
gulares do currículo. E isso tudo sem per-
der o ano escolar quando retornar ao país 
de origem. Em geral, pede-se um nível in-
termediário de fluência na segunda lín-
gua e um bom desempenho escolar. 

Para Luiza Meyer, especialista em 
Educação Internacional e pós-graduada 
em Gestão Empresarial, ser intercultu-
ral significa estar conectado à realidade 
atual. "Não é uma questão de vantagem, 
mas de necessidade", observa. Ela explica 
o porquê: "A escola intercultural procu-
ra preparar seus alunos para a realidade 
atual e os desafios previstos para o futu-
ro. É uma instituição que se preocupa em 
formar cidadãos que saibam transitar en-
tre culturas diferentes e, principalmen-
te, respeitá-las. O respeito à diferença e 
o saber conviver são valores e competên-
cias extremamente importantes em nos-
so contexto atual", salienta. 

Assim como Luiza, Ana Paula Castro, 
gerente da multinacional sueca EF, no 

Rio de Janeiro (RJ), cita o respeito co-
mo um dos principais ganhos para quem 
passa uma temporada fora de seu lugar 
de origem, conhecendo outras realidades 
e aprendendo a lidar com elas. "O ado-
lescente tem a oportunidade de conviver 
com a diferença cultural e trabalhar a to-
lerância. Durante esse período, ele tem 
contato com informações que não cons-
tam em livros, como as reações de deter-
minadas nacionalidades perante nossos 
costumes, crenças e religiões", relata. 

A experiência é potencialmente pro-
veitosa não apenas para quem viaja, já 
que o intercâmbio, como o próprio no-
me diz, é uma troca. "Uma instituição 
que recebe um jovem estrangeiro, por 
exemplo, tem em mãos um colaborador 
magnífico no que se refere à divulgação 
de uma nova língua e cultura. Os alunos 
terão a oportunidade de ouvir o idioma 
nativo e ampliar seu conhecimento de 
mundo", cita Luiza, que também é au-



tora do livro Próxima Estação: Intercâmbio 
(Oficina Editorial). 

Há 16 anos trabalhando na área, 
Luiza vê uma clara evolução do papel da 
escola em relação ao intercâmbio cultu-
ral. Segundo a especialista, inicialmente, 
a maioria das instituições fazia de tudo 
para evitar que o aluno tivesse essa ex-
periência internacional, visto que signi-
ficaria a "perda" do estudante por um 
semestre ou ano letivo. "Hoje em dia, a 
maioria das escolas, especialmente as 
particulares, que atendem a uma cama-
da da população mais favorecida finan-
ceiramente, entende que participar de 
intercâmbios tornou-se um grande obje-
tivo para parte de seus alunos. Ao invés, 
portanto, de negar uma realidade, ou de 
tentar dificultá-la, as escolas estão procu-
rando preparar seus estudantes para esta 
experiência, inclusive para que consigam 
integrar-se com mais facilidade na volta 
ao Brasil", explica. 

Quem viaja costuma trazer na ba-
gagem uma experiência passível de ser 
compartilhada com os colegas de sa-
la. "Eles se tornam mais independentes, 
aprendem outro idioma e perdem o medo 
de encarar o mundo", enumera Simone 
Emmanuel, responsável pelo escritório 
da agência de intercâmbio Egali, no Rio 
de Janeiro (RJ). A empresa, segundo ela, 
envia anualmente 2,2 mil alunos para o 
exterior - 20% deles são do ensino mé-
dio e vão participar do Programa de High 
School, em países como Estados Unidos e 
Canadá, ou vão estudar idiomas em esco-
las canadenses, britânicas e americanas. 

ACOLHIDA E ORIENTAÇÃO 

Se a instituição de ensino brasileira es-
tá abrindo as portas para um aluno es-
trangeiro, é imprescindível garantir uma 
boa acolhida. Na opinião de Luiza, é im-
portante que os gestores escolham uma 
pessoa para se tornar uma referência pa-
ra o aluno, durante o período em que ele 
estiver na escola. Além disso, aconselha, a 
direção e a equipe pedagógica devem pla-
nejar em parceria o material que vai nor-
tear todo o trabalho de orientação desse 
estudante internacional. Na verdade, ex-
plica a especialista, isso nada mais é do 
que fazer uma adaptação do manual do 
aluno à realidade do estrangeiro, inclusi-
ve em relação à língua. "Normalmente, 
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os estudantes que chegam ao Brasil não 
dominam nosso idioma, por isso a im-
portância do envolvimento de alguém 
que fale inglês. A escola poderá, inclusive, 
envolver um professor dessa matéria. A 
orientação deverá envolver, também, as-
pectos culturais, pois os códigos de con-
duta aqui exigidos podem ser totalmente 
diferentes da referência do estudante es-
trangeiro", orienta Luiza, acrescentando 
que é importante que o aluno estrangeiro 
seja apresentado aos principais membros 
da equipe da escola. 

Outro cuidado é providenciar o 
preenchimento de um relatório mensal 
de todos os professores envolvidos com 
o novo estudante. Segundo a especia-
lista em Educação Internacional, é uma 
maneira formal de avaliar sua evolução, 
identificar dificuldades e corrigir rotas, se 
necessário. "Essa avaliação é um instru-
mento que também poderá ser comparti-
lhado com a organização de intercâmbio 
responsável pelo estudante estrangeiro." 

Também se recomenda aos gesto-
res identificarem um ou dois alunos que 
possam fazer o papel de facilitadores na 
adaptação desse jovem intercambista. 
"Esses colegas brasileiros serão respon-
sáveis por auxiliar o estrangeiro em suas 
dificuldades iniciais, apresentar amigos e 
possibilitar a criação de laços sociais que 
acompanhem o intercambista durante 
seu período no Brasil." 

E, para quem vai ganhar um cole-
ga de classe estrangeiro, é válido, por 
exemplo, ressaltar a importância de 
uma boa acolhida e do respeito às dife-
renças. Ana Paula, da EF, acredita que 
uma boa maneira de envolver a turma 
é falar sobre o país do qual a pessoa es-
tá vindo, além de explicar para os alu-
nos que o novato vai enfrentar um pe-
ríodo de difícil adaptação e, por isso, 
eles serão muito importantes para tor-
nar esse processo menos complicado. 

Mas as providências necessárias 
não devem fazer com que a rotina da 
escola "vire de ponta-cabeça". Afinal, 
o estudante que está chegando de ou-
tro país quer é entrar em contato com 
uma nova realidade, daí a importân-
cia de fazer com que a adaptação ocor-
ra da forma mais natural possível. 
"Acreditamos que a melhor maneira 
de receber alunos estrangeiros é a es-
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Além do seguro-médico, o sócio-fun-
dador da agência de intercambio BEX, 
Flávio Crusoé, lembra que a escola precisa 
entrar em contato com a organização res-
ponsável pelo intercambista no Brasil para 
saber quem é a família anfitriã onde ele vai 
morar e quem poderá ser acionado em si-
tuações de emergência. Em relação à docu-
mentação, ele diz que a instituição de ensi-
no deve fazer uma oferta de vaga, por meio 
de documentação específica e definida pelo 
consulado brasileiro, para que o intercam-
bista possa solicitar o visto correto. A BEX 
Intercâmbio tem convênio com cerca de 
200 escolas e universidades estrangeiras e 
já enviou mais de 13 mil alunos e profissio-
nais para o exterior - desse total, 30% fo-
ram no Programa de High School. 

OUTRAS PARTICULARIDADES 

Se o estrangeiro merece uma atenção es-
pecial dos responsáveis pela escola, o mes-
mo pode ser dito do aluno brasileiro que 
vai para o exterior. Simone lembra que o 
período que antecede a partida para uma 
temporada de estudos exige planejamento 
por parte dos gestores no Brasil. Ela enten-
de, também, que é necessário lidar com o 
assunto com mais flexibilidade. "E preci-
so permitir, por exemplo, alteração em da-
ta de provas. Geralmente, os embarques 
ocorrem no final do ano letivo e, eventual-
mente, as escolas não são flexíveis em re-
lação às provas, gerando prejuízos para os 
intercambistas. Recentemente, tivemos o 
caso de um estudante que precisou cance-
lar a viagem porque um professor não to-
pou adiantar a prova final em três dias." 

Em relação à questão curricular, po-
rém, não dá para esperar qualquer flexi-
bilidade. Ana Paula alerta que os alunos 
que vão estudar fora precisam estar cien-
tes das regras sobre o assunto, tendo cla-
ra a questão da compatibilidade ou não 
da grade escolar, evitando, assim, uma 
desagradável perda de ano no retorno ao 
Brasil. É fundamental, por exemplo, veri-
ficar com a escola brasileira as exigências 
em relação às matérias cursadas duran-
te o Programa de High School no exte-
rior, para que a equivalência de estudos 
seja viabilizada, permitindo que o ano ou 
semestre escolar seja validado aqui. 

Uma maneira de esclarecer pais e 
alunos sobre o assunto é promover pales-
tras com profissionais da área, alternati-
va que Luiza avalia como positiva. Mas 
ela alerta sobre a importância de fazer 
com que esses encontros apresentem as 
diferentes possibilidades de intercâmbio 
existentes hoje no mercado. "Não pode-
mos confundir essas palestras como 'pro-
paganda' de programas de intercâmbio. 
Esses encontros devem ter como princi-
pal objetivo informar a alunos e pais so-
bre as experiências internacionais dispo-
níveis hoje no mercado, suas vantagens e 
desafios, faixa etária indicada, etc. Não é 
possível opinar sobre um assunto sem co-
nhecê-lo. O papel da escola é propiciar es-
se conhecimento à sua comunidade", diz 
Luiza, que já atuou na coordenação de es-
tudantes estrangeiros em uma escola de 
ensino médio, em Belo Horizonte (MG), e 
gerenciou uma agência especializada em 
intercâmbio cultural. 

Luiza lembra que, atualmente, há um 
grande número de escolas que até ofere-
cem seus próprios programas de inter-
câmbio. "Muitas vezes, esses programas 
se tornam tradição em determinadas sé-
ries e, até, um diferencial no currículo. 
Tornar essas experiências parte integran-
te do currículo, envolvendo projetos inter-
disciplinares, é a possibilidade de a escola 
fazer a diferença entre um passeio e uma 
imêrsão cultural verdadeira. A iniciativa 
não deve ter o cunho único de marketing, 
mas seu sucesso acaba colaborando para a 
atração de novos estudantes", avalia. 

Entre as agências de intercâmbios 
ouvidas na reportagem, convites para dar 
informações sobre o assunto em institui-
ções de ensino médio é algo corriqueiro. 
Na Egali, toda semana' os representantes 
da empresa estão nas escolas, explicando 
os diferentes tipos de intercâmbio. "A es-
cola deve estimular que seus alunos fa-
çam intercâmbio. E a melhor maneira é 
convidando pais e alunos para palestras 
explicativas", diz Simone. 

Já Ana Paula acha que a escola que 
busca uma parceria com uma institui-
ção de ensino internacional está em van-
tagem. "Ela vai prestar mais um serviço 
para seu aluno e dar segurança e melhor 
qualidade nesta busca, pois os alunos e os 
pais seriam melhor orientados e cuida-
dos", afirma a gerente, informando que a 
EF oferece palestras e workshops sobre in-
tercâmbio. 

Na opinião do sócio-fundador da 
agência de intercâmbio BEX, ao abrir as 
portas para as palestras, as instituições 
de ensino dão aos pais e alunos a opor-
tunidade de descobrirem que uma tem-
porada de estudos no exterior pode ser 
uma experiência bastante enriquecedo-
ra. "Muitos estudantes deixam de fazer 
intercâmbio por medo ou falta de infor-
mação, porém, é um processo muito mais 
fácil e seguro do que muitos imaginam." 

E, para as escolas interessadas no as-
sunto, resta, ainda, mais uma alternati-
va: o intercâmbio virtual. Por meio dele, 
"escolas irmãs" pertencentes a diferen-
tes países, trocam informações e desen-
volvem projetos em parceria. Nesse caso, 
lembra Luiza, as instituições que fazem 
parte de congregações religiosas presen-
tes em várias partes do mundo têm, nas 
mãos, "uma mina de ouro".  

Text Box
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