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Resumo 

 A crescente importância cultural, política e econômica conquistada pelo 

fenômeno da mobilidade internacional acadêmica justifica o investimento em 

investigações relacionadas ao tema.  A pesquisa já concluída teve como principais 

objetivos conhecer o perfil de outbounds e inbounds que participaram de um 

programa de intercâmbio internacional promovido pelo Rotary International; os 

objetivos que os mobilizam, e os principais desafios enfrentados. Para tanto, 

combinou o método survey com levantamento documental. Concluiu que os jovens 

integram famílias com elevado poder aquisitivo, estudam em escolas tradicionais, e 

buscam na educação internacional um fator de distinção. Os jovens associam o 

intercâmbio ao aprimoramento de uma língua estrangeira, ao amadurecimento e 

crescimento pessoal. Mostram-se interessados não apenas em conhecer o outro, 

mas em aprender com as diferenças culturais. 

 

Palavras-chave: Internacionalização da educação superior. Mobilidade física de 

estudantes internacionais. Rotary International do Brasil. Outbounds e Inbounds. 

 

 

Introdução 

 O intercâmbio cultural é parte de um fenômeno do século XXI e a 

mobilidade física tem se constituído uma categoria de estudo particularmente 
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relevante devido à velocidade e intensidade com que se manifesta 

contemporaneamente. Ele tem mobilizado amplos setores da sociedade: agências 

multilaterais, governos, empresas, universidades, centros de pesquisa, professores, 

pesquisadores, estudantes e respectivas famílias (BALLATORE, 2007). A mobilidade 

acadêmica é um fenômeno que antecipa a própria criação das universidades 

(RIDDER-SYMOENS, 1996; GUADILLA, 2005) e não é algo que surgiu em decorrência à 

globalização e internacionalização, mas foi nesse contexto que se intensificou. O 

intercâmbio viabiliza uma experiência que, no discurso de parte dos acadêmicos, 

da mídia, da literatura, do cinema, das empresas que exploram o crescente 

mercado de turismo acadêmico, é única (LIMA, CZARLISNKI, 2012). O jovem, ao sair de 

casa, tem uma vivência multicultural, pode aperfeiçoar ou aprender uma língua 

estrangeira e, acima de tudo, tem efetiva experiência acadêmica, profissional e 

pessoal. O que pode então definir um jovem a sair de casa, mesmo que 

temporariamente? Abrir mão de sua zona de conforto, entre família, e amigos? O 

que faz o jovem viajar e querer iniciar um ciclo novo em sua vida? Procura ele 

experiência de vida e/ou de estudo? Ou será que sua maior busca é por liberdade e 

autoconhecimento? Qual é o significado real da viagem para os estudantes?  

 De diversas formas essas perguntas estão sendo respondidas: o tema tem 

ocupado a academia, com a publicação de livros, revistas especializadas, defesa de 

teses (BALLATORE, 2007; DERVIN, 2008; TERRIER, 2010, entre outras), e organização de 

reuniões acadêmicas consagradas à discussão do tema. Motiva, ainda, a criação de 

sites, realização de levantamentos mundiais (UNESCO, 2010; OCDE, 2011), além de 

inspirar produções artísticas, particularmente no cinema e na literatura. 

 Para melhor contextualização do artigo presente, será utilizado o enredo 

do filme francês Albergue espanhol (Título original: L´aubergue espagnole), de 2002, que 

retrata o cotidiano de jovens que realizam intercâmbio e buscam, entre muitas 

coisas, significado à viagem. O filme retrata a vida de um jovem francês, Xavier 

(interpretado por Romain Duris) que vai fazer a sua pós-graduação de economia na 

cidade de Barcelona através do programa ERASMUS. Ele viaja com dois principais 

objetivos: aprender a língua espanhola e finalizar os seus estudos para conseguir o 

emprego no Ministério da Fazenda. Ao chegar à cidade, encontra um apartamento, 

no qual vivem outros sete estudantes, todos de nacionalidades europeias 

diferentes. O filme ilustra as diversas teses elaboradas sobre mobilidade 
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internacional de estudantes: Ballatore (2007) investigou grupos de estudantes 

ERASMUS; Silva e Rocha (2008), assim como Matsunaka et al (2009) associam o 

intercâmbio às exigências do mercado de trabalho; e Cichelli (2012) propõe sua 

reflexão sobre uma bildung cosmopolita, pois durante o séjour internacional, 

estudantes passam pela dialética da descoberta de si e do encontro com os outros 

(LIMA, CZARLINSKI, 2012). 

 O texto reúne parte dos resultados de um projeto de pesquisa concluído 

em julho de 2012 e que teve como tema a experiência de mobilidade internacional 

de estudantes viabilizada pelo Rotary Internacional. Na pesquisa, bucou-se 

responder as seguintes dúvidas: qual é o perfil do estudante brasileiro e 

internacional que se dispõe a participar de um programa de intercâmbio 

internacional durante o ensino médio? Quais são as motivações que justificam a sua 

participação no programa de intercâmbio internacional existente no Rotary 

International do Brasil? Quais são os desafios presentes na experiência de viver por 

um tempo fora do país de origem? Como é possível ultrapassar tais desafios e 

amadurecer com a experiência? Quais são as conquistas resultantes da vivência? No 

entanto, a ênfase desse texto será dada ao perfil dos estudantes e ao valor da 

experiência para aqueles que viajaram pela organização. 

 Para tal foram ouvidos os estudantes que tiveram a oportunidade de 

viajar com a mediação da instituição Rotary International, entre os anos de 2008 e 

2011. A organização está presente em mais de 200 países e áreas geográficas e ela 

se divide em distritos. O Brasil possui 38 distritos espalhados pelo território 

Nacional, e destes, nove estão no Estado de São Paulo. A unidade social de estudo 

em questão é o Distrito 4420, que engloba clubes rotarianos localizados no ABC 

paulista, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e zona 

sul de São Paulo. 

 

Descrição justificada do percurso metodológico 

 A pesquisa concluída se orientou por triangulações no nível do método 

(VERGARA, 2005) na medida em que combinou os métodos survey e estudo de caso 

único (fig.1). No esforço de ampliar as chances de os objetivos serem alcançados, 

na primeira etapa fez-se uso de recursos típicos da abordagem quantitativa 

(método survey). Esta etapa assumiu caráter exploratório, e por isso utilizou-se o 
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método survey descritivo (MOREIRA, 2002). De acordo com Freitas et al (2000), o 

método survey permite não apenas descrever situações ocorridas em determinado 

grupo social, investigando-o por amostra, como também, a pesquisa de fenômenos 

que envolvem fatos, ocorrências, atitudes e opiniões junto a uma amostra 

específica. 

 
Fig. 1: Percurso Metodológico 
Fonte: Elaboração dos autores, 2012. 
 

 A seleção dos integrantes da amostra decorreu da facilidade de acesso 

aos respondentes (estudantes brasileiros (outbounds) e internacionais (inbounds)) e 

por isso não foi realizado o cálculo estatístico da amostra. Utilizou-se o maior 

número possível de questionários respondidos. Assim sendo, o instrumento foi 

enviado para todos os estudantes envolvidos com o programa de intercâmbio 

organizado pelo Distrito 4420, do Rotary, entre 2008 e 2011. Para a tabulação foram 

considerados os questionários corretamente preenchidos: 63 (31 outbounds e 

32 inbounds). Condição que determina a classificação da amostra em não-

probabilística ou acidental (DENCKER; VIÁ, 2002). Sabendo que a validade da amostra 

depende da natureza e da homogeneidade dos dados, da técnica empregada na 

coleta, e da reduzida relevância das diferenças observadas entre as categorias que 

compõem o conjunto dos dados (DENCKER; VIÁ, 2002), assegura-se que estas 

condições foram atendidas pelo levantamento e por isso mesmo a amostra foi 

capaz de representar o universo considerado.  

 Combinaram-se três fontes de material: as pesquisas bibliográficas, 

documental e de campo. A bibliográfica representou inestimável fonte de recursos 

por ajudar na formulação das dúvidas motivadoras da pesquisa, na elaboração dos 

instrumentos de coleta, e na interpretação dos dados coletados. A documental foi 

viabilizada pelo acesso aos dossiês depositados no Rotary pelos candidatos a 
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intercambistas. Os dossiês foram preenchidos em forma de uma carta de motivação 

redigida pelos estudantes, e outra elaborada pelos respectivos pais cujo conteúdo 

apresenta o filho e argumenta porque desejam que ele viva uma experiência de 

estudo internacional. O documento faz parte do processo de seleção do Rotary e é 

utilizado como fonte de informação sobre o perfil do estudante, pois inclui 

perguntas sobre o que o jovem faz no tempo livre; como é o seu dia-a-dia e sua 

vida escolar; qual é a profissão dos pais e quais são seus planos; quais são os planos 

e expectativas do jovem em relação ao intercâmbio; o que ele pretende fazer 

quando retornar ao país de origem. 

 Para viabilizar a observação direta extensiva da realidade investigada se 

fez uso de questionário. Trata-se de uma série ordenada de questões fechadas, 

com alternativas de respostas; abertas, com ampla liberdade de reposta; e semi-

abertas (LIMA, 2008). Enquanto o instrumento aplicado aos outbounds envolveu 49 

questões, o direcionado aos inbounds continha 41 questões. Os questionários foram 

divididos em três grupos temáticos: questões referentes ao perfil do estudante 

(idade, gênero, nível de instrução, principais características), questões referentes 

ao perfil dos pais (nível de instrução e situação profissional); e por último, 

questões que refletem as experiências vividas pelos jovens durante o intercâmbio. 

Depois de elaborados em português e inglês, foi aplicado um pré-teste e os 

resultados incidiram em ajustes, antes da aplicação definitiva. Por fim, os 

questionários foram tabulados manualmente, particularmente por dispor de 

algumas questões abertas. 

 Na segunda parte da pesquisa, os aspectos nucleares da investigação 

foram aprofundados com a exploração de recursos típicos da abordagem 

qualitativa. Para tanto, foi desenvolvida uma discussão em grupo com os outbounds 

e cinco entrevistas com os inbounds. Essa diferença na técnica de coleta de 

materiais ocorreu devido à facilidade de reunir os jovens brasileiros para 

participarem do focus group, e a dificuldade de fazer o mesmo com os inbounds. A 

parte qualitativa ajudou os pesquisadores a aprofundar alguns aspectos, pois houve 

uma discussão mais profunda entre os estudantes em mobilidade. 

 

A história da mobilidade física acadêmica 
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 A Idade Média trouxe algumas contribuições à sociedade e, uma das 

maiores delas foi a criação das Universidades (STALLIVIERI, 2004). O conhecimento 

produzido foi expressivamente influenciado pela Igreja Católica, uma vez que a 

tentativa era conciliar a razão e a fé (ARANHA; MARTINS, 1991). Foi neste contexto 

que ocorriam as viagens de acadêmicos, facilitadas pelo uso do latim (e isso 

permitiu a comunicação entre os acadêmicos); a existência de uma aristocracia 

com recursos capazes de financiar a viagem; e por fim, mas não menos importante, 

a notabilidade de alguns professores em determinados temas (LIMA; RIEGEL, 2010). A 

circulação das elites intelectuais por cidades como Bolonha, Paris, Oxford, 

Coimbra, Salamanca, contribuiu para o fortalecimento das primeiras instituições 

educacionais europeias (NOGUEIRA, 2004, p.49), que se tornaram centros de reflexão 

dos intelectuais da época. Isso ocorreu em um âmbito interterritorial, onde os 

acadêmicos se mobilizavam entre regiões em um momento em que a concepção de 

divisão dos Estados-nações por fronteiras nacionais ainda não existia (LIMA; RIEGEL, 

2010).  

 O peregrinatio acadêmica começou no século XIII, chegou ao seu pico no 

século XVII e foi no século XVIII que perdeu a sua intensidade (ELIASSON, 1992). Na 

fronteira franco-flamenga as famílias faziam trocas de seus filhos, para que 

pudessem aprender uma língua estrangeira. Trocas que permaneceram vivas ainda 

no século XIX. No século XV, o Kavalierstour alemão ou o Grand Tour francês 

(PRADO, 2002, p. 49), por exemplo, foram momentos de viagens realizadas pelas 

elites europeias que procuravam a socialização internacional (WAGNER, 2007). Essas 

viagens realizadas pelas elites europeias também tomaram parte nos séculos XVII e 

XVIII, permitiam que a nobreza se apropriasse do patrimônio social e, sobretudo 

cultural (PRADO, 2002). Na Suíça, entre os séculos XVII e XIX, as famílias divulgavam 

em pequenos anúncios da imprensa local o interesse de realizar a troca de filhos, 

fenômeno semelhante ao que ocorre nos intercâmbios hoje realizados (PRADO, 

2002).  

 Essa breve descrição histórica permite se entender que as trocas 

científicas, universitárias e culturais, sintetizadas à ideia de mobilidade acadêmica 

são fenômenos que antecipam à própria criação da universidade (RIDDER-SYMOENS, 

1996; GUADILLA, 2005). Além disso, a mobilidade foi tomando formatos e significados 

distintos. Hoje ocorre em diferentes níveis, que vão desde o ensino médio (através 
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dos chamados intercâmbios culturais) até viagens que ocorrem na pós-graduação, 

realizadas por pesquisadores e professores. A partir da metade do século XX, 

começou-se a usar a nomenclatura de intercâmbio cultural, que inclui formas que 

vão desde o estágio linguístico, passando por disciplinas realizadas no exterior, até 

o high school (PRADO, 2004; NOGUEIRA, 2004). Dadas às circunstâncias, a mobilidade 

tem se constituído uma categoria de estudo particularmente relevante no século 

XXI devido à velocidade e intensidade com que se manifesta. 

 

O intercâmbio cultural viabilizado pelo Rotary e sua proposta de interação 

 O intercâmbio internacional caracteriza-se por uma temporada de 

estudo, concretizado por acadêmicos interessados em aprofundar a proficiência de 

uma língua estrangeira; participar de disciplina(s) que integra(m) o currículo de 

determinado semestre escolar; realizar cursos oferecidos por uma instituição de 

educação; participar de alguma experiência de trabalho orientada para a 

aprendizagem; ou estagiar em algum laboratório de pesquisa, diferenciando 

intercambistas de turistas (CICCHELLI, 2008, p.144). O intercâmbio viabilizado pelo 

Rotary International tem tomado um caráter de ordem cultural porque o estudante 

mantém contato com outras referências sociais, linguísticas e culturais (PRADO, 

2002). Além disso, essa circulação entre jovens de diferentes países possibilitam 

vários ganhos, entre eles, o preparo para a mobilidade adulta (PRADO, 2002). O 

referido programa promove a permanência de um jovem por um ano no país 

anfitrião. No decorrer da experiência, de forma a ampliar a compreensão da 

cultura do país de acolhimento, os jovens moram com duas ou três famílias, 

selecionadas pelo Rotary Club anfitrião. É necessário um vínculo com uma escola 

de Ensino Médio no país de acolhimento e, assim como a família, ela servirá de 

pilar de sustentação para o jovem. A organização do programa pressupõe o retorno 

do estudante ao país de origem, tão logo as atividades escolares previstas sejam 

concluídas, distinguindo intercambistas de imigrantes (CICCHELLI, 2008, p.144). 

 O Rotary surgiu em 1905, fundada pelo advogado Paul P. Harris, e, 

através de uma conferência realizada em 1942 pelos seus integrantes (rotarianos), a 

instituição começou a promover intercâmbios internacionais de âmbito educacional 

e cultural. Isso ocorreu porque durante a Segunda Guerra Mundial, muitos clubes 

foram desativados, enquanto que outros intensificaram seus esforços humanitários 
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de modo a socorrer as vítimas da guerra. Logo após o término do conflito, os 

rotarianos tiveram a ideia de promover troca de pessoas em um âmbito 

internacional, priorizando as esferas educacional e profissional, inspirando a 

fundação UNESCO. Hoje ela pode ser classificada como uma agência de intercâmbio, 

pertencente ao grupo de agências “sem fins lucrativos” (PRADO, 2002, p. 78). Pelo 

fato de ser a mais antiga, baseada no voluntariado, apresenta como objetivo 

principal “a busca do entendimento entre os povos”. 

 O Rotary procura promover a interação entre os povos e, para isso, todos 

os estudantes são escolhidos de uma forma cautelosa, passando por um processo de 

seleção mais exigente. O estudante, também chamado de intercambista é 

incentivado a viajar para estar em contato com outras culturas e nem sempre o 

destino contempla as rotas tradicionalmente desejadas por estudantes em 

mobilidade internacional: Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, 

Austrália e Japão. Ao se inscrever no programa, espera-se que o estudante seja 

representante da cultura de seu país no exterior e fará o papel de “embaixador da 

boa vontade” no país anfitrião. O estudante que pretende viajar não tem a 

possibilidade de escolher o país de destino, uma vez que as oportunidades de 

destinos dependem do número de vagas disponíveis.  

 A proposta de intercâmbio do Rotary reside em promover a vivência 

intercultural e segundo Gresh et al(1996) a experiência em uma cultura diferente 

contribui para o estabelecimento de diálogos interculturais, importantes quando, 

aos poucos, o mundo unipolar cede lugar para o desenho de um mundo multipolar 

(GRESH; RAMONET, 1996). Assim, para que haja um entendimento entre os povos, 

como o Rotary sugere, o estudante deve ter a experiência de sair do seu país para 

conhecer outra cultura e, ao entrar em contato com ela, terá a oportunidade de 

vivenciar o princípio da alteridade, que segundo Stallivieri (2004) é o “(...) 

conhecimento, ou, pelo menos, aceitação da existência do outro” (STALLIVIERI, 2004, 

p.25), e a partir dessa interação o jovem acaba intensificando a consciência da 

diversidade dos indivíduos e a sua visibilidade. Nesse contexto, a alteridade 

representa um desafio, pois aparece como um dos primeiros pressupostos de 

cooperação, implicando o respeito pelo outro (STALLIVIERI, 2004, p. 25), a partir da 

experiência com suas diferenças e da redução das distâncias. Na experiência 

internacional, o caráter relacional da alteridade surge pelo processo de 
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compreensão pelo indivíduo de sua identidade, por situações de confronto com 

outras culturas, diferentes de sua origem (BAUDRILLARD; GUILLAUME, 1994). Nos 

processos de interação, os estudantes podem buscar a compreensão e assimilação 

da outra cultura, para que tornem os outros indivíduos e suas práticas culturais 

semelhantes, em relação a suas origens, e para que enfrentem o desafio da 

experiência com a distância de suas próprias práticas. 

 Como visto anteriormente, o programa do Rotary ajuda os jovens a lidar 

com a mobilidade geográfica e viver em ambientes multiculturais; a enfrentar 

situações inesperadas, que exigem autocontrole, senso crítico e analítico, 

ponderação, e maturidade (CICCHELLI, 2008; MURPHY-LEJEUNE, 2000). O programa 

também pode propiciar uma experiência acadêmica, como a fluência de uma ou 

mais línguas e a experiência pessoal, como a formação dos indivíduos participantes 

e o seu amadurecimento. Diante dessa visão é que Cicchelli (2012) propõe sua 

reflexão sobre uma bildung cosmopolita, pois durante a vivência do séjour 

internacional, estudantes passam pela dialética da descoberta de si e do encontro 

com os outros, porque, para tornar-se o que é, o viajante experimenta aquilo que 

ele não é, para que ao fim da viagem, ele reencontre a si mesmo (BERMAN, 1984). 

Ainda nessa linha de pensamento, Berman (1984) propõe que o homem saia de si 

mesmo para se buscar e encontrar o complemento de seu ser no mais íntimo da 

profundidade do outro (SCHLEGEL, apud BERMAN, 1984, p. 47). O sentido da viagem para 

o jovem, ao passar por essa experiência, é buscar uma experiência vivencial que 

qualquer instituição de ensino não pode dar: o conhecimento próprio. 

 
A representatividade quantitativa do fenômeno internacional e no Rotary 

 Contemporaneamente, o número de jovens em mobilidade tem crescido 

cada vez mais: em 2007, de cada cem estudantes, dois estudavam fora do país de 

origem, ou seja, mais de 2,8 milhões de estudantes frequentavam cursos superiores 

no exterior. Projeta-se que em 2025 serão 160 milhões de estudantes em 

mobilidade internacional (DAVIDENKOFF; KAHN, 2006). No Brasil, em 2007, o número de 

estudantes enviados foi de 21 556 e os países que receberam foram Estados Unidos, 

França, Portugal, Alemanha e Reino Unido (UNESCO, 2005). Esses estudantes, em sua 

maioria procuram instituições internacionalmente renomadas, que oferecem cursos 

consistentes e em língua inglesa (LIMA; CONTEL, 2010, p. 201). Além disso, todos esses 

países que receberam os jovens brasileiros estão localizados no hemisfério norte, 
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em países desenvolvidos, e capazes de oferecer alguma perspectiva profissional 

(LIMA; CONTEL, 2010).  

 A política de incentivo à mobilidade internacional de estudantes, no 

entanto, ainda não respeita acordos pautados na reciprocidade, sequer entre os 

países da União Europeia (BALLATORE, 2007). A autora declara que o programa 

ERASMUS falhou ao tentar atingir o objetivo de reciprocidade de intercâmbio, pois 

o programa não desafia a supremacia linguística, social e econômica (BALLATORE, 

2007). Sem ações de regulação, o fluxo de estudantes é desequilibrado à medida 

que poucos países atraem estudantes internacionais – em 2008, seis países 

acolheram 62% da matrícula internacional: os Estados Unidos concentraram o maior 

contingente (624 474 = 21,1%), seguido do Reino Unido (341 791 = 11,5%), França (243 436 

= 8,2%), Austrália (230 635 = 7,8%), Alemanha (189 347 = 6,4%) e Japão (126 568 = 4,3%) 

(UNESCO, 2010, p.172-174).  

 Em comparação, pelo programa do Rotary International, não é possível 

concluir que há uma supremacia de recepção do país norte-americano e os destinos 

que acolheram os outbounds que realizaram a entrevista foram os Estados Unidos 

com o maior número (11), seguido do México e da Polônia (4, cada um), Canadá, 

Equador, Taiwan e Turquia (dois, cada um), Alaska, Bélgica, Dinamarca e Tailândia 

(um, cada país). Estima-se que oito mil estudantes estão circulando por 

aproximadamente 80 países participando do programa de intercâmbio do Rotary 

todos os anos. O distrito 4420, que foi o objeto de estudo, recebe e envia por ano, 

em torno de 70 estudantes (35 inbounds e 35 outbounds). 

 

Descrição e interpretação dos dados 

 O conteúdo de análise foi trabalhado com as informações extraídas dos 

questionários respondidos, dos dossiês consultados, das entrevistas realizadas e dos 

focus group conduzidos. Nesse artigo dar-se-á particular atenção ao perfil dos 

estudantes – quem são, o que fazem e como pensam – e o perfil dos pais. Em 

seguida será trabalhada a importância atribuída à experiência vivida fora do país, o 

aprendizado em caráter acadêmico e pessoal, as principais dificuldades e os 

principais locais de socialização, estabelecendo algum diálogo com o filme O 

albergue espanhol, e a literatura consultada.  
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 Perfil dos respondentes: inbounds e outbounds 

 Acredita-se que o perfil dos jovens consultados revela sobremaneira 

quem são e o que pensam. No momento do intercâmbio, os estudantes são muito 

jovens, mesmo assim, impõem-se o desafio de participar de um programa 

acadêmico de mobilidade física internacional de longo prazo (um ano). Apesar de 

no momento em que viveram a experiência de intercâmbio os dois grupos terem 

idades semelhantes, a idade dos outbounds é mais elevada porque o questionário 

foi aplicado em data posterior ao término do referido programa, diferentemente 

dos inbounds que responderam o questionário durante o séjour de estudo no Brasil. 

 Assim, enquanto a idade dos inbounds varia de 16 a 18 anos; a idade dos 

outbounds varia de 18 a 25 anos. O resultado da pesquisa corroboram com os 

resultados de Ballatore (2007), Terrier (2009), Pinto e Silva (2008) e Lima e Riegel 

(2009). Lima et al (2009), por exemplo, trabalhou com uma amostra de 90 jovens e 

69,7% dos respondentes tinham idade entre 17 e 27 anos. Esses dados evidenciam a 

antecipação da mobilidade internacional dos jovens, uma vez que até pouco 

tempo, a mobilidade se restringia a estudantes de pós-graduação (mestrado, 

sobretudo, doutorado). O filme O albergue espanhol (2002) evidencia isso ao 

colocar luzes na vivência de Xavier (25 anos) e seus companheiros de viagem e de 

albergue. 

 Em virtude da pouca idade, do fato de não trabalharem e não terem 

autonomia financeira, em seu país de origem todos os inbounds vivem com os pais, 

e alguns vivem em internatos. Apesar de os outbounds terem vivido a experiência 

de expatriado por um ano, serem mais velhos, terem iniciado o curso superior, e 

mais da metade trabalhar (18), no momento do preenchimento do questionário, 

dos 31 respondentes outbounds, 22 ainda viviam com os pais ou com algum 

responsável. Apenas sete viviam sozinhos (5) ou com amigos (2). Dados que 

reforçam comportamento recorrente entre jovens brasileiros, oriundos de estratos 

socioeconômicos privilegiados. Os jovens cangurus são pessoas que trabalham e 

tem renda própria, mas resistem à ideia de deixar a residência dos pais e perderem 

o conforto desfrutado, mesmo que para isso adiem responsabilidades de quem 

conquistou independência e autonomia pessoais. No Brasil são 3,3 milhões de 

famílias pertencentes às classes A e B com filhos cangurus (LatinPanel, 2009 apud 

Romanini, 2009 apud LIMA; CZARLINSKI 2012). 
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 O perfil dos pais 

 Os estudantes são oriundos de famílias que tiveram acesso à educação e 

os pais ocupam espaços profissionais de destaque. Isso fica mais evidente quando 

se olha a composição da instituição, que mantém uma postura conservadora, haja 

vista o perfil de seus membros – os 1,2 milhões de integrantes são empresários, 

médicos, advogados, acadêmicos e líderes comunitários. De todos os questionários 

respondidos, 42 estudantes têm pais com nível de instrução igual ou acima do nível 

superior, sem discrepâncias significativas entre os pais de outbounds e inbounds. A 

situação profissional dos pais revela a origem socioeconômica dos filhos: a maioria 

(32) sé composta de empresários (26) ou administra o negócio da família (6); 14 

têm pais efetivados em cargos de comando: presidentes, diretores, executivos e 

gerentes de organizações públicas ou privadas. Quanto às mães dos respondentes, 

47 delas têm o nível de instrução igual ou acima do nível superior (25 = mães de 

outbounds; 22 = mães de inbounds). Suas ocupações profissionais se expressam da 

seguinte maneira: enquanto que 23 mães de outbounds estão inseridas no mercado 

de trabalho como efetivadas (13), empresárias (7) e conduzindo negócio da família 

(3); 18 mães de inbounds estão em situação similar (7 empresárias, 6 efetivadas, e 

5 administram negócio da família).  

 Em sua maioria, os pais são empresários (40 + 26 pais e 14 mães), 

administram negócios da família (14) ou estão empregados (43), realizando 

atividades que conferem certa estabilidade financeira à família uma vez que 

grande parte assume responsabilidades como executivos. Sendo assim, as famílias 

dos estudantes dispõem de recursos financeiros capazes de enviar os filhos para 

uma experiência internacional e acolher estudantes internacionais. É sintomático 

que 29 outbounds e inbounds, respectivamente, realizaram o intercâmbio 

internacional com o suporte financeiro dos pais. Esses dados vão ao encontro com 

as pesquisas já realizadas por Nogueira (2004) e Prado (2000), uma vez que os pais 

exercem ocupações qualificadas e socialmente valorizadas e as famílias que 

conseguem viabilizar um intercâmbio internacional aos filhos. 

A experiência do intercâmbio viabilizado pelo Rotary 

 A experiência de intercâmbio parece ser única para cada estudante e os 

jovens encaram os desafios de diferentes maneiras. Qual seria o valor do 



 

I Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 29 e 30 de outubro de 2012 

13 

intercâmbio para os estudantes? De que maneira os jovens se expressam em 

relação à experiência e ao ano vivido fora? O aprendizado teria sido mais 

acadêmico ou mais pessoal? A pesquisa encontrou algumas respostas para essas 

perguntas: há uma avaliação positiva da experiência ressaltada por inbounds e 

outbounds. Os intercambistas procuram na viagem o aperfeiçoamento de uma 

segunda língua como objetivo acadêmico e muitas das vezes, o jovem toma o 

intercâmbio como um momento em que ele pode refletir sobre o que ele fará da 

vida, qual rumo que pretende seguir. Em contrapartida, percebe-se que o 

aproveitamento acadêmico não é tão valorizado pelo estudante. No filme O 

Albergue espanhol, Xavier vive a experiência de intercâmbio na busca de 

aperfeiçoar uma segunda língua (o espanhol), mesmo que para isso tenha que se 

afastar da mãe e da namorada. Confuso sobre como irá sobreviver na nova cidade 

que o acolheu (Barcelona).  

 Esse desafio se espelha no que a autora Nogueira (2000) identificou como 

a abertura de espírito. A viagem toma um significado que vai além do aprendizado 

acadêmico, ou como ela identificou no discurso dos pais: eles “veem na viagem de 

estudos uma possibilidade de aquisição de conhecimentos, de abertura do espírito 

(o ‘abrir a cabeça’), de horizontes e de oportunidades de vida” (NOGUEIRA, 2004, 

p.48). Os estudantes do Rotary se expressaram de maneira semelhante:  

- [...] porque quando você é jovem e tem 17, 18 anos, você ainda não sabe 
o que quer da vida! 
- Eu não sei! Para mim foi assim. Você não sabe o que quer da vida, você 
fica confuso com tudo e eu queria um tempo para pensar. Daí surgiu essa 
oportunidade de eu ir para fora, né? 
- Eu acho que nessa parte de intercâmbio, você evolui mais 
emocionalmente do que intelectualmente (concordância). Você vai lá mais 
para se conhecer, do que realmente aprender matérias. 

 Foi identificado que a escola é um espaço importante de socialização e 

sem ela o estudante não poderia realizar o intercâmbio, pois ele precisa de 

atividades acadêmicas para justificar o visto de estudante e permanecer 

legalmente no país por um período médio de um ano. Porém, os estudantes que 

estão em mobilidade pelo Rotary International parecem pouco motivados para 

frequentar o Ensino Médio e isso ocorre porque, dentre os vários motivos, alguns 

jovens viajam com o ensino médio completo (1) alguns são recebidos na escola com 

o status de ouvintes e por isso mesmo não há controle da aprendizagem, (2) raros 

são os estudantes em mobilidade que possuem elevado nível de fluência na língua 

local e isso compromete a participação nas atividades acadêmicas, sobretudo na 
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aprendizagem (3), muitos jovens não terão como validar as disciplinas cursadas no 

país de origem em virtude das diferenças curriculares existentes entre o sistema de 

ensino dos países de envio e acolhimento (4). 

 Apesar de o jovem não ser incentivado a frequentar a escola, a 

instituição de ensino corresponde ao principal espaço de socialização para 

outbounds (29) e inbounds (26); seguida da residência da família hospedeira (27 e 

22, respectivamente). Esses dados revelaram que tanto os inbounds quanto os 

outbounds passam a maior parte do tempo em lugares fechados, marcados por 

estritos códigos de conduta. Qual seria o lugar da experiência com a cidade e seus 

atores, da exposição a situações próprias da vida ordinária? Berman (1984) propõe 

que o processo de aprendizagem deve transpor a educação institucional e o jovem 

deve se lançar a uma viagem para estar em contato com o novo (BERMAN, 1984, p.145 

apud SUAREZ, 2005, p. 194). Paralelamente, o filme retrata o que Berman (1984) 

propõe sobre o verdadeiro valor da viagem – Xavier frequenta bares e festas onde o 

contato com outros estudantes (locais e internacionais) é muito intenso.  Além 

disso, ele mora em um albergue de estudantes internacionais: um alemão, um 

italiano, um dinamarquês, uma belga, uma britânica e uma espanhola.  

Outbounds 

 
Fonte: 31 questionários aplicados no período de 29/10/2011 a 29/11/2011 
Nota: Pergunta de múltiplas respostas 
 
Inbounds  

 
Fonte: 32 questionários aplicados no período de 29/10/2011 a 29/02/2012 
Nota: Pergunta de múltiplas despostas 
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 Campos e Lima (2011) investigaram jovens universitários que investiram 

na realização de programas de mobilidade espontânea e perceberam que 35 dos 63 

respondentes afirmam ter como principal grupo de convivência os estudantes 

originários do país anfitrião (CAMPOS; LIMA, 2011). Os jovens estudantes do Rotary 

procuram se socializar com os diferentes grupos: os inbounds, 20 convivem com 

jovens brasileiros e 12 com estudantes internacionais oriundos de distintas 

nacionalidades; e entre os outbounds, 15 conviveram com jovens do país de 

acolhimento, 13 estabeleceram contatos com estudantes internacionais de 

diferentes nacionalidades, e apenas três asseguraram conviver com estudantes da 

mesma nacionalidade. Esses dados são importantes e ajudam no esclarecimento no 

que Cicchelli (2012) apontou em seu livro “L´esprit cosmopolite. Voyages de 

formation des jeunes en Europe”: 76% dos jovens europeus entre 15 a 24 anos tem 

o interesse em conhecer gente de outros países europeus, e 33% dos jovens dessa 

classe de idade declaram ter um amigo originário de outro país europeu 

(EUROBAROMETRE, 2007a apud CICCHELI, 2012, p. 91). O jovem tem a sensação de que está 

tendo uma experiência multicultural, pois ele está em contato com culturas 

distintas, ou seja, a sua, a do país de acolhimento, e a de pares igualmente 

internacionais – “Uma das motivações que eu tive era conhecer mais gente, novas 

culturas. Você não conhece somente uma cultura, tipo do Brasil. Eu conheci 

culturas de Canadá, Dinamarca, França.” Mas até que ponto o estudante está 

realmente tendo uma experiência multicultural? Esse jovem está mesmo sendo 

inserido na cultura dos outros países, além da cultura do país que o acolhe? O 

jovem é influenciado a viajar com o espírito de que irá conhecer pessoas de outros 

países? 

 

Considerações Finais 

 Os estudantes em mobilidade são cada vez mais jovens e vivem com os 

pais. A maior parte dos pais tem formação superior e ocupam espaços profissionais 

de destaque na hierarquia das ocupações. Por isso mesmo, os jovens integram 

famílias com elevado poder aquisitivo, estudam em escolas tradicionais, e buscam 

na educação internacional um fator de distinção. A exposição à cidade e à 

população mais extensa é limitada. Possivelmente isso se deva a proteção recebida 
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da família e da escola que os acolheram uma vez que representam os principais 

espaços de socialização dos estudantes em mobilidade.  

 Quando questionados acerca do valor da viagem, para os estudantes 

brasileiros, além de o objetivo estar focado no amadurecimento e no crescimento 

pessoal, ele também se volta ao aprendizado de um novo idioma. Os estudantes 

internacionais, por sua vez, também procuram o amadurecimento pessoal e 

principalmente a vivência intercultural. O Rotary procura incentivar o jovem a 

olhar para além dos destinos mais tradicionais e a aproximação entre as culturas 

distintas, promovida pela mobilidade internacional, colabora para a construção de 

relações pautadas na alteridade. A pesquisa mostrou que os jovens utilizam muito 

no seu discurso o termo tolerância pode-se dizer que muitos jovens associam a 

viagem de estudo ao aprimoramento de uma língua estrangeira, ao 

amadurecimento e crescimento pessoal e se mostram interessados não apenas em 

conhecer o outro, mas aprender com as diferenças. 

 

Referências 

ARANHA, M.L.A.; MARTINS, M.H.P. A ciência medieval. In: Filosofando, introdução a 
filosofia. São Paulo: Editora Moderna, 1986, p. 133-139. 
BALLATORE, M. L’experience de mobilité des étudiants ERASMUS: les usages 
inégalitaires d’un programme d’échange – une comparaison Anglaterre – France 
– Italie. Tese defendida na Université Aix-Marseille 1 e na Università degli studi di 
Torino, em 18 de dezembro de 2007. 
BAUDRILLARD, J.; GUILLAUME, M. Figures de l'altérité. Paris: Descartes & Cie., 1994. 
BERMAN, A. Bildung et Bildungsroman. Le temps de la réflexion, Paris, v. 4. 1984 
CAMPOS, G. A.; LIMA, M. C. As pedagogias multiculturais e a pluralidade 
epistemológica no contexto da mobilidade acadêmica internacional. In: 1ª 
Conferência do Fórum do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua 
Portuguesa. Lisboa/Coimbra, Anais.14-16 de nov./2011. 
CICCHELLI, V. Connaître les autres pour mieux se connaître: les séjours Erasmus, 
une Bildung contemporaine. In: DERVIN, F.; BYRAM, M. Échanges et mobilités 
académiques: quel bilan? Paris: L’Harmattan, 2008, p.139-162.  
CICCHELLI, V. L'esprit cosmopolite. Voyages de formation juvéniles et cultures 
européennes, Paris, Presses de Sciences Po, 2012. 
DAVIDENKOFF, E.; KAHN, S. Les universités sont-elles dans la mondialisation? Paris: 
Hachette Littératures, 2006. 
DENCKER, A. F. M.; VIÁ, S. C. Pesquisa empírica em ciências humanas. São Paulo: 
Futura. 2002 
DERVIN, F.; LJALIKOVA, A. Présentation da obra dirigida por DERVIN, F.; LJALIKOVA, A. 
Regards sur les mones hypermobiles – mythes et realités. Paris: L’Harmattan, 2008, 
p.9-14. 
ELIASSON, Pär. 600 Years of Travelling Students. Science Studies, v. 5, n. 2, 1992, p. 
29-42. 



 

I Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 29 e 30 de outubro de 2012 

17 

FREITAS, H. M. R.; JANISSEK, R. Análise Léxica e Análise de Conteúdo: técnicas 
complementares, seqüenciais e recorrentes para exploração de dados qualitativos. 
Porto Alegre/RS: Sphinx - Sagra (distrib.), julho 2000.  
GUADILLA, C.G. Complejidades de la globalización e internacionalización de la 
educación superior: interrogantes para América Latina. Cuadernos del CENDES, 
ano 22, n.58, jan/abril, 2005. 
GRESH, A.. RAMONET, I. A desordem das Nações. São Paulo: Editora Vozes, 1996. 
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 6.ed. São 
Paulo: Atlas. 2007 
LIMA, M. C; RIEGEL, V. Motivações da mobilidade acadêmica entre estudantes do 
curso de Administração. Revista Guavira-Letras: Sociedade contemporânea – 
diversidade e multiculturalismo, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
Mestrado em Letras, v.1, n.10, jan.-jul. 2010, p.180-199. 
LIMA, M.C.; RIEGEL, V.; OLANO CARRILLO, C. A. Mobilidade acadêmica made in south: 
refletindo sobre as motivações de estudantes brasileiros e colombianos. XI 
Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na América do Sul. Florianópolis, 
dez.2011. 
LIMA, M. C.; CONTEL, F. B. A internacionalização da educação superior – nações 
passivas, nações ativas e a geopolítica do conhecimento. São Paulo: Editora 
Alameda / Fapesp, 2011. 
_____; _____. Períodos e motivações da Internacionalização da Educação Superior 
Brasileira. 5º Colóquio de IFBAE, Grenoble, Maio , 2009. 
LIMA, M.C.; CZARLINSKI, L.V.S. Mobilidade física de estudantes internacionais. 
Seminário APEC Barcelona. 2012 
LIMA, M.C.; CZARLINSKI, L.V.S. A Experiência De Mobilidade Internacional De 
Estudantes Viabilizada Pelo Rotary Internacional. Projeto de Iniciação Científica 
ESPM PIC/PIBIC. 2012 
MARTIN, M.S. Introdução. In: ALMEIDA, A.M.F. et al. Circulação internacional e 
formação intelectual das elites brasileiras. Campinas: Editora Unicamp, 2004, 
p.17-28. 
MATSUNAKA, F.M.; CARMIGNANI, P.B.; GARCIA, R.T. Intercâmbio cultural: sua influência 
na empregabilidade do administrador. Trabalho de Conclusão de Curso, São 
Paulo, 2009. 
MOREIRA, A.D. Método fenomenológico de pesquisa. SP: Thomson/Pioneira. 2002 
MURPHY-LEJEUNE, E. L’étudiant européen voyageur, un nouvel étranger. Paris: 
Didier, 2003. 
NOGUEIRA, M.A. A construção da excelência escolar: um estudo de 
trajetórias feito com estudantes universitários provenientes das camadas 
médias intelectualizadas. In: NOGUEIRA, M.A.; ROMANELLI, G.; ZAGO, N. (Org.). Família e 
escola: trajetórias de escolarização em camadas médias e populares. Petrópolis: 
Vozes, 2000. 
NOGUEIRA, M. A. Viagens de estudo ao exterior: as experiências de filhos de 
empresários. In: ALMEIDA, A. M. F. et al. Circulação internacional e formação 
intelectual das elites brasileiras. Campinas: Editora Unicamp, 2004, p.47-63. 
OCDE. Education at a glance 2011.  Paris: OCDE. 2011 
PRADO, C.L. Um aspecto do estudo de línguas estrangeiras no Brasil: os 
intercâmbios. In: ALMEIDA, A.M.F. et al. Circulação internacional e formação 
intelectual das elites brasileiras. Campinas: Editora Unicamp, 2004, p.64-84. 
PRADO, C.L. Intercâmbios Culturais. Como Práticas Educativas Em Famílias Das 
Camadas Médias.  Belo Horizonte. Faculdade de Educação da UFMG. 2002 



 

I Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 29 e 30 de outubro de 2012 

18 

RIDDER-SYMOENS, H. A mobilidade. In: RÜEGG, W. (coord.geral da edição). Uma 
história da universidade na Europa. As universidades na Idade Média (vol.I). Lisboa: 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 1996, p.279-303. 
SILVA, R. C. F.; ROCHA, S. R. Brincando de trabalhar, aprendendo com a vivência: o 
desenvolvimento de competências a partir de uma experiência vivida. Internext 
– Revista Eletrônica de Negócios Internacionais, São Paulo, v.3, n.1, p.136-161, 
jan/jun. 2008. 
STALLIVIERI, L. Estratégias de internacionalização das universidades brasileiras. 
Caxias do Sul: Educs, 2004. 
SUAREZ, R. Nota sobre o conceito de Bildung (formação cultural). Kriterion, Belo 
Horizonte, nº 112, Dezembro, 2005, p. 191-198 
TERRIER, E. Mobilites et experiences territoriales des etudiants internationaux en 
Bretagne. Relatório de Tese. Université de Rennes 2. 2010 
UNESCO. Recueil des donneés mondiales sur l’éducation: statistiques comparées 
sur l’éducation dans le monde, Montreal: Unesco, 2010. 
_______. Recueil des donneés mondiales sur l’éducation: statistiques comparées 
sur l’éducation dans le monde, Montreal: Unesco, 2008. 
VERGARA, S.C. Pesquisa qualitativa em Administração. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2004. 
 


