
 

 

Gabriella Queiroz de Almeida - Angers/França 

Sempre tive vontade de ir para o exterior para melhorar o meu currículo, aprender 
realmente a língua francesa, conhecer outros lugares, culturas e pessoas e estudar 
viticultura e enologia em um país que tem a produção de vinhos como tradição e 
paixão, em sua agricultura. A cultura é tão diferente que é algo que impressiona! 
Antes eu não sabia como agir com os estrangeiros que iam ao Brasil, agora eu sei. O 
meu currículo de agrônoma agora está completo, conheço todas as áreas vegetais, 
inclusive produção de uva e vinho. Falo fluentemente francês, mas tenho o dever de 
falar inglês fluentemente também. Estudar fora é ótimo, conhecer pessoas e culturas 
novas é ótimo, mas o nosso país é a nossa casa. Ver o nosso país de longe mostra que 
ele tem muitas qualidades e que você pode mudar os seus defeitos. Vale muito à pena, 
tem que ter paciência e humildade para lidar com pessoas tão diferentes, tem que ter 
um pouco de sangue frio para aproveitar essa oportunidade e deixar a saudade de 
lado, se você deixar a saudade entrar de mais você não irá aproveitar essa 
oportunidade, que é única e maravilhosa para o seu futuro em todos os sentidos. Faça 
estágio antes de começar as aulas, você se acostuma com a língua, com os hábitos, 
com a cultura, muitas vezes passeia, ganha uma família e não gasta quase nada nesse 
período. Porque depois você irá conviver mais só com os jovens aí você não vê a 
verdadeira cultura. More perto da escola, de preferência com pessoas que falem a 
língua do país, porque assim você será obrigado a falar sempre. Vá com o intuito de 
mostrar ao mundo (porque você vai conhecer pessoas de todo o mundo) o que o 



Brasil, e principalmente Goiânia, tem de melhor, as pessoas só conhecem São Paulo e 
Rio de Janeiro, mostre Goiânia-Goiás.  

 


