundo, segundo o ranking
da prestigiosa publicação in-
glesa Times Higher Education.
Harvard, Stanford e Princeton
são algumas das instituições
de desejo dos brasileiros.

Engana-se quem pensa que
o planejamento deve ser inicia-
do apenas no fim da gradua-
ção. O estudante de Adminis-
tração do Insper Augusto Sa-
to, de 21 anos, tem em mente a
possibilidade de fazer uma
pós no exterior. “Lá fora você

se dá conta de que a globaliza-
ção começa na sala de aula. Há
alunos de várias nacionalida-
des estudando juntos.”

Ainda assim, alguns brasilei-
ros que gostariam de estudar
nos EUA acabam desistindo
quando se dão conta de que os
processos de aceitação pelas
universidades são mais com-
plexos que a seleção no Brasil.

“Há 20 anos, parecia impos-
sível mandar brasileiros para
estudar fora. Mas os alunos
precisam fazer acontecer”,
afirma Fábio Tran, diretor exe-
cutivo da Fundação Estudar.

De olho no interesse dos bra-
sileiros, a instituição lançou o
portal Estudar Fora (estudar-
fora.org.br), para auxiliar
quem quer participar de pro-
gramas de graduação, pós-gra-

duação ou intercâmbio em uni-
versidades de ponta. “A inter-
net tem o poder de potenciali-
zar um sonho e transformá-lo
em realidade”, diz o baiano
Diogo Publio, de 23 anos.
Atualmente em São Paulo, ele
acaba de chegar da Califórnia.

Custo. Mesmo com oferta de
cursos mais acessíveis, o custo
de uma pós-graduação no exte-
rior ainda desanima muitos
pretendentes. O valor pode va-
riar de R$ 20 mil a R$ 100 mil,
ou até mais. Para quem não po-
de ou não quer arcar com as
despesas, uma bolsa de estu-
dos é a opção mais desejada.
Elas existem, não são poucas,
mas o problema é que muitos
brasileiros ainda desconhe-
cem sua existência.

“Tenho vontade de fazer
uma pósfora, mas seique preci-
so me planejar. Ainda não co-
nheço muitas bolsas específi-
cas para brasileiros”, conta o
professor de Arquitetura e fo-
tógrafo Lucas Barros, de 34.

Se a bolsa não vier, uma alter-
nativa é buscar um emprésti-
mo, que pode ser feito na pró-
pria faculdade, explica o médi-
co Daniel Branco. “As pessoas
não devem ter medo de fazer
dívidas para estudar. Cheguei
a dever R$ 350 mil, mas deu
tudo certo”, diz Branco.

Problemas. Se o caminho até
a pós não é dos mais fáceis, os
estudantes que migram tem-
porariamente para o exterior
precisam também atentar pa-
ra questões operacionais – e
psicológicas – durante e após a
viagem. “A burocracia, em es-
pecial para os casos de douto-
rado pleno, pode virar um dra-
ma. Os estudantes não são avi-
sados previamente dos docu-
mentos necessários para vali-
dar os estudos quando retor-
nam ao País”, diz Luana Bono-
ne, presidente da Associação
Nacional de Pós-Graduandos.

Na questão mais subjetiva,
atenção com o lado psicológi-
co é condição para a realização
de uma viagem mais proveito-
sa. “Tem muita gente que não
está preparada para assumir
os riscos da ambivalência que
virão. As perdas deixadas para
trás são claras, mas os ganhos
nem sempre. É preciso saber
lidar com a solidão, por exem-
plo”, exemplifica Andrea.

Por isso, a experiência deve
ser planejada passo a passo,
orienta Carolina Yumi, de 21,
que cursa graduação na Uni-
versidade da Carolina do Sul.
Aos 13 anos, ela foi para a Escó-
cia fazer um intercâmbio de al-
guns meses. Depois, aos 16,
passou seis meses na Nova Ze-
lândia. Agora, ficará quatro
anos nos EUA.

Carolina também quer fazer
uma pós no exterior, mas ain-
da não decidiu quando. Por en-
quanto, quer pensar cada vez
mais “fora da caixinha”: “Lá fo-
ra, as pessoas acreditam mais
em você, no que você pensa”.
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● O crescimento expressivo do
número de brasileiros que vão
para o exterior estudar – hoje
são mais de 175 mil estudantes,
mais que o dobro do registrado
há cinco anos, segundo a organi-
zação Belta – resultou na prolife-
ração de escritórios de represen-
tação de universidades britâni-
cas, alemãs e americanas.

A Universidade de Edimbur-
go foi a última a abrir um escritó-
rio no Brasil. “Temos interesse
no estudante e em parcerias

com as instituições brasileiras
na área de pesquisa”, diz Clau-
dio Anjos, diretor de Educação e
Exames do Conselho Britânico.

Os escritórios funcionam ain-
da como facilitadores. “Nós aju-

damos os interessados que de-
sejam estudar no exterior”, afir-
ma Vinícius Barreto, diretor do
Australian Centre, que represen-
ta um grupo de cinco universida-
des australianas. / D.L.

“Eu já tinha morado fora do

Brasil em três ocasiões, mas

nenhuma experiência se com-

parou à de fazer um mestra-

do no exterior. Vim para a cida-

de de Valladolid, na Espanha,

em setembro de 2012, após

ganhar uma bolsa do Santan-

der Universidades.

O tempo passou muito rápido

e em julho já vou defender

minha dissertação. Tive de

procurar muito pela internet

até encontrar um curso que

me interessasse e uma bolsa

que cobrisse praticamente

todos os meus gastos. Foi

assim que descobri que há

muitas oportunidades por aí

para quem se prepara e corre

atrás. Por isso, criei um blog

de viagens (www.janelasaber-

tas.com), explicando o cami-

nho que percorri e as bolsas

que mapeei. Depois das car-

tas de motivação e recomen-

dação, do currículo, das tradu-

ções de documentos e de re-

ceber o esperado sim, percebi

que o caminho só estava co-

meçando. A rotina lá fora é

um exercício de superação

diária. Minha conclusão hoje é

que experiências internacio-

nais são maravilhosas, espe-

cialmente se você tirar delas

tudo o que puder.”

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

● LuísaFerreira,de23
anos,fazmestradoem
ComunicaçãonaEspanha

Depoimento

Universidades
gringas buscam
alunos no Brasil Novidade.

Universidade
de
Edimburgo
abriu
escritório
em São
Paulo há
três meses

CAPA

%HermesFileInfo:H-8:20130625:

8 I .EDU I Terça-feira,25deJunhode2013 ●

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jun. 2013, Caderno Edu, p. 6-8.




