
De olho na
turma que
vem de fora
Governo britânico adota medidas para
facilitar a estadia de estudantes estrangeiros.
Por Stela Campos, de Oxford e Newcastle

Quando o marido perdeu o
emprego 20 dias após ela ter fica-
do desempregada, Beatriz Affon-
so, 31 anos, decidiu que era hora
de vislumbrar novos horizontes
para a carreira. Seu último em-
prego tinha sido como superviso-
ra de marketing na Allied Domeq.
O marido era gerente de seguros
da Supervia, no Rio de Janeiro.
Depois de ficarem sem trabalho,
os dois resolveram juntar as inde-
nizações e investir em um "up
grade" acadêmico fora do Brasil.

Optaram pela Inglaterra por
acreditarem que ali as portas pa-
ra o contato com outras culturas
estariam mais abertas do que nos
Estados Unidos. Depois de muita
pesquisa sobre o curso ideal, de-
cidiram procurar a Universidade
de Newcastle Upon Tyne. Beatriz
optou pelo curso de pós-gradua-
ção (MA) em negócios interna-
cionais e o marido pelo MBA. "Es-
colhemos esta escola por sua tra-
dição e porque o custo de vida
aqui é bem mais barato do que
em Londres", conta Beatriz.

O casal está entre os 13 mil
brasileiros que estudam atual-
mente no Reino Unido. Apesar

de muitos estarem em busca de
especializações e cursos de MBA,
que lá, no geral, têm uma dura-
ção mais rápida (um ano) do que
os americanos (dois anos), gran-
de parte dos estudantes que vai
para o Reino Unido quer mesmo
investir na melhora do inglês. Pe-
lo menos 80% procuram por cur-
sos de idioma.

Mesmo assim, os MBAs e os cur-
sos de pós-graduação vêm atrain-
do cada vez mais adeptos. Não
existem estatísticas precisas de
quantos brasileiros fazem MBA
nas 130 escolas que oferecem es-
ses cursos e que são freqüentados
por 3 mil estrangeiros, de 30 na-
cionalidades. O que se sabe é que
em 2001/02, 420 brasileiros in-
gressaram em cursos de pós-gra-
duação e 412 em doutorados. O
Reino Unido é hoje o maior pro-
vedor de MBAs da Europa, for-
mando 12 mil alunos por ano.

Todas as universidades, os
"colleges" (faculdades) e escolas
técnicas são subsidiadas pelo go-
verno britânico. Em julho do ano
passado, foi feita uma revisão or-
çamentária para a educação, que
previu um aumento recorde nos

investimentos públicos nesse se-
tor. Atualmente, o Reino Unido
investe 5% do PIB em ensino. Até
2005/06, esse percentual subirá
para 6%, o que eqüivaleria hoje a
57,8 milhões de libras.

Desde 1999, o primeiro-minis-
tro Tony Blair vem não apenas
priorizando a educação, como
adotando medidas que facilita-
ram a entrada de estudantes es-
trangeiros. O Reino Unido, que
engloba a Inglaterra, Escócia, Ir-
landa do Norte e País de Gales, re-
cebe atualmente 850 mil estu-
dantes de fora a cada ano.

As ações do governo britânico



incluem facilidades para vistos,
opção de trabalho legal e acesso
gratuito ao Sistema Nacional de
Saúde (National Health Service),
para quem ficar para estudar por
mais de seis meses.

Para muitos países, incluindo
o Brasil, não é preciso ter um vis-
to especial para estudar no Reino
Unido. A maior vantagem que os
estrangeiros vêem nessas medi-
das é em relação ao trabalho. O
custo de vida no Reino Unido é
alto e um curso de graduação, es-
pecialização, mestrado ou pós-
graduação, em média, custará
entre 5 e 25 mil libras para os es-
trangeiros. No geral, o preço dos
cursos para quem vem de fora,
exceto o MBA, é três vezes maior
do que para os britânicos.

Como o investimento é grande,
vale tudo para os estudantes na
hora de ajudar no orçamento do-
méstico. Beatriz Affonso vendeu
pipoca no cinema de Newcastle
durante seis meses até conseguir
um emprego melhor no escritó-
rio da Receita Federal local. Ago-
ra, recebe 500 libras mensais, pa-
ga 350 de aluguel divididos com
o marido e gasta 200 libras com
suas despesas pessoais.

A regra é simples, o estudante

que realizar um curso de no míni-
mo seis meses pode arranjar
qualquer emprego "part time", de
20 horas de trabalho semanais,
ou ainda um de tempo integral
no período das férias escolares.

A carioca Cristiane Coutinho,
23 anos, que está no curso de gra-
duação na área de ciências políti-
cas e relações internacionais, na
Oxford Brookes University, rece-
be 570 libras por mês como re-
cepcionista do museu de história
natural, na cidade de Oxford. Ela
divide um apartamento com três
pessoas e gasta com o aluguel e
despesas pessoais, cerca de 480
libras. Pelo curso ela paga 7.350
libras por ano. "Vim para cá por
minha própria iniciativa, poder
trabalhar foi fundamental", diz.

Em alguns casos como o da
pernambucana Renata Moraes,
23 anos, que está fazendo um
curso de graduação modular,
que junta ciência da computação
e administração, também na Ox-
ford Brookes, o emprego pode
surgir na própria área de atua-
ção. Ela trabalha como progra-
madora em um centro de hidro-
logia e recebe 1000 libras por
mês, cumprindo uma jornada
diária de sete horas de trabalho.

"Essa experiência está sendo óti-
ma", diz. "Quando me formar
gostaria de ficar por aqui".

A vice-reitora da Universidade
de Newcastle Upon Tyne, Made-
leine Atkins, lembra que em al-
guns casos, também pode ser
concedida a permissão para que
o estrangeiro permaneça traba-
lhando no Reino Unido mesmo
depois de formado. "É preciso
que ele queira atuar em uma área
que não esteja saturada no mer-
cado britânico", explica. O tempo
para se conseguir esta permissão
também foi encurtado recente-
mente pelo governo.

Ela diz que todas essas medi-
das governamentais têm ajuda-
do a aumentar o número de es-
trangeiros em várias universida-
des. O objetivo dos britânicos
com isso, segundo ela, é que esses
alunos saiam de lá com uma boa
impressão. "Queremos também
que ao ingressarem em empresas
de ponta em seus países, eles
queiram facilitar os negócios co-
nosco", diz. (A jornalista viajou a
convite do British Council)

Mais informações:
http://www.educationuk.org.br ou
www.educationuk.org.br


