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“Não vês que somos viajantes? 

E tu me perguntas: 

Que é viajar? 

Eu respondo com uma palavra: é avançar! 

Experimentais isto em ti 

Que nunca te satisfaças com aquilo que és 

Para que seja um dia aquilo que ainda não és. 

Avança sempre! Não fiques parado no caminho.” 

Santo Agostinho 
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RESUMO 

 

SIQUEIRA, L. A. Intercâmbio cultural e educativo: o relato de uma experiência. 

Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2016.  

 

Este artigo objetivou descrever o relato da vivência de uma licencianda durante a 

graduação em Ciências Sociais na Ilha de Malta. A experiência de intercâmbio realizada 

no período de três meses possibilitou a aquisição de novos conhecimentos profissionais, 

pessoais e culturais. O estudo aborda a importância de um intercâmbio para a formação 

docente, analisando as relações de proximidade que foram estabelecidas com pessoas de 

diferentes países, a imersão em uma cultura distinta e a aprendizagem diária de uma 

nova língua. Os depoimentos de alguns intercambistas apresentam demais visões a 

respeito desta experiência. De toda forma, cada ator social, pertencente àquele mesmo 

grupo de indivíduos que habitava a mesma escola, tinha o intercâmbio como ponto em 

comum entre eles. Essa relação entre os atores sociais, que tem o intercâmbio como 

mecanismo de intermediação, propicia a formação de papéis sociais, funcionais para a 

estrutura do campo de relações internas e externas ao espaço da escola. Isso se dá 

principalmente porque a escolha por um intercâmbio não ocorre senão em busca do 

crescimento pessoal e profissional.  

 

Palavras-chave: Intercâmbio Educacional Internacional; Estudantes de Ciências 

Sociais; Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

SIQUEIRA, L. A. Educational and cultural Exchange: the report of an experience. 

Monography (Social Sciences Major) – Fluminense Federal University, Niterói, 2016.  

 

This article’s main goal is to describe the life experience of a Social Sciences graduate 

at Malta Island. The Exchange experience in a three month period made possible the 

acquisition of new professional, personal and cultural knowledge. This study 

approaches the importance of a foreign exchange to a teacher’s formation, analyzing the 

close relationships stablished between people from different countries, the immersion in 

a different culture and the learning of a foreign language on a daily basis. The reports of 

some students present other visions about this experience. Each social actor belonging 

to that same group of individuals, living in the same school, had the exchange as 

common ground between them. With the Exchange as an intermediation mechanism, 

the relationship between these social actors enables the formation of social roles, 

functional to the field of the internal and external relations at the school. This happens 

because of the personal and Professional growth an Exchange provides. 

 

 

Key-words: International Education Exchange, Social Science Students, Teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

. O trabalho busca analisar a importância do intercâmbio à formação do 

professor de Sociologia da escola básica. A partir de um registro das vivências de uma 

licencianda em Ciências Sociais durante um intercâmbio de três meses na ilha de Malta, 

a reflexão procura abordar como uma experiência desse tipo pode colaborar ao 

desenvolvimento profissional do docente na disciplina.  

Em todas as áreas de conhecimento o processo de construção e definição do 

objeto de pesquisa não se constitui como tarefa fácil. De acordo com o sociólogo Pierre 

Bourdieu, para construir um objeto de pesquisa é preciso:  

(...) antes de mais e, sobretudo, romper com o senso comum, 

quer dizer, com representações partilhadas por todos, quer se 

trate dos simples lugares-comuns da existência vulgar, quer se 

trate das representações oficiais, frequentemente inscritas nas 

instituições. (BOURDIEU, 2002, p. 34)  

O papel do cientista social é refletir e desvendar evidências simbólicas, por se 

tratar da maneira como os indivíduos, que são seres sociais, regulam as trocas coletivas 

e constroem suas representações, da mesma forma que criam e produzem sentido, 

justamente por estarem imersos num sistema de valores.  

Portanto, a escolha pelo tema ou problema de pesquisa possui uma dimensão 

subjetiva, ocorrendo em condições sociais e históricas determinadas que vão diferenciar 

e qualificar o desenrolar de cada estudo.  

Ao mesmo tempo em que é preciso sentir-se parte do que foi escolhido para ser 

estudado, o que é usual, familiar e conhecido pela obviedade precisa ser estranhado para 

que se possa realizar uma análise que conta com uma descrição densa por meio da 

desnaturalização no que diz respeito ao objeto escolhido. É preciso transformar o 

familiar em exótico, articulando biografia e teoria, prática do mundo e do ofício 

(VELHO; DA MATTA, 1978). 

A proximidade com aspectos constitutivos do campo é o maior desafio quando 

se precisa distanciar o olhar pata manter distância dos conceitos já concebidos com a 

finalidade de a pesquisa não se tornar panfletária. Esse reconhecimento compele a  

(...) relativizar as noções de distância e objetividade, [e] se de um lado 

nos torna mais modestos quanto à construção do nosso conhecimento 

em geral, por outro lado, permite-nos observar o familiar e estudá-lo 

sem paranoias sobre a possibilidade de resultados imparciais, neutros. 

(VELHO, 1978, p. 43). 
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O movimento de transformar o familiar em exótico diz respeito a pesquisar a 

própria sociedade, tentando olhá-la com outros olhos, vivenciando o “estranhamento” 

dentro da cultura que lhe é inerente. Da mesma forma que para transformar o exótico 

em familiar é preciso mergulhar no desconhecido sem ideias preconcebidas e se despir 

de qualquer juízo de valor. Assim torna-se possível investigar a dinâmica das diversas 

sociedades, cidades e até mesmo grupos sociais.  

Partindo-se do princípio de que a cultura é formada por teias de significados 

tecidas pelo homem, ela deve ser entendida como texto (GEERTZ, 1989). Os homens 

dão significados e sentidos tanto para as suas ações como para si mesmos. Assim, para 

conhecer a cultura, além de registrar e descrever fatos, é preciso analisar, interpretar e 

buscar significados que estão presentes nos comportamentos, nas performances, na 

linguagem.  

O conceito de cultura que eu defendo (...) é essencialmente semiótico. 

Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado 

a teia de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 

sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à 

procura do significado. (GEERTZ, 1989, p.15)  

O pesquisador nada mais é do que um habitante do mundo em busca do 

entendimento da cultura do local onde está inserido no momento de sua pesquisa. O seu 

trabalho final é dirigido ao leitor da sua sociedade, como o do jornalista, que escreve as 

suas matérias para o leitor do seu jornal. Tratar a cultura como texto possibilita a 

emersão de algum fenômeno como questão importante para pesquisa.  

A todo tempo houve uma tentativa de aproximação entre a análise da atividade 

do intercâmbio e a prática da atividade de pesquisa. O desenrolar desta aproximação 

permitiu uma maior reflexão a respeito do que se apresentava como os pontos mais 

relevantes do estudo. 

O intercâmbio surge, então, como um fator a facilitar essa reflexão sobre cultura 

com base em experiências empíricas. A partir de estudos realizados em outro contexto 

social, político e social do estudante intercambista, o conjunto de experiências adquirido 

pode ser apresentado como uma experiência antropológica etnográfica.  

Problematiza-se, então, o intercâmbio como um fato social, ou seja,  

Toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o 

indivíduo uma coerção exterior; ou então ainda, que é geral na 

extensão de uma sociedade dada, apresentando existência própria, 

independente das manifestações individuais que possa ter 

(DURKHEIM, 1995, p. 336). 
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De maneira direta, o contexto do intercambista é diferente do nativo que sai em 

campo para fazer um trabalho etnográfico. De maneira indireta, pode-se dizer que as 

experiências adquiridas a partir da vivência em um ambiente naturalmente estranho ao 

do nativo trazem consigo a percepção mais aprimorada da existência substancial, não 

apenas formal, do outro. Isto é, o contato com uma cultura diferente proporciona ao 

indivíduo a sedimentação da alteridade como elemento lógico da construção do 

conhecimento. 

O intercâmbio, enquanto ferramenta de complemento da formação docente no 

ensino superior e enquanto experiência contributiva à formação profissional docente em 

ciências sociais contribui para a formação da alteridade e, consequentemente, fortalece a 

construção de um conhecimento docente mais reflexivo, plural e crítico.  

Desse modo, o objetivo do artigo é descrever as experiências vividas por uma 

licencianda em Ciências Sociais durante um intercâmbio na Ilha de Malta, e identificar 

possíveis contribuições das experiências adquiridas no intercâmbio à formação do 

professor de sociologia da escola básica. 

A investigação foi sustentada por expedientes de observação - de acordo com o 

conceito “flâneur” -, descrição densa das práticas - segundo Geertz -, e os princípios de 

organização social vigentes em Malta, bem como na coleta de depoimentos de outros 

estudantes de intercâmbio.  
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CAPÍTULO I 

Intercâmbio cultural e educativo 

 

1.1: Formação cultural: um aspecto indissociável da formação docente 

O objetivo deste relato é descrever a experiência de uma licencianda em período 

de formação num intercâmbio cultural e educativo na Ilha de Malta. As atividades 

realizadas, o contato com outras culturas e as vivências pessoais possibilitaram o 

presente estudo.  

A palavra “intercâmbio” já se apresenta carregada de sentido. A aproximação 

com as palavras troca, permuta e câmbio é ilustrativa para as múltiplas possibilidades de 

conexões que existem. Num sentido amplo, o intercâmbio pode ser entendido como 

forma de trocar informações, crenças, culturas, conhecimentos. Foi considerada uma 

oportunidade enriquecedora de trocas que favorecem a integração, inclusive a 

intercultural - integração decorrente de trocas entre culturas.  

Realizado num período de três meses, do início de dezembro ao início de março 

de 2016, a mobilidade configurou-se em vivências teóricas e práticas, contatos e 

atividades desenvolvidas em Malta, as quais permitiram trocas no processo ensino - 

aprendizagem, além de experiências vinculadas a traços sócio-históricos e culturais que 

se expressam nas relações interpessoais. A princípio, adentrar este país e escola gerou 

muitas expectativas, principalmente pelo fato de estar praticando e melhorando um 

idioma que não o meu de origem.  

A experiência de viver em outro país proporciona essa reciprocidade de 

informações, sentimentos e aprendizagem que não seria possível sem uma mudança 

substancial. O intercâmbio é uma oportunidade incrível de conhecer novas culturas, 

sistemas políticos e organizações sociais, aprender ou aprimorar as variantes linguísticas 

de um idioma. A possibilidade de conhecer diferentes novos hábitos e costumes abre o 

horizonte do indivíduo que estava acostumado a viver na sua zona de conforto.  

O sujeito naturalmente abre seus horizontes e cultiva a própria educação. Tudo 

que é novo chama a atenção do indivíduo que está fora do seu próprio habitat, este antes 

já chamado de “zona de conforto”.  

O licenciando em ciências sociais observa mais o espaço a sua volta e, por 

conseguinte, compara as duas diferentes realidades. Neste movimento de “turismo” 

como experiência, as sensações e percepções são ainda mais intensas, produzindo 
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conhecimento e proporcionando um aprendizado pessoal e acadêmico profissional, 

principalmente em relação à alteridade e tolerância com o “outro”, com o diferente que 

onde quer que eu esteja estará ao meu lado. Fato imprescindível na sociedade e 

educação atuais.  

A viagem em si, por mais próxima de casa ou por mais breve que seja, é uma 

atividade de experiência, de caráter experimental. A partir do momento em que o 

indivíduo sai de sua residência para um lugar desconhecido, está sujeito a viver novas 

experiências e tem a possibilidade de conhecer o que ainda é desconhecido.  

O intercambista está inserido num contexto que apresenta dois movimentos 

inerentes: uma maleabilidade mental necessária para perceber e lidar com a diferença 

entre pessoas, lugares, costumes; e uma flexibilidade prática necessária para lidar com 

problemas que surgem, com situações que mudam, para transformar encontros em 

vínculos.  

De maneira complementar, Hunter (2004, p.44) assinala que “a mudança nos 

desinstala, nos tira da zona de conforto e nos força a fazer coisas de modo diferente, o 

que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa 

posição, e isso é sempre desconfortável”. É importante ressaltar que a experiência 

vivida durante um intercâmbio, negativa ou positiva, sempre terá, no final das contas, 

caráter evolutivo para um profissional que precisa lidar com tantos indivíduos diferentes 

- como é o caso do professor da escola básica -, agregando valores e promovendo 

aprendizado útil para várias situações que poderão acontecer dentro das salas de aula. 

Assim, sofrer essas mudanças é uma maneira de desenvolver habilidades. 

Pensando no futuro do professor da escola básica, durante o tempo do 

intercâmbio o indivíduo precisa se adaptar ao novo ambiente onde está inserido, o que 

auxilia na superação de medos e dificuldades, contribuindo de forma bastante 

significativa para o seu crescimento e fortalecimento emocional. É possível fazer uma 

relação direta entre a capacidade de adaptação de um indivíduo que já passou um tempo 

em outro país convivendo com outras culturas, com a capacidade de adaptação do 

professor em diferentes salas de aula, com diferentes alunos e estruturas de escolas. 

Certamente, o indivíduo estará mais preparado para enfrentar seus medos e dificuldades.  

Considerando-se que a distância afetiva dos familiares e amigos propicia a 

vulnerabilidade no processo de tomada de decisões da vida pessoal e profissional, é 

muito perceptível a intensidade com que os indivíduos se aproximam e se tornam 
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amigos e confidentes num período de tempo muito menor, ou talvez até incomparável a 

situações triviais no Brasil.  

O tempo tem um caráter diferente para quem está vivendo uma rotina com as 

mesmas pessoas todos os dias longe de casa. Isso faz com que haja uma ligação muito 

forte entre elas e os laços se estreitem de forma verídica e genuína: não há como 

duvidar. 

Cada ator social, pertencente àquele mesmo grupo de indivíduos que habitava a 

mesma escola, tinha o intercâmbio como ponto em comum entre eles. Essa relação entre 

os atores sociais, que tem o intercâmbio como mecanismo de intermediação, propicia a 

formação de papéis sociais, funcionais para a estrutura do campo de relações internas e 

externas ao espaço da escola.  

Parafraseando Noel Rosa, “ninguém aprende samba no colégio”. Entendi que a 

escola era o local onde havia o primeiro contato com as pessoas, mas as relações uma 

vez estabelecidas criavam asas para alçar um alto e intenso vôo.  

De toda forma, é preciso estar muito bem preparado ao tomar a decisão de fazer 

um intercâmbio, pois a iniciativa requer muita paciência, abnegação e capacidade de 

contornar os imprevistos, a distância de familiares e amigos; as variantes culturais, de 

clima, de hábitos e de valores.  

O intercâmbio é um meio de investimento na educação que relaciona a vivência 

internacional e o aperfeiçoamento de um idioma. Entretanto, pude perceber que a 

mobilidade internacional transpõe questões básicas como a aprendizagem, pelo menos 

inicial, da língua antes da viagem. Quando há impossibilidade física e real da 

comunicação, toda a combinação entre o pensar e o agir é transformado na vida do 

sujeito.  

Bastante problemática se torna a interação com as pessoas, a capacidade de 

resolver problemas que surgem e a possibilidade de ir e vir sem a dependência de 

outros... Tudo se torna mais difícil e inviável quando não é possível estabelecer alguma 

comunicação de acordo com a língua do país escolhido para viver.  

Após ter vivido a experiência do intercâmbio e convivido com pessoas que não 

conseguiam se comunicar devido ao não conhecimento e compreensão da língua, 

percebi que os primeiros dias e até mesmo o primeiro mês de adaptação se tornam 

angustiantes e depressivos. É importante ter algum domínio do idioma antes de se 

entregar a essa experiência.  
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É preciso olhar com atenção os mapas da Europa para encontrar Malta. O 

arquipélago formado pelas ilhas de Malta, Gozo e Comino está ao sul da Itália, perto da 

Sicília, a leste da Tunísia. É um país de 316 km² (superfície menor que a de cidades 

como Belo Horizonte, Guarulhos ou Saquarema), mas tem atraído e tem sido o destino 

de muitos estudantes interessados em aprender ou aprimorar o inglês. A primeira língua 

do país é o maltês, mas a segunda língua oficial é o inglês e a maioria da população fala 

os dois idiomas, além do italiano como terceira língua oficial. 

Com isso, o país reúne pessoas de muitas nacionalidades. Existe uma 

diversidade de escolas de inglês em todas as cidades, a escolha vai de acordo com a 

necessidade e interesse de cada um. Logo, se o estudante não faz outra atividade além 

do curso de inglês na escola (para trabalhar na ilha é preciso ter cidadania europeia), 

torna-se improvável conhecer profundamente o povo maltês. 

As relações são estabelecidas e estreitadas com as pessoas que estão na mesma 

escola e convivem diariamente. A escola faz uma programação semanal para que os 

novos alunos possam se sentir à vontade e entrosados com os antigos, isso possibilita 

um maior contato. Além do mais, as agências de turismo sempre indicam que os 

estudantes fiquem nas acomodações das escolas, o que contribui para que haja um maior 

contato com todas as nacionalidades que estão presentes naquela determinada escola. 

Conheci brasileiros, turcos, coreanos, italianos, japoneses, chineses, belgas, 

franceses, alemães, espanhóis, russos, colombianos e líbios. Tive contato com cada uma 

dessas nacionalidades na sala de aula que estudei durante os três meses de intercâmbio.  

Outro ponto de caráter imprescindível quando se pensa no ensino da escola 

básica é a interdisciplinaridade e a “transposição didática” (CHEVALLARD, 1991). Por 

meio do contato com as mais diversas nacionalidades, o professor tem mais 

sensibilidade na relação indivíduo/ sociedade e a relação entre os indivíduos. Da mesma 

forma que há uma maior integração entre saberes tão diferentes quanto às 

nacionalidades, indissociáveis na produção de sentido da vida. 

Segundo Kant (1781 apud SOARES, 2009, p.18), todo o conhecimento é, a 

priori, adquirido por meio da experiência, ativando e aguçando capacidades do ser 

humano a partir dos objetos do meio que “excitam os sentidos”, produzindo as suas 

representações ou induzindo à sua comparação, agrupamento ou isolamento. Dessa 

forma, o intercâmbio de experiência surge como um “espelho” de novos desejos, 

anseios e buscas da sociedade por conhecimentos, sensações, emoções e espiritualidade 

em experiências exclusivas. 
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Todo e qualquer contato com culturas diferentes, pessoas com hábitos e 

costumes que não iguais aos do nosso país de origem contribuem significativamente 

para a formação tanto pessoal quanto profissional de um indivíduo. 

É muito relevante para a minha formação em licenciatura ter tido a oportunidade 

de fazer um intercâmbio para um país que concentra pessoas praticamente do mundo 

inteiro. Certamente houve um aprimoramento do meu olhar sobre o homem, a sociedade 

e o mundo. 

 

1.1.1 O uso do livro didático: 

Apesar de ter estudado inglês em uma escola particular em um país dentro do 

continente europeu – o que a aproxima muito de um “tipo ideal de escola” – achei 

relevante prestar atenção no uso do livro didático pela professora com quem tive aula 

durante os três meses. Acredito que toda análise em relação à metodologia utilizada por 

docentes é válida para trajetória e experiência de um licenciando em formação. 

Percebi desde o início uma resistência por parte da minha professora em utilizá-

lo. No início das aulas, ela perguntava aos estudantes o que nós gostaríamos de 

trabalhar naquele dia. As opções eram: praticar a fala, a escuta ou a gramática. De 

acordo com a maioria, a opção com mais votos abria a primeira sessão da aula.  

Importante salientar que o vocabulário que fomos aprendendo estava 

diretamente relacionado às conversas que tínhamos durante o dia, nada era estabelecido 

de acordo com o que estava previsto nos livros. 

Ao mesmo tempo, a professora demonstrava certa preocupação em relação a 

uma aluna da Líbia que não parecia se sentir à vontade com essa liberdade de 

aprendizagem, como o restante dos estudantes. A sala de aula e o aprendizado para ela 

eram algo de extrema seriedade. 

Não havia necessidade de uma pergunta para entender a resistência em relação 

ao livro didático, era algo que estava subentendido; mas certa vez decidi perguntar para 

que pudesse fazer nota, ela respondeu: 

Tenho certeza de que o livro nos limita muito e eu me sinto presa 

ao que já foi determinado por outras pessoas que não conhecem a 

nossa dinâmica diariamente. Prefiro construir as aulas junto com 

vocês, acho que fica muito mais prazeroso dessa forma e acredito 

que incentivo vocês a estudarem e a estarem aqui se sentindo parte 

da mesma construção. Porque eu também me sinto aluna todos os 

dias, deixa de ser algo hierárquico e nos coloca no mesmo nível. 

(BORDA, Annabelle, 37 anos, Ilha de Malta). 
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Pelo fato de não utilizar o livro didático todos os dias, a professora sempre 

levava jogos e inovava as aulas com outras atividades que fazia com que todos os 

estudantes dentro daquela sala se sentissem envolvidos e aproveitassem o tempo em que 

estavam ali. A preocupação com formas paralelas de ensino era algo nítido e inevitável: 

era preciso preencher um espaço que seria ocupado pelo livro didático para que a 

competência dos alunos em relação à aprendizagem de uma nova língua não fosse 

prejudicada. 

Ver o professor como um tradutor apenas reforça a ideia de que o conteúdo 

específico no qual ele é formado é uma linguagem dentre muitas outras existentes no 

espaço escolar. É como se a língua estrangeira, assim como a sociologia ou a 

matemática, por exemplo, fosse uma porção de códigos e conceitos, e o professor se 

dedicando de todas as maneiras possíveis a traduzi-los para um público não fluente 

nesta linguagem.  

 

1.2 A articulação de projetos individuais e depoimentos sobre o intercâmbio: 

Durante a análise, procurei entender o intercâmbio como uma forma de ação 

social desses indivíduos – que compunham o grupo de jovens e adultos com quem eu 

me relacionava – especificamente e predominantemente como uma ação “racional 

referente a fins”, pois ocorre “por expectativas quanto ao comportamento de objetos do 

mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas expectativas como ‘condições’ ou 

‘meios’ para alcançar fins próprios” (Weber, 2009, p. 15).  

As narrativas têm “poder distributivo e força performativa (ela realiza o que diz) 

quando se tem um conjunto de circunstâncias. Ela é então fundadora de espaços” 

(CERTEAU, 1994: 209). Percebe-se na elaboração de discursos um campo necessário 

que, através da repetição, precede as representações que vão se efetivar.  

Eis aí precisamente o primeiro papel do relato. Abre um teatro 

de legitimidade a ações efetivas. Cria um campo que autoriza 

práticas sociais arriscadas e contingentes. (CERTEAU, 1994: 

210).  

A enunciação das características e da personalidade, grosso modo, mobilizam os 

discursos das disciplinas modernas que tem como centro epistemológico a noção de 

indivíduo: a medicina, pela notação da altura, peso e outros elementos referentes ao 

corpo; e a psicologia, pela noção de comportamento, personalidade e psique. Nestes 

termos, a própria definição de si esta agenciada pela por essas perspectivas coletivas, 

frutos do processo histórico, que tem construído a partícula como objeto de estudos. Os 



10 
 

estudos de Norbet Elias (1994) são elucidativos, pois o autor conduz sua análise na 

conclusão de que, nas sociedades modernas, a individualidade é um processo social:  

Não apenas a individualidade e a inter-relação social das pessoas não 

são antitéticas como também a modelagem e a diferenciação especiais 

das funções mentais a que nos referimos como ‘individualidade’ só 

são possíveis para pessoa que cresce num grupo, numa sociedade 

(Elias, 1994, p.27). 

Essa processualidade se reflete na construção da pessoa, pois a “individualidade” 

figura como mais delineada no adulto, decorrente de um processo. Destaca que “o 

recém-nascido não é mais que o esboço preliminar de uma pessoa”, pois “a constituição 

característica de uma criança recém-nascida dá margem a uma grande profusão de 

individualidades possíveis” (p.28). Segundo uma aluna também participante do 

programa de intercâmbio: 

Apesar de morar sozinha há 8 anos, sempre acreditei que não 

suportaria passar uns meses longe da família e amigos. Porém, um 

pouco descontente com o estilo de vida que levava, trabalhando 

demais e estressada, decidi que precisava de 3 meses em outro país e 

assim poderia aperfeiçoar o inglês que é tão importante no 

mercado de trabalho. A ilha de Malta foi escolhida pelo clima e suas 

belezas naturais. Fiz amigos muito rápido e gostei bastante da escola e 

da acomodação. Pude conhecer pessoas bem diferentes de mim, outras 

culturas, outros costumes e opiniões. Brasileiros também, que 

provavelmente não conheceria se estivéssemos no Brasil. Uma coisa 

que achei muito legal é que passamos a valorizar algumas coisas que 

temos na nossa cidade. Por exemplo, encontrar uma farmácia em 

pleno domingo. Ou então aquela padaria para tomar um café da 

manhã. As pessoas atenciosas e amigáveis com você. Os malteses são 

frios e muitas vezes nos dão respostas curtas. Apesar de alguns pontos 

“ruins” gostei tanto daqui que estendi minha estadia. Passei a procurar 

emprego e hoje trabalho de garçonete. Claro que financeiramente seria 

melhor no Brasil para mim. Mas vim em busca de um lugar 

tranquilo, pacífico, sem estresses e cobrança. E tudo isso eu 

encontrei aqui! Acredito que mais do isso estou me conhecendo 

melhor. Descobrindo coisas novas, deixando de lado algumas antigas. 

Aprendendo também! 

Se puder aconselhar alguém que está na dúvida sobre um intercâmbio, 

diria sem sombra de dúvidas pra investir! É como dizem: “A única 

forma de gastar dinheiro e ficar mais rico é viajando!”. E essa frase 

nunca fez tanto sentido pra mim. Fiz amigos incríveis, pessoas que 

terei pra sempre! Eu me tornei uma pessoa mais tolerante com as 

diferenças, mais calma e mais segura sobre o que desejo da vida. 
(RAMOS, Maria Luiza, 29 anos, São Paulo). 

Em vários trechos do relato é possível perceber a questão da individualidade, os 

motivos que a levaram a buscar um intercâmbio como alternativa para o estresse, como 

oportunidade de melhorar o inglês e como crescimento individual. Ao passo que todos 
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os pontos individuais estão ligados à esfera macro; que é estar em outro país, em 

contato com outras culturas e com pessoas completamente diferentes entre si.  

É importante ressaltar a vontade não apenas sair da rotina de trabalho e afazeres 

do dia a dia, mas, ao contrário, de explorar ao máximo o que o destino tem a oferecer, 

vivenciando e fazendo parte do contexto do lugar visitado, além de experimentar 

novidades. Assim, são destacadas as características que elevam seus propósitos para um 

nível superior de experiência.  

Sobre a “individualidade”, Elias (1994) aponta que “a sociedade não apenas 

produz o semelhante e o típico, mas também o individual” (p. 57), sendo medida pela 

integração das pessoas nessa rede de interações e interdependências. A individuação 

decorre do processo de reconhecimento do outro como importante para a manutenção 

desta teia de relações: “Cada pessoa só é capaz de dizer ‘eu’ se e porque pode, ao 

mesmo tempo, dizer ‘nós’. Até mesmo a ideia ‘eu sou’, pressupõe a existência de outras 

pessoas e um convívio com elas – em suma, um grupo, uma sociedade” (idem). 

Relevante notar que esta percepção é compartilhada nos depoimentos. A 

unicidade do “eu” decorre de seu posicionamento, pois “(...) cada pessoa parte de uma 

posição única em sua rede de relações e atravessa uma história singular até chegar a 

morte” (Elias, 1994, p.51). O que pode ser observado no segundo relato de uma 

estudante intercambista: 

Há uns meses atrás, resolvi investir num sonho que era fazer 

intercâmbio. Escolhi a Ilha de Malta e lá permaneci por dois meses. 

Tinha um objetivo muito especifico ao realizar o intercâmbio, que 

era aprender inglês, já que o mesmo é extremamente necessário 

para minha vida profissional, e para aquilo que eu busco para o 

final da minha graduação. Mas essa experiência foi muito mais 

interessante e magnifica do que eu poderia imaginar e atendeu 

todas as minhas expectativas. Os 15 primeiros dias foram 

complicadíssimos, justamente pelo fato de não saber e não dominar o 

idioma. Tentava me esconder no hotel e tudo que me perguntavam, a 

resposta era sempre “yes” ou simplesmente ficava muda. Minha sorte 

foi que logo de inicio fiz amizade com uma brasileira, que por sinal 

me ajudou muito durante toda a estadia em Malta. Por 4 dias 

consecutivos ou mais, pensei em ir embora, pelo simples fato de não 

entender nada. Mas com o passar dos dias, essa aflição foi diminuindo 

e eu fui me permitindo mais para a oportunidade que estava tendo. 

Conhecer uma cultura diferente da nossa é outro ingrediente 

interessante no aprendizado do inglês. Tudo é muito diferente 

daquilo que você é acostumado, você é obrigado a sair da zona de 

conforto e ir se abrindo mais para aquilo que você esta 

vivenciando. O local escolhido para ficar morando durante esses dois 

meses, talvez, tenha sido o fator diferencial para minha evolução no 

inglês, porque era obrigada a tentar me comunicar com aqueles que 
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também estavam hospedados no mesmo hotel que eu. E foi assim que 

fiz grandes e verdadeiras amizades, com pessoas que vinham de 

vários países, como Líbano, Turquia, Coreia, Japão, Itália, dentre 

outros. O que posso dizer disso tudo é que o meu intercambio foi 

simplesmente incrível, todos os dias eram de aprendizados, tanto de 

idioma quando na vida. Nesses dois meses, amadureci muito, todos os 

medos, incertezas, inseguranças e inibições ficaram para trás. Como 

falei anteriormente, conheci pessoas de vários países, com culturas e 

histórias diferentes, com maneiras de viver completamente distintas, e 

isso foi ótimo, aprendi como devemos nos relacionar e respeitar as 

diferenças, e como é importante você se esforçar para fazer parte de 

algo novo. Quando voltei, percebi que eu estava me sentindo uma 

nova pessoa, melhor e mais feliz. Hoje não tenho dúvida de que fiz a 

melhor escolha (FERNANDES, Aryela, 23 anos, Belo Horizonte). 

Toda viagem em si já é praticamente uma negociação com a mudança, com a 

experiência de sair de si, de variar, de criar oportunidade para o aparecimento da 

aventura. No caso do intercâmbio essa dimensão de alteridade da experiência buscada 

na aventura, em maior ou menor grau, vem para o primeiro plano. Sendo ampla e 

flexível, a atividade turística permite ao homem ser criativo no seu processo de 

desenvolvimento. Além disso, possibilita o contato do indivíduo com novas realidades 

geográficas, gastronômicas, históricas, econômicas ou arquitetônicas, entre várias outras 

opções, sendo uma experiência, ao mesmo tempo, cultural e educacional. 

Cada um estava ali com um ou vários objetivos, mas necessariamente havia uma 

proposta maior para tamanho investimento financeiro, o que se pode entender como 

uma inscrição desses indivíduos em “projetos” (Velho, 2003, p. 200).  

Para traçar seu projeto, o sujeito se utiliza da dimensão da memória (Velho, 

2003), de modo a considerar não somente a ação do presente, como também as 

significações impressas nos acontecimentos passados. Para Velho (2003), a memória é 

fragmentada, de modo que o sentido que o indivíduo dá a si mesmo depende da 

organização de seus fragmentos ao longo de sua trajetória. Em sendo o passado 

descontínuo, a memória que também constitui a construção de um projeto é uma 

construção posterior, a partir do significado que o sujeito confere aos acontecimentos. 

Nestes termos, a história, para os modernos, figura como fator comprometedor 

do agir humano, significando um potencial de influenciar as decisões futuras. É possível 

pensar a história como um fator determinante para as ações futuras, de maneira que hoje 

podemos perceber que as atitudes do nosso presente são significadas através do nosso 

conhecimento e entendimento prévio dos períodos passados. A importância que a 

modernidade dá à história, como uma influência no presente para chegar a “algum 

lugar” no futuro, aparece como propriedade do presente. 
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A projeção em relação ao futuro está refletida nos depoimentos, na medida em 

que os “projetos” para o futuro decorrem, em alguns casos, de trajetórias já existentes, 

como por exemplo seus pais, irmãos e familiares. Há uma influência histórica direta, na 

vida desses estudantes, a partir da experimentação do mundo proposto por outros. A 

questão não é reconhecer a história, mas sim torná-la o seu próprio futuro, como pode 

ser analisado no seguinte relato: 

Desde pequena fui acostumada a conhecer e interagir com pessoas 

de todo o mundo, minha mãe sempre teve muitos amigos de outros 

países, ela já viveu e visitou muitos deles, por causa disso e desse 

jeito dela de ser, desde pequena sempre viajei muito conhecendo 

novos lugares, pessoas e culturas. Hoje tenho quase 20 anos e uma 

vivência internacional e nacional que poucas pessoas têm ou terão na 

vida. Meu intercâmbio para Malta não foi o primeiro, antes dele 

tive a oportunidade de conhecer a Itália que foi um intercâmbio mais 

de crescimento pessoal e de descoberta, e para o Peru onde fui para 

um campeonato jogar vôlei.  

Malta foi o país escolhido para aperfeiçoar meu inglês, pensando 

primeiramente na contribuição que esse curso traria para meu 

currículo e para meu desenvolvimento profissional, já que estou 

cursando o 3º ano de Comércio Exterior na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Além disso, pude perceber que Malta é um país muito 

intrigante do ponto de vista do comércio exterior, por ser uma ilha 

pequena e sua principal renda ser o turismo, a ilha é constantemente 

abastecida por via marítima apresentando diversos portos e sua 

localização é estratégica no Mediterrâneo  entre a Europa e África, o 

que significa que a prática de comércio é muito forte. Esse 

intercâmbio também foi uma ótima oportunidade de reparar mais nas 

diferenças culturais, já que a maioria dos estudantes era de países mais 

fechados como Turquia, Líbano, Coreia, Japão entre outros, o que é 

muito relevante, já que sempre ouvimos histórias na faculdade de 

algum professor apontando essas diferenças culturais e às vezes não 

levamos a sério, pensamos que já estamos em 2016 as coisas não 

funcionam mais assim. Minha professora do semestre passado contou 

que uma vez ela não conseguiu fechar um negócio por ser mulher, ou 

que quando ela precisava ir até o porto fazer uma vistoria ouvia que 

mulher não podia estar ali. A gente acaba percebendo que essas 

diferenças culturais realmente existem, mesmo ali dentro da sala de 

aula pude percebê-las, pelo modo que as pessoas se portam, se vestem, 

olham, os comentários que elas fazem em relação a alguma coisa que 

para gente é muito normal, mas para eles é um absurdo. Como, por 

exemplo, quando meu professor passou um vídeo da cantora 

Rihanna, uma mulher da Líbia se retirou da sala e ficou ofendida, 

então neste ponto foi de grande valia para mim, pois na minha 

futura profissão lidar com pessoas de fora vai ser comum e assim 

como cabe a eles respeitarem nosso modo de ser, cabe a nós 

entender as tradições deles. Intercâmbio é uma troca de 

experiências, a cada segundo que você vive fora do seu país é um 

aprendizado, te faz crescer e enxergar o mundo de forma diferente, a 

aprender a ouvir mais as pessoas porque só assim você vai absorver 

alguma coisa, e poder opinar sabendo o que esta dizendo. 
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Além  de Malta ser um lugar magnífico pelas suas paisagens e cultura, 

essa ilha me apresentou pessoas extraordinárias, momentos que jamais 

irei esquecer. Sempre dentro de uma viagem vão aparecer pessoas 

menos ou mais familiares a você, e pela lógica e por estar longe da 

família e dos amigos nos apegamos a elas. Quando estamos viajando 

penso que somos pessoas melhores, porque deixamos de lado todos os 

problemas e angústias e passamos a viver aquele momento de 

felicidade sem pensar no retorno, por isso que quando conhecemos 

uma pessoa em uma viagem podemos mostrar a ela nosso melhor e 

podemos enxergar o melhor delas também. Como eu citei no início 

minha mãe sempre teve muitos amigos que ela conheceu em 

viagens, e isso é o que eu quero para minha vida também. 

(SANTIAGO, Soraia, 19 anos, São Paulo). 

O trecho do relato acima retratando o que a aluna presenciou numa sala de aula 

em relação à estudante da Líbia que se retirou da sala devido a uma música da cantara 

Rihanna, exprime como o intercâmbio pode ajudar a pensar a formação docente em 

Ciências Sociais em termos interculturais.  

Sem dúvida, é preciso acenar a um olhar intercultural sobre as referências 

culturais que os alunos trazem consigo. Esse aspecto é fundamental à qualidade do 

ensino. Sabe-se que essas competências não são adquiridas apenas pelo ensino teórico-

formal dado nas salas de aula. A vivência de um intercâmbio, para o indivíduo que será 

professor de sociologia da escola básica, é um diferencial. Essa construção do olhar de 

alteridade é adquirida pelas experiências sociais. 

Conceber o processo educativo como um momento de troca recíproca de 

experiências e ideias não só colabora à produção de um olhar mais crítico acerca da 

sociedade como também ajuda a empoderar os alunos. Certamente, um professor que 

tenha participado de diálogos interculturais em uma experiência de intercâmbio durante 

a sua formação terá meios de incentivar o mesmo tipo de diálogo nas suas aulas. 

O intercâmbio, então, apresenta-se como um processo catalisador da construção 

da alteridade do indivíduo, produzindo uma série de efeitos positivos na reflexão do 

campo da educação básica, mais especificamente na disciplina de sociologia.  

O intercâmbio apresenta características que vão além do aspecto econômico, 

avançando no plano social, psicológico, afetivo. Envolve relações de parcerias, de 

interações simbólicas, de confiança, de hospitalidade e de cumplicidade em seus 

propósitos.  

O último relato apresenta a experiência de uma estudante e a barreira física 

enfrentada diariamente que é o fato de ser menor de idade em um país que não o seu de 
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origem. Por isso também, o intercâmbio é essencial na trajetória profissional e pessoal, 

pois é uma forma de negociação com o limite, em primeira pessoa: 

Fazer intercâmbio sendo menor de idade não é uma das coisas 

mais fáceis. Se me perguntarem, por experiência própria, eu indico 

para fazerem quando tiverem 18 anos, para poderem ter mais 

independência. Porque não há nada pior do que morar em uma casa de 

família e ter que receber ordens e dar satisfações para uma mulher que 

não é sua mãe. Eu queria muito morar na residência estudantil da 

escola, porque acho que é uma experiência mais abrangente, porque é 

só você descer no lobby, que você sempre encontra várias pessoas 

para você conversar e treinar seu inglês. Além disso, você se torna 

mais independente e tem mais responsabilidade, porque você faz sua 

própria comida, e tem que lavar suas próprias roupas. Apesar de 

morar em casa de família por ter apenas 17 anos, com certeza esse 

intercambio está sendo uma das melhores experiências da minha 

vida. Eu amo essa sensação de liberdade, de poder ir e vir, de poder 

sair da aula e sentar, pensar na vida, enquanto observo uma paisagem 

maravilhosa, sem me preocupar com nada. Amo a sensação de ter 

que fazer minhas coisas sozinha, e passar por sufocos também, 

porque é assim que a gente vai aprendendo sobre a vida e ainda 

tenho muito o que aprender. Estou aqui há quase dois meses e já 

valeram muito a pena. Faria tudo de novo! Conheci pessoas tão 

maravilhosas que deixaram de ser minhas amigas e viraram uma 

família para mim. E com certeza a pior parte do intercambio é ter 

q dizer adeus para cada membro dessa família. Toda vez que 

alguma amiga vai embora é a mesma coisa. Eu me sinto vazia, como 

se uma parte de mim tivesse indo embora também. Sabemos que 

intercâmbio é uma coleção de momentos temporários, que tem prazo 

de validade, mas às vezes, eu queria que isso durasse para sempre, 

porque agora eu me sinto em casa aqui. Ando por essas ruas como se 

morasse aqui há anos, e já consigo ate dar informações para os 

turistas perdidos. Claro, a saudade da família é algo que machuca 

muito, no meu caso, mais ainda porque eu irei ficar mais cinco meses 

aqui e sou muito carente. Me recordo de uma vez que entrei para 

almoçar no domingo em um restaurante, e quando sentei na mesa, 

olhei para as mesas ao lado e avistei só famílias almoçando juntas e 

me senti tão solitária e com saudades da minha família, que eu me 

levantei e fui embora. Eu nunca valorizava os almoços de domingo 

com eles, mas agora morro de saudade de tudo isso. O intercambio é 

uma oportunidade e experiência única. Você amadurece muito, 

porque aprende a resolver e a lidar com os problemas do dia a 

dia, e até com o seu próprio psicológico. Aqui eu aprendi a ficar 

sozinha e ate a gostar de estar sozinha. Além disso, você aprende 

muito sobre outras culturas, pois você todos os dias conhece novas 

pessoas de vários lugares do mundo. Conhecendo varias culturas e 

países, vejo com toda certeza o quanto eu amo meu país e o 

quanto eu tenho orgulho de ser brasileira, apesar dos problemas 

que o meu país carrega. E claro, amo os brasileiros! Sempre felizes, 

cheios de energia, pulando, cantando, rindo, sempre q eu vejo um 

brasileiro, eu sinto vontade de fazer amizade. É muito importante 

aprender o inglês também, porque no futuro eu quero ser uma 

jornalista e preciso do inglês para a minha profissão.” 

(BARCELLOS, Amanda, 17 anos, Rio de Janeiro). 
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O relato acima nos apresenta claramente a relação de interdependência inerente 

ao intercâmbio. Para dar conta da ação e do posicionamento dos indivíduos numa 

estrutura, Elias (2005) lança mão do conceito de “configuração social”, que remete a 

ideia de jogo.  

(...) O decurso do jogo é relativamente autônomo de cada um dos 

jogadores individuais, dado que todos os jogadores têm 

aproximadamente a mesma força. Mas este decurso não tem 

substância, não tem ser, não tem uma existência independente dos 

jogadores, como poderia ser sugerido pelo termo «jogo». Nem o jogo 

é uma ideia ou um “tipo ideal”, construído por um observador 

sociológico através da consideração do comportamento individual de 

cada um dos jogadores, da abstração das características particulares 

que os vários jogadores têm em comum e da dedução que destas se faz 

de um padrão regular de comportamento individual (Norbert Elias, 

2005, p.141-142).   

A configuração é compreendida como padrão criado entre os jogadores a partir 

de sua interdependência mútua, sendo necessariamente contingente e mutável. Nestes 

termos, o jogo, como ferramenta conceitual, seria um sistema de interdependências 

complexo que colabora na compreensão das redes de relações sociais entre os grupos 

humano. 

Segundo Gilberto Velho (2003), família, trabalho, lazer, dentro outros, 

configuram um “campo de possibilidades” em que os atores individuais se movem, mais 

ou menos impelidos e pressionados, mas com uma gama básica de alternativas e opções. 

O “campo de possibilidades” é um conceito fundamental para compreensão da maneira 

pela qual os projetos movimentam-se ao longo de uma trajetória de vida, coerentemente 

ou não. 

Os projetos individuais sempre interagem com outros dentro de um 

campo de possibilidades. Não operam num vácuo, mas sim a partir de 

premissas e paradigmas culturais compartilhados por universos 

específicos. Por isso mesmo são complexos e os indivíduos, em 

princípio, podem ser portadores de projetos diferentes, até 

contraditórios (Velho, 2003, p. 46). 

Uma vez que esse campo representa a dimensão sociocultural de suas trajetórias 

para a formulação e implementação do "projeto", “a conduta organizada para atingir 

finalidades específicas” (idem) tornando-se uma antecipação da futura trajetória e 

biografia do sujeito.  

Esteve presente, a todo o momento, no discurso desses indivíduos, a vontade/ 

necessidade de voltar para o Brasil. O fato de ser um intercâmbio, por si só, já é 
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autoexplicativo, na medida em que isso implica em um tempo determinado fora do país 

de origem, mas com a certeza da volta. 

Dessa forma, é possível entender que existe um projeto individual de 

aprimoramento em relação aos objetivos de cada um. É um projeto de vida em curto 

prazo, mas com projeção direcionada para o futuro, ou seja, com intenção de aprimorar 

a língua escolhida previamente, de crescer pessoalmente e de voltar com maior 

qualificação profissional. 
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Capítulo II 

O flâneur na prática 

 

2.1 O conceito de “Flâneur” 

 Um flâneur é alguém que perambula sem compromisso por uma cidade, alguém 

que percorre as ruas sem objetivo aparente, mas secretamente atento à história dos 

lugares por onde passa e à possibilidade dos “imponderáveis da vida real” 

(MALINOWSKI, 1976) e aventuras estéticas. 

 Se procurarmos uma tradução “ao pé da letra”, encontraremos uma resposta não 

muito satisfatória para o termo “flânear”. Traduzido diretamente para o português, 

significa “vadio”, mas esse significado é bastante pejorativo e sem contexto para a 

proposta de como foi feito o trabalho.  

O melhor significado do termo, ou o melhor uso do termo, foi dado pelo autor 

alemão Walter Benjamim, mais conhecido como crítico literário e sociólogo. Walter 

Benjamim foi uma espécie de sociólogo interessado por questões não vistas como 

sociológicas em seu tempo, tais com o cinema, as artes, pinturas, a prostituição, 

assuntos tidos como irrelevantes por seus contemporâneos, mas um dos termos que mais 

lhe foi caro foi o termo designado acima, o conceito de “flâneur”.  

Para Benjamim o termo “flâneur” é, assim, “aquele que caminha pelas cidades, 

experimentando as diferentes sensações que ela produz sem se fixar a um lugar 

específico; é aquele que anda pelas ruas e galerias, um “andarilho urbano” que participa 

da dinâmica da cidade ao mesmo tempo em que a observa”.  

Não necessariamente o “flânear” é alguém desconhecido do contexto em que 

anda, mas um sujeito que anda pelas ruas que conhece procurando algo que o interesse 

ou algo que o instigue. Imagine você andando por um lugar que você já conhece (ou 

não), fazendo um percurso que é contínuo e retilíneo. O “sujeito flânear” estranha 

sempre aquilo que lhe é familiar, mesmo ele estando em um lugar bem familiar. Pense 

que você não conhece metade das coisas que existem ao seu redor e que o flânear é mais 

um olhar curioso sobre a cidade do que um olhar “blasé” (sem empatia).  

Foi com esse espírito de “flâneur” que procurei encarar as ruas, as orlas das 

praias, as travessas, as praças e as boates da Ilha de Malta. Como um “botânico do 

asfalto”, como afirmava Benjamin, procurei andar pelas cidades a fim de experimentá-
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las, com o objetivo de entender as dinâmicas, as relações e os detalhes do país durante a 

minha rotina. 

Devido à duração da utilização do termo, a ideia do flâneur continua ocupando 

um papel importante para compreender os fenômenos urbanos e a modernidade. A 

percepção do flâneur parece se dar diante do que é transitório na cidade, mas ela é 

inerente e necessária para que haja uma narrativa dos atrativos das cidades, numa 

espécie de reconhecimento lúbrico das coisas e pessoas no contexto de seus 

desencontros modernos. 

 

2.2. O meu relato: 

A proximidade, facilidade e baixo custo para ir da Ilha de Malta para outros 

países europeus foi outro ponto positivo para a minha vivência. A possibilidade de 

conhecer países que sempre foram estudados desde os primeiros anos nas disciplinas 

escolares é como a realização de um sonho de infância. Justamente pelo fato de 

estudarmos durante muito tempo os países do continente europeu na escola, ocorre uma 

idealização de mundo perfeito, só de qualidades, onde tudo funciona e as pessoas são 

felizes. 

A procura pela Europa ao invés da América do Sul como uma busca pela 

realização da idealização de um sonho acontece enquanto não se conhece com os 

próprios olhos, caminhando pelas ruas com os próprios pés; mas a partir do momento 

em que se torna conhecido, acontece o movimento de reconhecimento de que também 

não existem só qualidades. É preciso estar ciente de que em todos os países do mundo 

vão existir pontos positivos e pontos negativos. 

Uma das coisas que mais me encantaram foi o fato de poder estar presente e 

analisar com os meus olhos a dinâmica de um país europeu, sendo capaz de fazer as 

minhas críticas, de reconhecer as qualidades do país onde estive, mas também de 

reconhecer as qualidades do meu país de origem. Além disso, pensar nos pontos em que 

os dois poderiam melhorar, em qual sentido o Brasil poderia ser um exemplo mundial/ 

internacional. Ter uma visão mais ampla entre o ir e vir faz parte do cenário de um 

intercambista.  

Por ser uma ilha de dimensões muito pequenas, Malta se assemelha a uma 

cidade de interior do Brasil. Existe muita carência em relação a serviços, como por 

exemplo, as padarias. Elas não existem em Malta. Só existe supermercado, restaurante e 

redes de “fast food”, porém é importante destacar que o meu intercâmbio foi feito no 



20 
 

inverno. Essa estação do ano em Malta não pode ser comparada ao inverno no restante 

dos países europeus, pois pelo fato de ser banhada pelo Mar Mediterrâneo, sempre venta 

muito, mas não neva nem registra temperaturas negativas. Estar em Malta no inverno 

também significa não ter a mesma opção de atividades turísticas e de serviços como 

existe no verão. 

A comida foi algo que eu tive bastante dificuldade de me adaptar, pois eles não 

utilizam tempero nem sal. É bem comum ouvir os estudantes reclamarem em relação à 

comida, o que os incentiva a cozinharem. Isso me fez conhecer e experimentar comidas 

de diversos países, como: Turquia, Japão, Coreia, Espanha e Itália.  

No quesito saúde pública, os hospitais podem, inclusive, serem comparados aos 

hospitais públicos no Brasil. Eles só atendem gratuitamente os malteses ou cidadãos 

europeus, mas existe muita fila e confusão. Fui acompanhando uma amiga espanhola e 

me assustei com a sujeira e o tempo de espera para que ela pudesse ser atendida. 

As igrejas em Malta são prova da grande religiosidade presente no país, 98,6% 

dos malteses são católicos. Existem mais de 350 igrejas, o que explica o fato de o país 

não vender a famosa “pílula do dia seguinte”, elas são consideradas aborto no país. O 

povo maltes é muito católico e o divórcio é muito difícil de ser conseguido. As pessoas 

mais velhas, principalmente, não concordam. 

O transporte público funciona bem durante o dia, os ônibus têm horários fixos 

para passar em cada ponto da cidade. No início perdi alguns ônibus por chegar dois ou 

três minutos depois no ponto, mas muitas vezes eles também não estavam no horário 

fixado nas placas. Durante a noite é bem mais difícil, pois o último ônibus é às onze 

horas da noite, o que faz com que as pessoas precisem utilizar o transporte privado. 

Salvo raras exceções de malteses que conheci durante a minha estadia, os 

motoristas dos ônibus e taxis eram a minha maior oportunidade de contato com o povo 

maltes. A questão é que os motoristas de ônibus não são cordiais, estão sempre com 

pressa e não gostam de dar troco nem informação. Então, quando eu precisava pegar 

taxi sempre aproveitava para praticar meu inglês conversando com os motoristas sobre a 

ilha. 

A capacidade de relacionar-se e, sentir-se um “cidadão do mundo” começa a 

fazer parte da rotina e do olhar do intercambista. Viajar é aprender a ver o mundo com 

um novo olhar. Então, o objetivo de uma viagem não é pisar no país de destino como se 

fosse uma terra estrangeira, mas voltar ao seu país de origem com um olhar não 
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naturalizado, como se fosse um estrangeiro literal. Assim, é possível fazer do exótico, 

familiar; e do familiar, exótico. 

2.3. A segurança na Ilha de Malta e o problema de Paceville 

A incidência dos efeitos da globalização se materializa de forma muito diferente 

de acordo o contexto sócio cultural em que se manifestam os diferentes processos de 

construção de cidades e de cidadanias.  

Nesse sentido, a Europa representa um modelo de urbanização no qual a cidade 

faz parte do processo de construção de uma sociedade de cidadãos livres, nos quais os 

laços de dependência pessoal fazem parte da convivência num marco espacial e político 

de pluralidade e tolerância.  

O modelo de urbanização na América Latina, ao contrário, não foi capaz de 

associar a urbanização com a democratização das relações sociais, mantendo um 

processo simultâneo e contraditório de expansão da cidadania com crescente exclusão 

sócio espacial.  

Malta e Brasil representam esses dois modelos de construção de cidades e 

cidadanias. Os efeitos do processo atual de globalização sobre essas diferentes 

realidades se manifestam claramente numa acentuação das dinâmicas de 

individualização e fragmentação social. 

A ilha de Malta foi habitada cerca de 5200 a.C. por uma civilização pré-histórica 

antes da chegada dos fenícios que batizaram a ilha principal de Malat, que significa 

refúgio seguro. O significado do nome continua fazendo muito sentido, visto que o país 

é extremamente seguro a qualquer hora do dia. 

 Não é comum nenhum tipo de delito nas ruas; não se houve em falar em assalto, 

roubo, sequestro, estupro. Isso não significa que seja devido à presença da polícia, 

muito pelo contrário. Também não é comum se deparar com policiais pelas ruas. Além 

do mais, posso garantir com absoluta certeza que não encontrei nenhum morador de rua 

durante todo o tempo em que estive lá. Qualquer um pode andar de manhã, à tarde, à 

noite e inclusive de madrugada sem medo de que nada de ruim aconteça. 

 Diferentemente do restante das cidades e localidades em Malta, Paceville é um 

bairro onde tudo pode acontecer. É onde se concentram todos os estudantes de todas as 

cidades da ilha, pois é o bairro que reúne o agito noturno com boates e casas de show. 

Ninguém paga para entrar nos lugares, mas os funcionários das boates ficam nas portas 

oferecendo tickets para os drinks para atrair a entrada dos estudantes.  
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 Em Paceville não é de se assustar quando alguém é furtado dentro e fora das 

boates, e as brigas também são frequentes. Por esse motivo, nenhum maltês que eu 

conheci gosta de Paceville. Eles simplesmente não frequentam este bairro.  

Sempre que tinha a oportunidade de conhecer algum maltês eu perguntava o 

porquê deles não gostarem de Paceville, e a resposta era sempre em relação à segurança. 

Eles não estão acostumados a se sentirem com medo ou acuados por qualquer motivo, 

então Paceville não faz parte dos locais que os malteses frequentam, é um local 

extremamente turístico, os malteses se divertem em outras cidades.  

Além disso, alguns deixam muito claro que Paceville é como “terra de 

ninguém”. Alguns malteses com quem eu estabeleci contato, inclusive um deles é 

professor da escola onde eu estudei, afirma que os donos das boates de Paceville fazem 

parte de uma máfia de traficantes e por isso a polícia não pode entrar para resolver 

conflitos. Os nomes das boates estão registrados como pizzarias e restaurantes. Há uma 

oposição feita pelos malteses entre “o país seguro” versus “Paceville”. 

Em todo grupo social há regras que são impostas em algum momento. Essas 

regras sociais determinam comportamentos apropriados, assim vão existir ações que 

serão vistas, entendidas e analisadas como “certas” ou “erradas”. As pessoas que 

infringirem essas regras poderão ser vistas como um tipo especial, alguém de quem não 

se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Essas pessoas são 

identificadas como “outsiders” (BECKER, 2008: 15). 

Segundo Becker (apud Castro, 1983, p. 99): 

(...) os grupos sociais produzem o desvio ao criar regras cuja infração 

constitui o desvio, ao aplicar estas regras a pessoas particulares e a 

classificá-las como estranhas. Deste ponto de vista, o desvio não é 

uma qualidade do ato que a pessoa realiza, mas sim uma consequência 

de que outros apliquem regras e sanções a um transgressor. O 

desviante é alguém a quem foi aplicado este rótulo com êxito; o 

comportamento desviante é a conduta que a gente rotula desse modo.  

 A presença exaustiva da polícia somente neste bairro – em um país onde quase 

não se vê polícia - começou a me chamar muita atenção. A polícia está sempre presente, 

mas somente do lado de fora das boates, aconteça o que acontecer. Eles não entram, 

mesmo que esteja acontecendo alguma briga e mesmo que saibam que as pessoas estão 

usando drogas. É como se houvesse uma demarcação clara entre o território público e 

privado.  

A produção do espaço público como local de interação social salta aos olhos 

como elemento central para o entendimento do mundo moderno. Segundo Max Weber 
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(apud. HOLANDA, 1995: 95), as cidades são representações de locais de poder, 

espaços para a criação de órgãos de poder. Na mesma linha de pensamento, Lefebvre 

apresenta sua concepção: 

O espaço é um instrumento político intencionalmente manipulado, 

mesmo se a intenção se dissimula sob as aparências coerentes da 

figura espacial. É um modo nas mãos de “alguém”, individual ou 

coletivo. Isto é de um poder (por exemplo, um Estado), de uma classe 

dominante (a burguesia) ou de um grupo que tanto pode representar a 

sociedade global, quanto ter seus próprios objetivos. (2008: 44) 

Eu passei a dar mais importância para o posicionamento da polícia, porque 

presenciei algumas brigas feias. Em uma delas, dois homens bateram em um terceiro de 

cinto. Os seguranças das boates nada fizeram, mas também não chamaram a polícia. Os 

amigos chamaram, mas a polícia demorou em média de quarenta minutos para chegar e 

também não tomou nenhuma atitude.  

Ficou claro, enquanto estava praticando o “flâneur”, que existe algum acordo 

tácito entre os donos das boates e a polícia para que um esteja sempre respeitando o 

espaço do outro. Há uma mediação do conflito para que as atividades em Paceville 

continuem dentro da normalidade. 

Apesar dessas questões, eu nunca me senti ameaçada nem com medo de estar em 

Paceville, que acabou se tornando um bairro único e especial não só para mim, mas para 

todos os estudantes que moram na Ilha de Malta. É o bairro que representa o ponto de 

encontro e felicidade de todos os estudantes juntos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve como objetivo entender a dimensão e abrangência que um 

intercâmbio pode propiciar para a carreira e vida de um professor dentro do campo das 

investigações das Ciências Sociais e, portanto, como fonte de questionamento para 

outros objetos de pesquisa. 

Acredito que a prática do intercâmbio deve ser cada vez mais estimulada e 

intensificada. A mobilidade internacional, especialmente no âmbito da graduação, é de 

grande importância para o aperfeiçoamento da formação acadêmica e a excelência do 

ensino superior brasileiro por meio do intercâmbio científico e cultural no exterior. 

Entre as inúmeras metas destes programas destaca-se a necessidade de investir 

na formação de pessoal altamente qualificado nas competências e habilidades 

necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento; aumentar a presença de 

pesquisadores e estudantes de vários níveis em instituições de excelência no exterior e 

promover a inserção internacional das instituições brasileiras pela abertura de 

oportunidades semelhantes para cientistas e estudantes estrangeiros. Nessa perspectiva, 

experiências desse tipo são extremamente relevantes já que agregam valores ao 

crescimento profissional e pessoal. 

O principal objetivo de toda educação é o empoderamento dos indivíduos. 

Empoderar para que possamos existir sem temer o que somos, para que possamos ser 

sem negar o outro, para que sejamos aquilo que queremos e para que o nosso querer, por 

mais diverso que seja, tenha seu lugar no mundo. Um mundo plural e belo, consoante na 

dissonância, pleno na diferença, simples na complexidade, belo por ser de todos, ao 

mesmo tempo. 

Após ter vivido essa experiência, ficou a convicção de que não poderia ter 

escolhido lugar melhor, pela imensa admiração, carinho e amizades recebidas e pela 

qualidade do ensino que me foi destinada. 

De modo a finalizar minhas ideias neste artigo, percebo o intercâmbio como uma 

experiência de valor inestimável para todo e qualquer estudante de licenciatura. O 

convívio com pessoas de diversas nacionalidades, as diferentes formas de se relacionar 

com culturas diferentes, a aprendizagem de um novo idioma, o conhecimento de outro 

país mais intimamente, e principalmente, a capacidade de adaptação e possibilidade de 

amadurecimento trazem contribuições grandiosas para a formação de um docente. 
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Trata-se de uma discussão que, apesar de relevante, é pouco debatida pela 

pesquisa educacional no país. A partir do momento que é dada a devida importância ao 

assunto, seria de grandioso valor que comece a haver cada vez mais programas de 

intercâmbio, por parte dos governos estaduais, que possibilitem essa experiência para 

rede de alunos e professores estaduais. 

“Um homem precisa viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, 

livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para 

um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o 

calor. E o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob o próprio teto. Um 

homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que 

nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser. Que 

nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos, e 

simplesmente ir ver.” (Amyr Klink).  
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