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O homem mais viajado do mundo

O intercâmbio sempre represen-
tou um processo fundamental na
preparaçãodos jovens para o mer-
cado de trabalho e nas relações so-
ciais que eles acumulam ao lon-
go da vida. E, de uns anos para
cá, tal pensamento ganhou força
e essa atividade cada vez mais é
procurada. Anualmente, embar-
camos mais de 10 mil pessoas dis-
postas a passar uma temporada
no exterior para aperfeiçoar a
fluência em algum idioma, fazer
o colegial, estender sua formação
universitária ou atuar em um pro-
grama de trabalho remunerado.

Tão imprescindíveis para o
dia-a-dia agitado e cosmopolita
dos grandes centros, a flexibilida-
de e a maleabilidade no convívio
com outras culturas são as maio-
res recompensas – de valor inesti-
mável – para quem faz intercâm-
bio ou um programa de trabalho
remunerado. Essas característi-
cas ajudarão para sempre o estu-
dante no ambiente profissional,
acadêmico e mesmo no pessoal.

Ao viver semanas ou meses no
exterior, o intercambista estará
em contato direto não só com
uma língua, mas com costumes e
tradições diferentes. Além de acu-

mular conhecimentos ou recur-
sos, aprende a conviver, respeitar
e – bem provavelmente – admi-
rar culturas que desconhecia.

Felizmente, operadoras com
know-how e tradição no mercado
vêm executando muito bem a ta-
refa de oferecer um serviço de
qualidade com diversidade àque-
les que querem adquirir experiên-
cia em outra nação. Destinos não
faltam. Há possibilidade de o via-
jante conhecer de perto o cotidia-
no de países como EUA, Canadá,

Inglaterra, Austrália, Nova Zelân-
dia, África do Sul, Espanha, Fran-
ça, Suíça, Alemanha, Japão, Irlan-
da, Itália e Malta. O resultado de
tão variada oferta constatamos no
início deste ano, quando verifica-
mos um incremento de 30% nas
vendas de cursos no exterior.

Além disso, a integração entre
os povos tambémé favorecida pe-
la grande quantidade de progra-
mas, que atendem a necessidades
e a idades diversas. O mercado
oferece opções para adolescen-

tes, executivos e terceira idade.
Vale lembrar que os cursos de
idioma tradicionais exigem ape-
nas idade mínima de 18 anos. A
partir dessa faixa etária, todos po-
dem participar.

Em meio a essa diversidade,
os cursos de línguas despontam
com 88,8% da preferência do via-
jante, de acordo com pesquisas
do setor. Outra estatística impor-
tante é o crescimento de 40% na
procura por programas de traba-
lho remunerado. A América do

Norte continua sendo o grande
centro para realização de cursos
de idioma. De cada cem pessoas
que viajam para o exterior, 25 es-
colhem o Canadá e 23 optam pe-
los EUA como destino.

Os EUA, por meio de seus con-
sulados, acabam de desburocrati-
zar e agilizar o processo de entre-
vistas para a concessão do visto,
demonstrando sua intenção de
atrair ainda mais estudantes. Um
sinal claro do fortalecimento do
setor, cada vez mais resistente às
crises mundiais. O destino tam-
bém registra uma procura cres-
cente pelos programas de cole-
gial e de trabalho remunerado.

Voltando à área de cursos, o
Reino Unido continua uma refe-
rência, com 22%. E, para melho-
rar, outros locais também ga-
nham mercado. Austrália e No-
va Zelândia, juntas, já atraem
21% das viagens a estudo ou a
trabalho, número extremamente
expressivo para um continente

geograficamente distante dos
brasileiros.

Felizmente, a perspectiva é de
que a procura cresça ainda mais
nos próximos três anos. De acor-
do com levantamento divulgado
no fim de 2004 pela Association
of Language Travel Organiza-
tions (Alto), esse setor tende a
crescer 15% ao ano nesse triênio.
Naturalmente, viajar sempre é
agradável. Entretanto, para um jo-
vem ou adulto que participa de
um programa de intercâmbio, es-
sa atividade assume um caráter
de extrema importância, por se
tornar uma forte referência em
seu currículo profissional e mar-
car sua vida para sempre. ●
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Toda semana é uma surpresa. Al-
gumasvezes, os artigosdemr.Mi-
les chegamvia e-mail; outras, apa-
recem na Redação – acreditem! –
telegrafados. E há ocasiões em
que, nos últimos momentos do fe-
chamento, sua correspondência
venha pelo correio. É fácil reco-
nhecê-la: o intrépido viajante tem
uma caligrafia característica e ca-
prichada e seus envelopes estão
sempre endereçados na cor preta,
em letras traçadas, provavelmen-
te, por uma inseparável caneta tin-
teiro, companheira de longas via-
gens. Foi o que ocorreu nesta edi-
ção:oenvelope, registradonaesta-
ção de correios de Innsbruck, nos

Alpes austríacos, surgiu, infalível,
na última hora, com o seguinte
conteúdo:

“Dear friends: I’m sorry, but I
was not able to answer your ques-
tions during the last days. Assim
que saí de Malta, tomei um ferry
para a Sicília e, depois de um un-
forgettable spaguetti com vôngo-
le em Siracusa, resolvi voltar para
a Inglaterra de trem. Adoro trens.
Não me entusiasmam muito esses
monstrengos ultravelozes que an-
daram espalhando por alguns paí-
ses; o que me encanta nas ferro-
vias é a permanente possibilidade
de acompanhar a vida das cidades
e dos campos pelas janelas.

Qualquerviagem de tremé, po-
tencialmente, um filme de cine-
ma.Aqui, na Europa,muitas delas
lembramromances deoutros tem-
pos, sobretudo porque as estações
conservam, em sua maioria, aque-
la aparência old fashioned do iní-
cio do século passado.

Existem, of course, jornadas
ferroviárias que lembram filmes
de terror. Aqui mesmo, no Tirol,
sempre que observo velhos va-
gões de carga encostados nos des-
vios, recordo-me dos prisioneiros
que encontramos quando libera-
mos a Alemanha em 1945 – ima-
gens que me causam pesadelos e
remorsos.

De forma geral, contudo, trens
me evocam máquinas de transfor-
mar cenários. Você cochila numa
planície cheia de girassóis e des-
perta à sombra de montanhas ne-
vadas;vocêvai almoçarnacompa-
nhia de camponeses cuidando da
terra e, durante a sobremesa, está
no centro de uma cidade movi-
mentada, com carros buzinando
enquanto a composição passa sua
imponência habitual. Yes, my
friends: I love nice railways. Sinto
muita pena que vocês não tenham
aproveitadonossa pequenacontri-
buição nesse particular.

Unfortunately, entre as coisas
que nós, ingleses, ensinamos para

vocês, brasileiros, uma delas – a
engenharia ferroviária – foi tergi-
versada.

That’swhy you have to deal wi-
thall theseawfulmotorways.Con-
sola-me saber que, well, no que
diz respeito ao futebol (outra mo-
destíssima participação de nossa
cultura na vossa), vocês se torna-
ram alunos muito aplicados.

Estaviagemestá sendo tãoagra-
dável que, assim que eu chegar a
Londres, pretendo telefonar para
meus queridos Anthea e Rohan
Vos, dois intrépidos cidadãos sul-
africanos que, em pouco mais de
20 anos, transformaram um sonho
de juventude num dos trens mais

luxuosos do mundo: o Rovos
Rail, que faz diversos trajetos pela
África meridional.

Recentemente, ajudei Rohan a
trazer umantigoConvair daAmé-
rica do Sul (ele está operando
aviões antigos agora também) e
ele me convidou para viajarmos
de Victoria Falls até a Cidade do
Cabo. Acho que chegou a hora de
atender ao pedido de Rohan. See
you next week, my friends.” ●

Mr. Miles é o homem mais viaja-
do do mundo. Ele já esteve em

130 países e 7 territórios ultramari-
nos. É colunista e conselheiro edi-
torial da revista ‘Próxima Viagem’

A CADA ANO, 10 MIL
BRASILEIROS
EMBARCAM PARA
UM INTERCÂMBIO

A máquina de produzir cenários
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