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Intercâmbio internacional: Um processo de profundo crescimento e 

transformação interna 
 

Mônica Americano Leite Henriques 
 

Dezembro de 97. O telefone toca e a funcionária da Assessoria de Relações 
Institucionais e Internacionais da PUC-SP comunica a aprovação de minha 
candidatura ao Programa de Intercâmbio Interuniversitário do Governo da 
Espanha, por um período de dois meses na Universidade de Santiago de 
Compostela.  
 
Com recente ingresso no Curso de Mestrado em Gerontologia, surpreendi-me por 
esta oportunidade inesperada. Pela primeira vez passaria tanto tempo fora, em um 
país distante, com incertezas e desafios a serem enfrentados. A revolução interna 
apenas começava. 
 
Assim, como que instantaneamente, me vi, algum tempo depois, chegando na bela 
e medieval cidade de Santiago de Compostela, inserida em um novo contexto, 
procurando respostas para as novas e imediatas situações vivenciadas.  
 
Hoje, de certa forma ainda perplexa, constato que estas novidades e diferenças me 
instrumentalizaram a buscar saídas nunca experimentadas. Era o que propiciava 
desenvolvimento e transformação. O desconhecido aos poucos se revelava, 
podendo ser explorado e principalmente vivido, abrindo caminho para novos 
conhecimentos, amizades e experiências de vida. Passados os primeiros dias, 
caminhava pelas ruas com autonomia, experimentando o prazer da descoberta do 
novo. 
 
O programa de estudos desenvolvido junto ao Núcleo de Memória e Representações 
Mentais da Faculdade de Psicologia da Universidade de Santiago de Compostela foi 
especialmente enriquecedor pela oportunidade de ampliar a perspectiva com que 
eu abordava meu objeto de pesquisa, voltado para o estudo do processo de 
depressão em idosos. Também me abriu para a perspectiva teórica da questão da 
memória, tão fundamental para o entendimento das problemáticas que envolvem 
as vidas dos adultos maiores. Possibilitou-me, também, acesso a uma rica e 
extensa bibliografia, abrangendo publicações de diversos países europeus. 
 
O convívio com colegas de outros países - ao lado dos espanhóis, havia na 
Universidade de Santiago de Compostela uma expressiva presença de estudantes 
dos Estados Unidos, Argentina, Panamá, Guatemala, Colômbia e Chile - e o 
crescente aprendizado na utilização da língua espanhola, possibilitaram também a 
ampliação da experiência para além das salas-de-aula e das bibliotecas, em direção 
a uma diversidade de lugares, pessoas, hábitos e culturas. 
 
Por outro lado, assumir a responsabilidade de falar sobre o meu país era um 
exercício de cidadania. Um sentimento único que levava à reflexão acerca das 
minhas e das outras diferenças culturais, compreendendo-as melhor. Tive orgulho 
de ser brasileira. 
 
Atualmente, acredito que participar de um programa de intercâmbio internacional  
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produz profundas transformações pessoais, dada a multiplicidade de trocas entre 
pessoas de várias nacionalidades, costumes e crenças, que permitem o 
desenvolvimento de maior sensibilidade e auto-confiança para lidar com o novo. 
Existir em outra cultura é um privilégio, uma experiência inesquecível e também 
um importante trabalho de crescimento pessoal. 
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