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Um dos maiores desejos de David Green, 45 anos, diretor geral do Conselho Britânico (British 
Council), organização internacional que opera em 110 países, é que o Reino Unido se torne uma 
ponte de ensino e aprendizado para países de culturas diferentes. Da sua tática também faz parte 
a aproximação de países em desenvolvimento, como o Brasil, eleito um dos dez mercados 
prioritários para os próximos anos. Engajado na educação e formação de líderes, ele sabe que a 
construção de elos intelectuais e emocionais fortalece os ingleses estrategicamente, atraindo 
aliados para o presente e o futuro. Ontem, ele chegou ao Rio, e deve passar por uma maratona 
de compromissos em Brasília e em São Paulo até o dia 10. Antes de chegar ao país, David, um 
apaixonado por desenho e pintura nascido nas Ilhas Virgens Britânicas, falou ao Valor sobre as 
vantagens de escolher um dos 20 mil cursos de pós-graduação oferecidos nas 180 universidades 
britânicas, bem como do projeto Conecting Futures, menina dos olhos da organização que tem por 
objetivo aproximação de jovens muçulmanos com o Reino Unido.  
 
Valor: Por que o Brasil foi eleito um dos dez mercados prioritários para o British Council?  
 
David Green: Principalmente porque existem estados brasileiros que apresentam economias 
maiores do que as de muitos países da América do Sul. Creio que o maior capital de um país é 
sua gente, e essa vantagem só pode ser totalmente aproveitada através do desenvolvimento 
educacional. O Reino Unido tem grande experiência em dividir com países em desenvolvimento 
seu potencial educacional, seja na formação de futuros líderes, no controle e medição de 
resultados e performance, ou no gerenciamento eficaz de setores vocacionais e de educação 
superior.  
 
Valor: Qual o objetivo da sua visita ao país?  
 
Green: Agora que a nova administração do presidente Lula teve tempo para se adaptar, esse é 
um momento apropriado para que eu visite o país e veja onde podemos estender a cooperação 
com nossa ampla gama de parceiros. Sempre me impressionei com a capacidade dos brasileiros 
de encontrar soluções para problemas aparentemente sem solução, encontrar o famoso " jeito " 
de ultrapassar obstáculos em direção ao progresso.  
 
Valor: Quais são as metas do Conselho Britânico para os países em desenvolvimento?  
 
Green: Em geral, nosso trabalho é orientado a fomentar relações educacionais e culturais com 
outros países. Muitas pessoas têm uma imagem antiquada do Reino Unido como sendo frio, 
distante, pouco criativo e antipático. Mas na verdade somos um país diversificado com grande 
histórico nos campos da criatividade e invenção. Mais de 90 cientistas e instituições britânicas 
ganharam prêmios Nobel por avanços científicos; Londres se tornou um epicentro de criatividade, 
particularmente de moda, arquitetura, design, cinema, música e softwares. Queremos que os 
brasileiros se engajem neste cenário vibrante tanto através dos eventos que trazemos para o 
Brasil quanto através de viagens ao Reino Unido para estudar ou fazer intercâmbio.  
 
Valor: Por que um executivo escolheria complementar sua formação no Reino Unido em vez de 
outros países? Quais as vantagens?  
 
Green: Existe um comprometimento de um executivo que decide se distanciar do mercado de 
trabalho para fazer uma pós-graduação ou um MBA, ainda mais se for no exterior. Mas os 
benefícios são enormes, em termos de aumento salarial e de contatos que o executivo fará, já 
que 375 das 500 maiores empresas do mundo têm escritório em Londres. Em outras palavras, os 
MBAs e cursos de pós-graduação, especialmente no Reino Unido, oferecem as habilidades que um 
executivo necessita para atuar no mercado global. Empregadores querem empregados que 
pensem de forma eficiente, criativa e por eles mesmos - esta é uma forte característica da 



educação no Reino Unido. Com cursos de pós-graduação e mestrado que duram em torno de um 
ano, podemos dizer que o Reino Unido é uma opção economicamente viável.  
 
Valor: De que forma o Conselho pode colaborar para a democratizar o ensino do inglês no país?  
 
Green: A melhor forma de garantir que o aprendizado da língua inglesa não seja privilégio de uma 
elite é melhorar o padrão do ensino nas escolas públicas. Estamos em fase de conclusão de um 
projeto em parceria com o governo do Paraná de capacitação no desenvolvimento de habilidades 
no idioma inglês e metodologia de ensino para mais de 3 mil professores da rede pública. Em abril 
de 2003 nós iniciamos mais um projeto, no Tocantins, em parceria com o Departamento de 
Educação do Estado, trabalhando com 330 professores de inglês do ensino médio. Estamos 
também unindo profissionais que ensinam inglês em todo o país através de um site. Para aqueles 
que não podem acessar a internet, estamos trabalhando com Associações Brasileiras de 
Professores de Inglês para prover um melhor acesso a esse material a professores localizados em 
áreas menos privilegiadas.  
 
Valor: Qual os resultados que o Sr. tem obtido com a difusão da cultura inglesa em outros países?  
 
Green: Há alguns anos, fizemos uma pesquisa em mais de 30 países chamada " Através de outros 
olhos " . Os resultados indicaram que as percepções sobre o Reino Unido estão defasadas em 
relação a realidade de uma sociedade moderna e bem sucedida. Claro que o Reino Unido não seria 
a quarta economia do mundo se o estereótipo de uma paisagem de castelos e lindas vilas com 
uma ociosidade escondida atrás de tradições fosse verdade. Há alguns anos descobriu-se que 
mais pessoas trabalhavam em restaurantes indianos no Reino Unido do que na indústria naval, 
nas minas de carvão e na engenharia juntas. Gradualmente, existe uma forte idéia em outros 
países da preeminência do Reino Unido na área das indústrias criativas.  
 
Valor: O Projeto Connecting Futures tem por objetivo engajar executivos e empresas? De que 
forma?  
 
Green: Aceitamos a participação de empresas e executivos em nosso projeto Connecting Futures, 
desde que eles compreendam que o projeto foi desenhado para encorajar o entendimento entre 
jovens de países muçulmanos e do Reino Unido. A harmonia entre sociedades diferentes é 
essencial para o comércio e as relações internacionais. Hoje, existe um grande entendimento de 
que o reconhecimento de diferenças culturais é a chave para um melhor andamento e operação 
das empresas e instituições. O Brasil, é claro, tem muitas lições a dar ao mundo sobre pessoas de 
culturas e origens étnicas diferentes saberem viver em harmonia - e muito disso veio de um 
entendimento de como a convivência deve funcionar.  
 
Valor: Quais os resultados do projeto até agora? Ele foi prejudicado em função dos últimos 
acontecimentos políticos e econômicos?  
 
Green: O maior impacto desta iniciativa tem sido abrir canais de debate em vários níveis - de 
escolas e grupos de jovens até líderes comunitários e religiosos. Na verdade a ânsia de contato, 
troca e diálogo não diminuiu por causa dos últimos acontecimentos.  
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