
 
 

INTERCÂMBIO – NEM TUDO É UM MAR DE ROSAS 
 

Há alguns dias, comecei a pensar sobre o intercâmbio de estudantes entre países. 
Confesso que nunca tinha pensado a respeito, afinal, sempre foi uma realidade muito 
distante da minha. Nas condições em que cresci, eu não poderia ter a oportunidade de fazer 
um intercâmbio. Porém, pretendo ter filhos, e acredito que eles poderão ter esta 
experiência, se quiserem. 

Comecei a me lembrar de relatos que já ouvi sobre intercâmbios e as informações 
que encontramos em sites de agências de intercâmbios. A “pregação” das agências é de que 
tudo é um mar de rosas. Espero que não, pois as rosas possuem espinhos. Porém, já tive 
conhecimento de alguns problemas nessas aventuras. 

Entre os relatos que ouvi já soube de jovens que foram mal-recebidos nas casas das 
famílias que deveriam acolhê-los: isolamento, descaso e até fome passaram. Teve um rapaz 
que fugiu para arranjar emprego e tentar voltar porque não suportava mais viver com a 
família que o fazia de empregado doméstico. Esta foi uma história ou estória que me 
impressionou quando a escutei há quase dez anos atrás. Não confirmo sua veracidade, 
afinal, existem várias precauções tomadas pelas agências de intercâmbio. Por outro lado, 
acredito que as precauções tomadas pelas agências podem ser remédios para problemas 
anteriores que já tiveram, e como o caso que ouvi já tem todo esse tempo, quem sabe, né?! 

De qualquer forma, os problemas podem não ser apenas do estudante, mas também 
da família que o acolheu. É um estranho morando dentro de sua casa, com sua família. Que 
insegurança! E se for um psicopata? E se envolver-se com más companhias? Drogas 
ilícitas, álcool? E se for apenas um preguiçoso que queria tirar férias dos pais? 

Alguns dias atrás, ouvi o relato de uma amiga cujos pais hospedaram um rapaz 
italiano. O garoto era muito preguiçoso e bagunceiro. Neste caso, não foi a família que 
impôs seu modo de vida, mas o italiano que determinou o modo de vida da família, que era 
ficar o tempo todo arrumando a bagunça que o rapaz fazia... 

Entendo que o intercâmbio é uma ótima oportunidade de conhecer a cultura de outro 
país, além de afiar o novo idioma, porém, como nunca tive a oportunidade de ao menos 
pensar em participar de um programa deste, tenho minhas restrições. Meus futuros filhos 
poderão fazer, se quiserem de livre e espontânea vontade, mas não incentivarei.  

Acredito que também não teria coragem de receber alguém em minha casa, por 
vários motivos, entre eles: colocar um estranho para conviver com minha família, alguém 
com outros costumes, outros pensamentos, outro modo de vida; também pela 
responsabilidade de cuidar de alguém que exigirá muito mais atenção, não apenas pelos 
desafios do idioma, mas também pelos desafios da cultura e da vida. 

Respeito quem faz esse tipo de escolha, tanto de viajar em um intercâmbio, quanto 
de receber alguém em sua própria casa, entretanto, sinto dizer que fico com minhas 
limitações e pensamentos pequenos sobre o mundo e a humanidade. 
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