
Nas férias, estudantes e profissionais buscam cursos
de curta duração no exterior para incrementar formação
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O ano está acabando, a tempe-
ratura subiu e o assunto férias é
cada vez mais frequente. Al-
guns estudantes já programa-
ram onde vão passar o verão.
Eles estão com as malas pron-
tas para embarcar para o exte-
rior, onde, além de conhecer ou-
tra cultura, irão fazer cursos de
curta duração e, de quebra, ga-
nhar pontos em sua formação.

Esses jovens não querem ape-
nas aumentar seus conheci-
mentos em inglês. Cursos ven-
didos em pacotes combinados
de inglês e negócios, design e
moda, espanhol e dança, man-
darim e pintura chinesa, por
exemplo, são procurados por
quem deseja aprender mais du-
rante o período de lazer.

As experiências fora do País,
em geral, são mais bem aprovei-
tadas por quem está no ensino
médio, na faculdade ou no iní-
cio da vida profissional. Segun-
do a professora da Faculdade
de Economia e Administração
(FEA) da USP Tânia Casado, só
o fato de conhecer uma nova
cultura por si só enriquece a
perspectiva de quem viaja.

“Esse contato com pessoas
de outros países ensina a lidar
com a diversidade. É um ganho
pessoal que se reflete no lado
profissional”, afirma.

A presidente da Belta, asso-
ciação que reúne empresas das
áreas de cursos, estágios e inter-
câmbios no exterior, concorda.
Maura Leão ressalta que o im-
portante é nutrir a expectativa
certa. “Não adianta achar que,
quando voltar ao Brasil, vai re-
ceber uma promoção.”

No caso dos jovens que vão
para fora do País fazer cursos
de idiomas ou estudar parte do
ensino médio, Maura diz que
os frutos são colhidos no curto
prazo – como a aquisição mais
fácil de uma língua es-
trangeira– e, principal-
mente, no futuro. “É
uma questão de es-
tratégia. Um garo-
to que viajou aos
16 anos vai sentir
muito tempo de-
pois o reflexo daque-
le investimento que o
pai fez.”

Existem muitas possibilida-
des para os estudantes. Nos
EUA, os alunos do ensino mé-
dio podem ficar hospedados
em câmpus e cursar algumas
matérias da faculdade, em uma
espécie de pré-graduação.

O estudante Henrique Frei-
tas, de 18 anos, pode ser consi-

derado um veterano em inter-
câmbios de curta e média dura-
ção. Aos 13 anos, ele foi para os
EUA estudar biologia e fisiolo-
gia humana e eletrônica na Uni-

versidade de Denver. No
ano seguinte, o então

aluno do Porto Se-
guro, escola pau-

listana de raí-
zes alemãs, ti-
rou férias para
reforçar o idio-

ma na cidade
d e B a d

Dürkheim, na Ale-
manha.

Aos 15 anos, o estudante
seguiu para Universidade de
Oxford, na Inglaterra, para um
curso de escrita criativa e orató-
ria. Em 2009, Henrique esco-
lheu a Universidade de Stan-
ford, nos EUA, para aprender
macroeconomia e comunica-
ção política.

No mesmo ano, o estudante
e foi admitido em Princeton,
nos EUA, onde quer se graduar
em Economia – mas não sem
antes viajar mais um pouco.

Henrique está em Acra, capi-
tal de Gana, na África, desde se-
tembro, onde ficará por nove
meses fazendo trabalho volun-
tário. “Estou morando em uma
casa de família, trabalhando
em ONGs e aprendendo a falar
a língua local. Depois, sigo para
a região central do país, para
servir de tutor em escolas”, ex-
plica Henrique. “Depois da fa-
culdade, volto para o Brasil. Via-
jar é bom, mas não há nada co-
mo sua casa.”

PeloOriente.Assim como Hen-
rique, o mercado de intercâm-
bio brasileiro carimbou muito
passaporte nos últimos anos.
Números da Belta apontam
que, entre 2005 e 2010, cresceu
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Fui para o West London College em busca de um curso
que agregasse valor à minha pós-graduação em
Gestão Empresarial. O curso de um mês de negócios
internacionaisacrescentou, por eu ter aprendido
vocabulário específicode inglês na área de negócios.
Além disso, conheci um lado mais prático de business,
que era algoque afaculdade não me dava, além de
entender melhor a maneira de fazer negócios em
outrospaíses. E, claro, tive os benefícios de estar em
contato com outras culturas, em um lugar que recebe
gentedo mundo todo. Optei pela Inglaterra por causa
do idiomae também porquequeria tera experiência de
viverna Europa, pois eu já tinha passadopelos Estados
Unidos,onde fiz intercâmbio. Comecei a me organizar
com uns quatro meses de antecedência e não tive
contratempo. Recomendo, com certeza.”
BrunaKotzias,bacharelemTurismoeHotelaria

❛❛Queriaum curso que agregasse valor à minha pós.
Eacrescentou, por eu ter aprendido um
vocabulárioespecífico e conhecido um lado mais
práticode business, em meio a outros estrangeiros

34% o número de pessoas que
fazem cursos de férias. Somen-
te este ano, o órgão estima que
160 mil terão viajado para o ex-
terior com o objetivo exclusivo
de estudar.

Os países mais procurados
por estudantes ainda são os de
língua inglesa, como Canadá,
EUA, Reino Unido, Austrália e
Nova Zelândia. Mas os emer-
gentes China e Índia ganham
cada vez mais espaço entre os
destinos dos viajantes.

O consultor de sistemas de
gestão empresarial Alexandre
Costa, de 31 anos, embarca dia
26 de dezembro para Nova Dé-
lhi, na Índia. Em dois meses,
quer aprimorar seu inglês.

“Saiu mais barato do que se
eu optasse por um país ociden-
tal que fale inglês”, diz o consul-
tor, que fez outro intercâmbio
em 2004, no Alabama (EUA).
“Naquela época, eu ainda não

dominava o idioma. Agora será
mais tranquilo.” Na agenda,
Alexandre, que é professor con-
vidado da FEA-USP, vai levar
anotado os contatos de profis-
sionais de TI de Mumbai. “Que-
ro conhecer gente renomada
da área.”

Outro que vai aproveitar a
viagem para ativar contatos
profissionais é o estudante de
Relações Internacionais da
PUC-Minas Felipe Saraiva Fer-
nandes, de 21. Ele viaja para a
China amanhã e vai passar o ve-
rão brasileiro aprendendo man-
darim e estagiando na área de
marketing em uma empresa de
recrutamento. “Ver de perto co-
mo funciona uma das maiores
economias do mundo será fan-
tástico”, diz Felipe.

Inglês das ruas. Até mesmo
cursos de inglês são ferramen-
tas que incrementam a forma-

ção – principalmente quando
servem para o estudante alcan-
çar outro estágio na carreira, co-
mo a bacharel em Comunica-
ção Social Bruna Calheiros, de
25. Desde setembro, ela está
em Nova York fazendo um cur-
so de inglês preparatório para o
teste de proficiência Toefl. Seu
objetivo é fazer uma pós em De-
sign e Tecnologia na cidade.
“Fazer inglês aqui é diferente.
A gente vai para a escola todo
dia. Isso sem contar as conver-
sas na rua.”

Para aperfeiçoar o inglês, o
analista de sistemas Jorge Au-
gusto Silva, de 31, foi para o ou-
tro lado do planeta no verão de
2006. Ele passou um mês naNo-
va Zelândia, em casa de família.
Valeu a pena, conta: “Na volta,
consegui um emprego que pe-
dia inglês fluente para lidar
com estrangeiros.”

Para o especialista em carrei-

Nomundão.
Intercâmbio

decurta
duraçãoépara

quemquer
vivência

internacional
eaprendizado

ARQUIVO PESSOAL
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EstouemGana fazendotrabalho voluntárioemuma ONGde
educação.Sempreacheiencantador viajarsozinho, apesarde
seramedrontadortambém.E tambémme encanteipelo
desafioacadêmico.Em 2005,aos 13anos,passei um mêsna
UniversidadedeDenver, estudandobiologiaefisiologia
humana,alémdeeletrônica. Meu focoeraacharalgo para
estudarna faculdade.No ano seguinte, fizum curso deummês
dealemão emBad Dürkheim. Jáem2007, fuiparar emOxford,
ondeestudei escritacriativae oratória.Foi aviagem em que
maismediverti. Também fiquei30 dias emStanford,
naCalifórnia. Agorame decidiporestudarEconomia.
Meuspais sempredeixaramtudomuito aberto.Depois da
faculdadequero morar noBrasil,poisumacoisa
queaprendié quecasa écasa.”
HenriqueFreitas,calourodocursodeEconomiadePrinceton

Minhaprimeiraviagem ao exterior foium intercâmbio
de30 dias na Argentina,em2005. Afluência que
adquirina línguaespanhola metrouxe a oportunidade
depassar quatro mesesna filialchilena daempresa
emquetrabalho. Nasminhasfériasdeste ano, fuipara
SanDiego. Eraum sonhosentiros aresdaCalifórnia.
Fui focado100%no idioma eacabeiencontrando
brasileiros,masnão fuimuitogentil. Muitagentese
desfocadoobjetivo principal.Foi umaexperiência
única,compalavras não saberia dizer.Quemsabe,
comváriosadjetivos: inesquecível,único, libertador.”
CarlosMazzutti,
administradordeempresasformadopelaPUC-SP

Meuobjetivo é fazeruma pós-graduaçãoemDesigne Tecnologia aqui
emNovaYork.Para ter100% deaproveitamento docurso etambém
paraassituaçõesdo diaa dia,opteipor, antes, fazerum curso intensivo
de inglês. É umaexperiênciaque achoquetodosdeveriam ter pelo
menosuma vez navida.Estou completamenterealizada. No começo,dá
aquelemedinhoe insegurança,mas tudovalemuito apena. É uma
experiênciaúnicae fantástica,emesmo assituaçõesdifíceis servem
comolição. Eu,porexemplo, tivede ‘construir’ sozinhameus móveis,
jáqueeles vêmcompletamente desmontados.Vocêtambém aprende
muitosobre vocêmesma, amadurecee acaba valorizandomuito mais
suafamíliae seusamigos.”
BrunaCalheiros,
graduadaemComunicaçãoSocialpelaESPM

ras Rolando Pelliccia, diretor
da consultoria de RH Hay
Group, intercâmbios rápidos
são vistos com bons olhos pelo
mercado. “Mesmo um curso de
um mês demonstra o compro-
misso do profissional com seu
próprio desenvolvimento”,
afirma.

O administrador Carlos Ma-
zzutti, de 29 anos, recebeu um
convite após investir no apren-
dizado de espanhol fora do
País. Ele já estudava a língua
aqui, mas foi depois de aulas in-
tensivas de 30 dias, Em Buenos
Aires, no verão de 2005, que o
funcionário da Nestlé foi cha-
mado para trabalhar quatro me-
ses na filial da empresa no Chi-
le, ano passado.

Mazzutti gostou tanto da ex-
periência que, em setembro, ti-
rou férias e fez um novo inter-
câmbio, na Califórnia (EUA),
onde passou um mês estudan-
do inglês. “Fui focado 100% no
idioma. Foi uma experiência
única, inesquecível.”

Experiência cultural. Se os
países de língua inglesa atraem
brasileiros em busca de aliar la-
zer e pontos no currículo, a Eu-
ropa é opção para quem prefere
programas, digamos, mais cul-
turais, como a aluna de Arquite-
tura da Faap Rossana Cerello,
de 22 anos. Este ano ela partici-
pou de um curso de três sema-
nas de design de interiores sus-
tentável na Florence Universi-
ty of the Arts, na Itália.

“Em pouco tempo, aprendi
muita coisa sobre uma área que

desconhecia e que está em al-
ta”, conta Rossana.

Interessada na cultura euro-
peia, a bacharel em Turismo e
Hotelaria Bruna Kotzias, de 24
anos, escolheu Londres para es-
tudar negócios, no West Lon-
don College. “Queria agregar
mais valor à minha pós em Ges-
tão Empresarial conhecendo
outros modelos”, diz.

Para a professora Tânia Casa-
do, o profissional que investe
em cursos rápidos no exterior “
enriquece sua perspectiva” e
melhora sua formação – não im-
porta se está no fim ou no início
da carreira. / FELIPE MORTARA,

LARISSA LINDER E CARLOS

LORDELO

❛❛Quando você sai de casa paraviajar, não vale apena
perder tempo pensando emsaudade. Para
aproveitarmesmo, tem de estar aberto a dizer ‘sim’

❛❛O idioma é o inglês, não tem jeito, ou
você se adapta ou vemuma onda e te
engole. É preciso investir em você

❛❛Vocêtambém aprende muito sobre você
mesma, amadurecee acaba valorizando
muito mais sua família eseus amigos

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL
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Emfevereiro deste ano, fiquei 15dias imerso num cursodeespanholem
Montevidéu.Escolhio Uruguaipordoismotivos,segurançaeproximidade, alémde
sermaisbaratoe umpouco desconhecido.Trabalho comoanalistadesistemas e,
alémdoinglês,não pedemoutras línguasnesse segmento.Eu gosto deaprender
paraviajare interagir comoutras pessoas.No iníciode2006, passei30 dias na
NovaZelândiaem casadefamília efoiminha primeiravez noexterior. Foi umabela
escolha,pelopovo, paisageme transporte públicomuitoeficaz.Quandovoltei,
conseguium emprego quepedia inglêsfluentepara lidar comestrangeiros.Ajuda
nocurrículo,dámaisconfiançae fazbempara a autoestima.”
JorgeAugustoMartinsdaSilva,analistadesistemas

Nodia26 dedezembro, partopara aÍndia,
queéum país exóticoe diferente,etemum
customaisbaixodo que váriospaíses
ocidentaisque falaminglês.Outro aspectobem
importanteparamim éconhecer aparte espirituale
expandirmeusconhecimentos de ioga.Acho quevou
encontrarumaoutra formadeenxergar omundo,bem
diferentedanossaculturaocidental.
Éum lugar queeu já estudeibastantenos livros,agora
precisoviver deverdade. Estou indosozinho, meio que
paradesbravaruma novacultura.Dá paraexplorar
bastantenesses doismeses,com 4horas deestudos e
comdias livrespara viajareentrar na vidadaspessoas.
Jáfizum intercâmbioem2004, noAlabama, nos
EstadosUnidos,porcinco meses, dedezembroa maio.
Mefezentrar num mundocompletamente diferente,
masvaleu a experiência.Agoravai serbem diferente.”
AlexandreCosta, consultordeTI

O que estudar

❛❛

❛❛

1.831
dólareséocusto

médiodeum

intercâmbiode

4semanas

noCanadá

Lá fora, pensam mais no coletivo e você passa a veras coisas de
um outro modo.No trânsito, não precisase preocupar com faixa
de pedestres. Ninguém tenta passar aperna em ninguém

Depois da1ª viagem, percebi como é
necessárioe vital falarum idioma.
Quando você volta é que a fichacai

EPITACIO PESSOA/AE

Alemão e Música (ou Canto)
Viena, Áustria
4 semanas * - custo: € 1.620 **
Alemão e Esportes de Inverno
Viena, Áustria
4 semanas
custo: € 1.396
+ despesas esportivas
Inglês e Mergulho
St. Paul's Bay,
Ilha de Malta
4 semanas
custo: € 1.400 + € 300
semanais de aulas
de mergulho

Cultura Global Intercâmbio
Tel.: 11 3284-4415
www.culturaglobal.com.br

Cursos Profissionalizantes
(diversas áreas)
Canadá ou Austrália
A partir de 12 semanas
CAN$ 3.720
Inglês e Estágio não
remunerado
(diversas áreas)
EUA, Canadá, Inglaterra,
Irlanda, Espanha ou Argentina
8 semanas
£ 1.630

Experimento
Tel.: 11 3707-7122
www.experimento.org.br

Inglês e Moda
Nova York, EUA
4 semanas
US$ 4.230
Italiano e Fotografia
Florença, Itália
4 semanas
€ 2.560
Mandarim e Pintura Chinesa
Pequim, China
4 semanas
US$ 3.162
Inglês na Índia
Nova Délhi, Índia
4 semanas
US$ 1.486

CI - Central de Intercâmbio
Tel.: 11 3677-3600
www.ci.com.br

Inglês e Fashion Design
Londres, Central Saint Martins
College of Art & Design
4 semanas
A partir de £ 1.580
Workshop em Cinema
Universal Studios
Hollywood, Los Angeles, EUA
4 semanas
A partir de US$ 3.650

ICCE
Tel.: 21 2523-4942
www.icce.com.br

Design, Comunicação
Visual e Moda
Barcelona ou Florença
3 semanas
€ 2.900 ou € 3.100
Gastronomia no
‘Le Cordon Bleu’
Paris, França
12 semanas
A partir de R$ 6.000

SIP - Student International
Programs
Tel.: 11 3168-6658
www.siptravel.com.br

Inglês Focado em Business
Londres, Inglaterra
12 semanas
A partir de £ 1.290
Filmagem e Produção Digital
Nova York, EUA - New York Film
Academy
4 semanas
A partir de US$ 3,250

Intercultural Cursos no
Exterior
Tel.: 48 3229-7900
www.intercultural.com.br

Espanhol e Culinária
Málaga, Espanha
2 semanas – € 839

Intercâmbio Global
Tel.: 11 3149-8199
www.intercambioglobal.com.br

*Pacotesparaoperíodoentredezem-
bro de 2010 a março de 2011.
** Os valores estão sem taxase
podem ser alterados.

ARQUIVO PESSOAL
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