
Estudar fora vale a pena, mas implica riscos 
Renato Essenfelder  
 
Mercado tende a ver bolsistas como "muito teóricos'; outro contra é perder a rede de contatos 
 
Computados os gastos, a saudade de casa, a correria e o estresse, de um lado, e a experiência de 
vivenciar outra cultura e de estudar em centros de excelência, de outro, o veredicto é certo: 
estudar no exterior com bolsa de estudo é, de modo geral, um bom negócio. 
 
Interessados em seguir carreira acadêmica, seja como professores, seja como pesquisadores, 
tiram mais proveito da oportunidade, pois o título abre portas nas instituições brasileiras. 
 
Já quem está em dúvida entre academia e mercado encontra nas bolsas a chance de 
experimentar um pouco de uma rotina de estudos de alto nível e de refletir se leva mais jeito para 
uma ou para outra atividade profissional. 
 
Logicamente, nem tudo são flores. Para conseguir vaga nos melhores programas, é preciso 
enfrentar duas maratonas: uma de estudos, outra de burocracias. 
 
Além de ter um histórico escolar impecável, boas notas nos exames e um sólido projeto de 
pesquisa, os candidatos não podem descuidar da papelada: diplomas, certificados, formulários, 
cartas de recomendação e de motivação, currículo e (muitos) outros. 
 
E há um risco adicional para os aprovados: descobrir que cada porta aberta na academia fecha 
uma no mercado de trabalho. "Acho que [uma bolsa no exterior] até atrapalha [no mercado], pois 
muitas pessoas nas empresas vêem isso como algo muito teórico, fora da realidade", diz Suzane 
Strehlau, 39, professora na Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) e ex-bolsista 
na HEC (Hautes Études Commerciales), da França, onde fez mestrado. 
 
Outro risco é se afastar da realidade brasileira: "Se a pessoa ficar muito tempo fora do país perde 
a rede de relacionamentos", diz o publicitário Pedro Prado, 25, que fez parte da graduação nos 
EUA. 
 
Equacionados os riscos -mais altos em bolsas muito científicas, como as de doutorado-, a gerente-
geral da Central de Estágios Gelre, Telma Moreira, faz uma avaliação positiva. "Toda experiência 
adquirida lá fora é válida."  

 
 
Leia Mais 
 
Programa com auxílio menor marca a vida profissional 
 
Freqüentemente menosprezadas, são justamente as bolsas mais simples, como a de iniciação 
científica da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), que paga R$ 330 
mensais aos graduandos, que muitas vezes definem os rumos da carreira de um estudante. 
 
Foi o que aconteceu com o professor-doutor Waldir Mantovani, do departamento de ecologia do 
Instituto de Biociências da USP (Universidade de São Paulo). Ainda na graduação, ele obteve um 
subsídio do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) que direcionou 
sua vida profissional. "Fui bolsista durante os quatro anos de faculdade. Desenvolvi o olhar do 
mundo da ciência, do método e da análise", conta. 
 
Outro que teve um "empurrãozinho" de uma bolsa de estudo para optar definitivamente pela 
carreira acadêmica foi o professor de sociologia da Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) 
Richard Miskolci, 32. "Durante a graduação, cursei economia.  



Tinha possibilidade de ir para o mercado ganhando muito mais do que como professor 
universitário, mas sou pesquisador", conta ele, que fez um mestrado-sanduíche (no qual metade 
do estudo é feita no Brasil e a outra metade em outro país) pela USP em 1994, estudando parte 
do tempo em Nova York (EUA). 
 
Acadêmico por natureza, o professor-doutor de antropologia na Unicamp Omar Ribeiro Thomaz, 
39, hoje orienta outros estudantes de graduação, doutorado e mestrado em seus projetos. A 
bolsa que mais marcou sua carreira foi a Jovem Pesquisador, financiada pela Fapesp após o 
doutorado. 
 
"Faço pesquisa de campo na África, e a bolsa me possibilitou viajar para lá três vezes. Depois 
comecei a dar aulas e abri mão da bolsa. Mas mantive o projeto, pois isso facilita aos meus alunos 
conseguir bolsas", relata. 

 
 
Leia Mais 
 
Primeiro teste é reunir a papelada exigida 
 
Antes de comemorar, estudante precisa fazer economia; maioria das bolsas só cobre taxas 
 
Cartas de apresentação e de recomendação, testes de proficiência, histórico escolar, cópias de 
documentos, enfim, uma tonelada de papéis. Quem quer fazer faculdade fora do país precisa se 
programar com antecedência de pelo menos um ano para conseguir dar conta da burocracia. 
 
Depois de tudo traduzido no idioma de interesse e enviado à instituição, resta torcer e começar a 
economizar algum dinheiro. Como é praticamente impossível fazer a graduação no exterior com 
bolsa integral, passagem paga e dinheiro para alojamento e alimentação, uma reserva financeira 
antes de viajar é recomendável. 
 
Diferentemente das bolsas de mestrado e doutorado, as de graduação costumam cobrir só a parte 
educacional (taxas acadêmicas), sem passagem aérea e sem auxílio para gastos pessoais. 
 
Para quem mesmo assim quer viver essa experiência, uma opção é o Ibeu (Instituto Brasil-
Estados Unidos), que dá bolsas para graduação em universidades norte-americanas, incluindo as 
famosas Harvard e MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
 
"Para entrar não basta ter um currículo escolar impecável. As escolas buscam alunos que 
participem da comunidade e tenham outras atividades. Não querem um CDF", diz Neide Monteiro, 
chefe do serviço de orientação e assistência ao bolsista do Ibeu. 
 
Outra forma de conseguir o subsídio é pela prática de esportes. Graças aos 2,05 m de altura e às 
habilidades no basquete, Evandro Daniel Moretti, 26, teve apoio para estudar administração de 
sistemas de informação na University of Central Florida (EUA). Ele enviou uma fita de vídeo com 
cenas de jogos e treinos de que participou para o técnico do time de basquete da faculdade. Foi 
aprovado e recrutado. 
 
As bolsas mais comuns, no entanto, são as tradicionais, oferecidas por instituições como British 
Council, do Reino Unido, e Daad (Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico), entre outras. 
O estudante de administração Daniel Eduardo Queiroz Machado de Lima, 22, trancou a faculdade 
por seis meses para estudar disciplinas do seu curso na Nottingham Trent University (Reino 
Unido) pelo British Council. 
 



A ajuda cobriu 2.000 libras correspondentes às aulas. Entre estada, passagem e despesas, 
contudo, ele desembolsou de R$ 15 mil a R$ 20 mil. "Pretendia gastar menos, mas valeu a pena", 
pondera. 
 
Tudo pago 
Alguns raros programas oferecem a possibilidade de viajar sem mexer no bolso. Pelo Daad há um 
curso de inverno de seis semanas com tudo pago para universitários. O bolsista ainda recebe 
seguro-saúde e 1.850 para custear a viagem e a estada na Alemanha. 
 
Durante a faculdade, o agrônomo Christian Bredemeier, 31, conquistou uma dessas bolsas. 
"Fiquei entre janeiro e março na Alemanha. Fui para a Universidade Albert-Ludwigs, em Freiburg. 
O valor mensal foi suficiente." Hoje ele está na sua quarta bolsa de estudos, a segunda pela 
mesma organização. Bredemeier cursa doutorado na Universidade Técnica de Munique, Alemanha. 
 
Na volta 
Outra questão a ser considerada é que nem todos os cursos têm correspondência acadêmica no 
Brasil, e aí o estudo pode comprometer o ingresso do bolsista no mercado de trabalho local. 
 
De acordo com a Associação Alumni, centro ligado ao consulado dos EUA para orientação 
educacional, são quatro as áreas em que a graduação fora pode complicar a validação posterior 
do diploma no Brasil: direito, odontologia, medicina e veterinária. 
 
"Nesses casos, o fato de ter feito fora até pesa contra, mas é válido se a intenção for continuar 
em carreira internacional", avalia Patrícia Molino, diretora nacional de gestão de RH da KPMG. 

 
 
Leia Mais 
 
Metodologia de ensino varia em cada país 
 
Na maioria dos países, o sistema de graduação é diferente do brasileiro. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, não há vestibular: o processo de seleção das faculdades é feito com base em currículo e 
histórico escolar. 
 
Já em alguns países europeus é possível cursar uma faculdade de quatro ou de cinco anos e já 
sair com um título de mestre em mãos. 
 
Na Europa há ainda um projeto de estimular o intercâmbio entre universitários de várias nações. 
O plano é que, no futuro, outros Estados-membros da União Européia se espelhem na Alemanha, 
que tem 40% de suas faculdades com aulas ministradas em inglês. Depois que outros países 
fizerem o mesmo, com o currículo unificado em todos os Estados, qualquer estudante poderá 
começar a universidade na Alemanha, por exemplo, passar pela França e terminar na Espanha. 
 
Como as faculdades alemãs são públicas e cobram apenas uma taxa anual, não há bolsas 
integrais, embora algumas reservem cotas para alunos estrangeiros. 
 
Lá, quem é de fora tem de passar por um curso pré-universitário de um ano e então fazer um 
exame de admissão semelhante ao vestibular brasileiro. 
 
Para validar qualquer diploma estrangeiro no Brasil, é preciso procurar uma universidade pública, 
informa Ana Lúcia Gazzola, reitora da UFMG e presidente da Andifes (Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior).  

 
 
 



Leia Mais 
 
Cada país tem sua especialidade científica 
 
EUA são fortes em tecnologia e gestão; França, em humanas; Alemanha, em engenharia  
 
Na hora de escolher um país-alvo para pleitear uma bolsa, vale investigar antes qual é a 
especialidade científica de cada nação. De modo geral, o forte de administração e tecnologia está 
nos Estados Unidos. Hotelaria é com a Suíça. Artes, culinária, design e moda são bastante 
procurados na Itália e na França, esta última com sólida tradição, também, em ciências humanas. 
Já a meca da engenharia é a Alemanha. 
 
Naturalmente, há outros centros de excelência espalhados pelo mundo, muitas vezes pouco 
divulgados. "Na área de agrobusiness, ciências biológicas, genética e nanotecnologia, por 
exemplo, uma das escolas que despontam como centro de pesquisas é a University of Newcastle 
Upon Tyne, no Reino Unido", exemplifica Tatiana Visnevsky Mendes, 33, presidente da Belta 
(associação de operadores e representantes de cursos no exterior). 
 
Outra indicação da especialista é a Austrália, com "ótimas escolas" em comunicação, gestão e 
hotelaria. "Para comunicação, o centro é a Edith Cowan University, "business" é em Sidney, na 
University of New South Wales. Já em hotelaria, a ICTHM (Internacional College of Turism and 
Hotel Management) é uma das melhores, ligada às grandes escolas de hotelaria da Suíça", 
enumera. 
 
A publicitária Roberta Barros de Carvalho, 25, ficou surpresa com a cidade e escola onde 
conseguiu uma bolsa de estudos de seis meses durante a graduação. 
 
Ela esteve em Charlotte, na Carolina do Norte (EUA), na University of North Carolina. "A faculdade 
não tem tanta tradição na minha área, não é tão conhecida. As escolas mais famosas de arte 
estão em Nova York, mas em Charlotte encontrei um local rico em produção artística e uma 
universidade excelente." 
 
Entre os diferenciais apontados pela publicitária estão o acompanhamento integral do aluno por 
um professor orientador, laboratórios equipados e constantes exposições artísticas. 
 
"Por a cidade ser relativamente rica, ela tem público para absorver mostras de arte e festivais, 
dentro e fora da universidade." 
 
Vale lembrar que, tão importante como o cuidado com o país escolhido é a atenção que se dá à 
escola a freqüentar. "Em todo lugar há cursos péssimos que sive não conseguem validação do 
diploma ou aproveitamento de créditos aqui", adverte a presidente da Andifes e reitora da UFMG 
(Universidade Federal de Minas Gerais), Ana Lúcia Gazzola. 
 
Mais visados 
A analista de sistemas Fabiana Monteiro Franchi, 28, trancou a faculdade de direito e foi estudar 
inglês com bolsa pelo Rotary na Austrália. "Embora com costumes diferentes, ela é muito similar 
ao Brasil", opina. 
 
De acordo com pesquisa feita pela Belta, a Austrália é o quarto destino mais procurado por 
estudantes com idade entre 18 e 25 anos. Nos primeiros lugares aparecem Reino Unido, Estados 
Unidos e Canadá, respectivamente. 
 
"Já aconteceu de a pessoa ir para um lugar que pensava ser diferente. É obrigatório pesquisar o 
máximo sobre o local, clima, tempo de vôo, visto e costumes", diz Malu Teixeira, supervisora da 
Central de Intercâmbio. 



 
Leia Mais 
 
Choque cultural também é parte do programa 
 
No desembarque, o choque: não é só o idioma que é completamente diferente mas também os 
hábitos e costumes culturais. Ao optar por um país exótico como destino, o estudante deve saber 
transformar esse estranhamento em benefícios para expandir os horizontes. 
 
Angelo Segrillo, 46, professor de história da UFF (Universidade Federal Fluminense) relembra sua 
época de bolsista na Rússia como uma oportunidade única. 
 
Ele esteve no Instituto Pushkin por dois anos durante o período das reformas que acabaram com 
o socialismo no país. "Cheguei em 1989 e acompanhei o processo de reformas", conta. 
 
Durante a graduação, Segrillo foi bolsista nos EUA, o extremo oposto cultural. "Foi a primeira vez 
que viajei só, lá aprendi a me virar." 
 
Outro que vai ter de "aprender a se virar" é o estudante Alexandre Nance, 21. Ele conquistou uma 
bolsa de estudos na Eslováquia (Europa Central). 
 
As dificuldades num local tão diferente começam pelo idioma. Ele, que fala pouco ou nada de 
eslovaco, foi parar numa região onde poucos falam inglês. "A escola é para ensinar a língua a 
estrangeiros, mas todos só falam eslovaco", conta. 
 
Aos 18 anos, Ana Elisa Piedade Sodero Martins, 27, conseguiu uma bolsa de estudo cultural na 
Índia pelo Rotary. Entre outras diferenças, ela não se esquece das "negociações" que a família 
que a hospedou fez para arrumar o casamento da sua "irmã" indiana.  

 
 
Leia Mais 
 
Apoio não cobre todas as despesas pessoais  
 
Programas como o Alban pagam 75% dos gastos; bolsista deve contar com reserva própria  
 
Bolsista de doutorado há três anos no Reino Unido, V.A. (que pediu para não ser identificada), 44, 
tem passado dificuldades financeiras com a família para fechar as contas no final do mês. Seus 
filhos adolescentes, de 15 e de 17 anos, não encontraram vaga para estudar de graça, e ela não 
pode pagar estudos particulares. 
 
"É muito difícil estar num nível tão elevado dos estudos e ver os filhos sem freqüentar a escola." 
Novos, sem falar inglês o suficiente e sem dinheiro, os filhos ficavam dentro do flat alugado o dia 
todo. "Foi motivo de muitas lágrimas. Depois de uns seis meses, começaram a trabalhar. Hoje, 
não estudam e fazem trabalho sem qualificação, como limpeza, algo bem difícil para quem tinha 
empregada doméstica o tempo todo no Brasil", conta a bolsista. 
 
Na euforia da comemoração por ter conquistado uma bolsa internacional, muitos negligenciam a 
importância da reserva financeira, achando que o subsídio cobrirá tudo. A atitude pode causar 
apuros depois. 
 
Também no Reino Unido, o engenheiro florestal Gildomar Alves dos Santos, 44, que cursa 
doutorado na University of Aberdeen, na Escócia, recebe 870 libras mensais do programa Alban 
para todas as despesas, incluindo taxas escolares, "que são muito altas". "Tive de dar um jeito 
para sobreviver, comecei a trabalhar como faxineiro em um hospital." 



De acordo com a delegação da Comissão Européia no Brasil, o Alban cobre até 75% dos valores 
necessários para despesas do estudante. O valor varia conforme o país. A organização acrescenta 
ainda que o estudante tem de estar preparado economicamente para se manter como bolsista. 
 
Preparação e expectativas 
Antes de conquistar a bolsa, uma das queixas mais comuns é sobre a papelada exigida dos 
candidatos. A arquiteta Juliana de Sá, 29, vai tentar pelo quarto ano consecutivo a Becas Mae, do 
governo espanhol (as inscrições estão abertas até 31 de dezembro, veja no quadro abaixo). 
 
"Não custa nada preencher o formulário pela internet. Mas, se o candidato for pré-selecionado, 
tem de mandar muita documentação e comprovante de tudo." Para a arquiteta, essa é a melhor 
opção de bolsa disponível hoje. "Escolhemos o que estudar, o estudo pode ser de qualquer 
duração e em qualquer assunto." 
 
Já o estudante universitário João Guilherme Sauer, 22, vai tentar, pela primeira vez, uma bolsa 
fora do país, e o Alban é um dos programas escolhidos. "Tem de se virar, senão não dá tempo de 
achar toda a documentação." Ele também procura outras opções. "Vou tentar a [bolsa] do British 
Council e continuo pesquisando outras." 
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