
Mais de 10.000 pessoas elegem os 100 melhores blogs 
de vivência e experiência internacional de 2012. 
 
(Hamburgo, 14 de Fevereiro de 2012) O blog de idiomas Lexiophiles e o portal linguístico bab.la 

publicam os resultados da competição anual dos 100 melhores blogs sobre vivência e experiência no 

exterior (Top 100 International Exchange and Experience Blogs Competition), também conhecida 

como IX12. Mais de 10.000 votos de internautas do mundo inteiro elegeram os 100 blogs sobre 

intercâmbio deste ano. 

 

Os 100 melhores blogs foram escolhidos dentre os 239 blogs nomeados para participar da 

competição de 2012. As nomeações, que ultrapassam em número as do ano passado, foram 

realizadas por internautas e pela equipe do Lexiophiles. Os três primeiros blogs - Intercâmbio de A a 

Z, Petr's Maastricht blog – student's life on scene (O blog de Petr’s Maastricht – a vida de estudante 

em cena) e Na terrinha do tio Sam – são exemplos excelentes de alegrias, dificuldades e grandes 

descobertas de estudantes e trabalhadores intercâmbistas. De uma mulher brasileira viajando pelo 

mundo inteiro, passando por um estudante tcheco na Holanda até uma brasileira em Ohio (USA) – os 

três melhores blogs demonstram o quão diversificado são os cenários e países para se realizar um 

intercâmbio. Afinal, como você explicaria um estudante Tcheco aprendendo a dançar salsa na 

Holanda? 

 

“É possível perceber o quanto as pessoas se dedicam em dividir suas experiências internacionais com 

amigos e familiares. Seus leitores também demonstram apoio, não somente através dos votos, mas 

através dos diversos comentários via blog, Twiiter ou Facebook” relata Virgínia Rodrigues, 

coordenadora do projeto IX12. Ela ainda diz: “Ao ler os diversos blogs é possível perceber claramente 

o que todos eles têm em comum: a alegria de viver em outra cultura. Esperamos que isso motive 

mais pessoas a explorar o mundo, assim teremos ainda mais participantes na competição do ano que 

vem”.  

 

O ranking com os 100 melhores blogs deste ano (‘Top 100 International Exchange and Experience 

Blogs 2012’), incluindo um mapa do Google com as diferentes localidades dos blogueiros pode ser 

encontrado aqui:  

http://en.bab.la/news/top-100-international-exchange-experience-blogs-2012  

 
Sobre Lexiophiles e bab.la:  
O blog de idiomas Lexiophiles (http://www.lexiophiles.com) é afiliado ao portal linguístico 
bab.la. Lexiophiles atua como uma fonte de informação sobre todos os assuntos relacionados à 
línguas, com matérias escritas tanto em inglês quanto em línguas estrangeiras. Publica artigos 
sobre cultura e idiomas através de seus colaboradores internacionais. 
bab.la (http://bab.la) é um portal linguístico interativo que oferece dicionários bilíngues, lições 
de vocabulário, testes e jogos linguísticos gratuitos. Atualmente está disponível em 20 idiomas 
(Alemão, Árabe, Chinês, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Esperanto, Espanhol, Francês, Híndi, 
Italiano, Japonês, Coreano, Polonês, Português, Romeno, Russo, Suaíli, Sueco e Turco), o site 
opera em um modelo wiki-style, permitindo que os usuários contribuam com a criação de 
conteúdo. bab.la foi fundado em 2007 por Dr. Andreas Schroeter, Dr. Thomas Schroeter e Patrick 
Uecker.  
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Virgínia Rodrigues 
Email: virginia [at] bab.la 
Telefone: +49 40 707080950 
Endereço: bab.la GmbH, Alter Fischmarkt 5, 20457 Hamburg, Germany 
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