


das escolas estrangeiras em relação 
às brasileiras. Não há provas e o de-
sempenho é avaliado pelos traba-
lhos. É o aluno que tem de se apro-
fundar nas disciplinas em que tem 
interesse. É por isso que parte dos 
brasileiros acha fácil acompanhar o 
ritmo da nova escola. "No Brasil so-
mos mais cobrados", diz Júlia Barros 
de Alencar Muniz, do Recife, que 
passou um ano estudando em um 
colégio público do Canadá, em um 
programa que não permite a esco-
lha da família ou da escola. "Passar 
no vestibular ficou mais difícil, mas 
mesmo assim valeu a pena", diz ela. 
As escolas públicas canadenses estão 
entre as melhores do mundo. 

É comum pais de filhos que têm 
algum talento procurarem esco-
las fora do país. É o que diz Mau-
ra Leão, presidente da Associação 
Brasileira das Agências de Inter-
câmbio. A estudante Valentine Dé-
camps, de 17 anos, queria passar 
pela experiência de se virar sozinha 
em outro país sem deixar de lado a 
prática do tênis, esporte pelo qual 
compete. Também não queria vol-
tar desconectada do currículo de 
seu colégio no Brasil e sem ritmo de 
estudo. Encontrou na Austrália uma 
escola que correspondia a suas exi-
gências. Deu tão certo que a estada 
de seis meses foi esticada para um 
ano. "Foi enriquecedor ter conta-
to com pessoas de culturas e valores 
tão diferentes dos meus", diz ela. Va-
lentine fez amigos coreanos, ameri-
canos, chineses e tailandeses. 

Planejamento é fundamental 
para que não haja problemas de 
adaptação. A vida longe de casa 
pode ser difícil, principalmen-
te quando a escola e a família não 
têm a preocupação de integrar o 
estudante à nova realidade. "Já vi 
casos de adolescentes que voltaram 
por se sentir sozinhos ou por sofrer 
preconceito", diz Guilherme Heitor, 
consultor educacional, que ajuda 
as famílias a encontrar a melhor es-
cola para seus filhos. Por isso, tenha 
certeza de que a empresa de inter-
câmbio que você contratou tem 
profissionais de apoio no país de 
destino. Se a barra pesar, eles têm 
de entrar no circuito. "Se após o se-
gundo mês o aluno não demons-
trar disposição, é bom investigar." 
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