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Resumo: O deslocamento de pessoas, bens e informações cresceu 

exponencialmente nas últimas décadas, tanto em quantidade como em complexidade. 

Desde as viagens de turismo até a migração ilegal, são vários os atores em operação 

e as valorações em torno do deslocamento. O presente trabalho, fruto de uma 

pesquisa de mestrado, aborda uma forma específica de deslocamento cada vez mais 

frequente, sobretudo no Brasil: o deslocamento internacional de universitários para 

intercâmbio acadêmico. A partir da experiência de estudantes de graduação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora/Minas Gerais/Brasil que fizeram intercâmbio 

para diferentes países nos anos de 2013 e 2014, pretende-se refletir sobre alguns 

elementos característicos desse tipo de deslocamento. Através de entrevistas com os 

intercambistas e observação participante em eventos institucionais, pode-se apontar 

o caráter distintivo do intercâmbio acadêmico dentro da própria universidade e entre 

as redes destes estudantes no Brasil, como também o impacto dessa experiência em 

suas trajetórias e projetos de vida. Como um último aspecto a ser observado nesse 



trabalho, cabe destacar a reconfiguração identitária destes atores ao serem 

interpelados no exterior como universitários brasileiros. É possível, portanto, 

compreender a especificidade do deslocamento estudantil a partir de três diferentes 

dimensões: na relação destes estudantes com suas redes “nativas”, o impacto da 

experiência em suas próprias trajetórias e as novas sociabilidades estabelecidas no 

país de destino. Longe de ser um tipo de deslocamento rigidamente controlado e 

combatido por governos, é fomentado e incentivado, reificando uma concepção 

positivada de mobilidade espacial que não encontra eco em outras experiências de 

deslocamento.   

Palavras-chave: Distinção. Identidade nacional. Intercâmbios estudantis. Projeto de 

vida.  

 

 

 

 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado, realizada entre os 

anos de 2013 e 2015, com estudantes de graduação da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF), que realizaram intercâmbio nos anos de 2013 e 2014. Ela teve, como 

objetivo geral, pensar o intercâmbio acadêmico enquanto uma prática específica de 

deslocamento, identificando qual a sua relevância nas trajetórias de quem o pratica, 

e como tal prática se alinha a um modelo de desenvolvimento, cooperação e 

competição internacional entre governos, universidades, empresas e mercados. 

Permitiu também reconhecer, caracterizar e identificar elementos e dimensões que 

envolvem estes intercâmbios; bem como contribuir com uma discussão metodológica 

acerca da etnografia em contextos de mobilidade. 

 A partir de uma série de critérios, acompanhei seis diferentes estudantes 

universitários que realizaram intercâmbio no ano de 2013, pelo edital do Programa de 

Intercâmbio Internacional de Graduação (PII – GRAD) 2012/2013 da UFJF. Dentre os 

critérios utilizados, destaca-se acesso a bolsa, bem como as diferenças geográficas 

dos países de destino.  

 

  



Quadro 1: Continentes, países de destino, idade e curso dos intercambistas 
interlocutores da pesquisa 

Continente País Intercambista1  Idade2 Curso 
América do Norte Estados 

Unidos  
Carlos 26 Direito 

América Latina Argentina Carla 21 Letras 
Ásia Coréia do Sul Ricardo 21 Economia 
Europa Meridional Portugal  Rita 23 História 
Europa Meridional Itália Tiago 21 Direito 
Europa Ocidental França Adriana 24 Letras 

   Fonte: Elaboração própria 

 

Após definir quais seriam os intercambistas, os entrevistei antes e depois da 

viagem. Além das entrevistas, optei por acompanha-los através de redes sociais 

virtuais, nomeadamente o Facebook. Este espaço virtual se tornou a principal forma 

de manifestação desses atores, através de textos, relatos e fotos, e de contato com 

sua rede de relações no Brasil. A minha interação com este grupo via rede virtual foi 

estratégica, considerando a impossibilidade de acompanha-los presencialmente 

enquanto estavam no exterior, utilizando recursos do que alguns atores chamam de 

“netnografia”3. Estes atores, ao falarem sobre sua própria experiência no intercâmbio, 

me permitiu visualizar aquela experiência sob sua própria perspectiva. Frente a 

impossibilidade de conseguir, através do meu próprio olhar, vivenciar aquela situação, 

utilizei deste recurso como forma de acompanhar, de alguma maneira, seu cotidiano. 

Além de acompanhar estes intercambistas, fiz trabalho de campo, através da 

observação participante, em eventos institucionais da universidade relacionados ao 

intercâmbio e aos intercambistas.  

O presente trabalho, fruto dessa reflexão mais ampla, pretende apontar o 

caráter distintivo do intercâmbio acadêmico dentro da própria universidade e entre as 

redes destes estudantes no Brasil, bem como o impacto dessa experiência em suas 

trajetórias e projetos de vida. Como um último aspecto a ser observado nesse 

trabalho, cabe destacar a reconfiguração identitária destes atores ao serem 

interpelados no exterior como universitários brasileiros. 

                                                        
1 Os nomes aqui apresentados são fictícios. 
2 Informação referente à data da primeira entrevista realizada, em 2013. 
3 Netnografia, ou etnografia virtual, em termos gerais, seria realizar uma etnografia no ciberespaço, 
buscando elementos naquele ambiente capaz de traduzir suas regras, normas e rituais, como uma 
etnografia qualquer. (KOZINETS, 2002; HERRERA e PASSERINO, 2008). Para o escopo da presente 
pesquisa, a internet foi apenas um lugar de buscar maiores informações para a reflexão realizada, não 
se tornando, portanto, um espaço de reflexão em si. 



 

Distinção e prestígio dos intercambistas e suas relações com o brasil.  
Velho (1997) afirma que sucesso, principalmente traduzido em dinheiro e/ou 

diploma, é a ascensão social que pode conferir um novo tipo de prestígio. Este, 

geralmente, decorre em função da saída dos indivíduos de suas famílias, origem, 

bairro, cidade ou país para explorar novas possibilidades, construindo esse sucesso, 

portanto, em domínios externos.  
O fato de sair principalmente quando decorrente de uma decisão 
voluntária marca e enfatiza a existência do indivíduo enquanto 
sujeito moral, unidade mínima significativa que se destaca para 
fazer a sua vida, lutar, tornar-se um stranger em algum outro 
lugar ou meio. Ao sair da cidade, do bairro, da vizinhança, ao 
afastar-se dos parentes, o agente empírico sublinha a sua 
particularidade. (VELHO, 1997, p. 50) 
 

 Nestes termos, podemos pensar o intercâmbio como um mecanismo gerador 

de prestígio adicional, pois o sujeito se torna literalmente um stranger, deixando para 

traz todos os laços e redes constituídos durante toda sua vida. Desta forma, 

podemos pensar o intercâmbio como um gerador de distinção (BOURDIEU, 2008), 

em que é atribuído a seus protagonistas um papel de destaque, distinguindo-os de 

seus pares e de seus conterrâneos.  

 Brum (2014), em seu estudo sobre a “Maison du Brésil” em Paris, mostrou que 

as Cidades Universitárias internacionais foram criadas na França com o objetivo de 

formar uma pretensa “elite intelectual mundial”, sendo que a utilização do termo 

“elite” por seus interlocutores era algo frequente e comum e tinha como sustentação 

um ideal civilizador universalista de formação, em que “os agentes possuidores de 

certa distinção social (os membros da elite) são socializados para retornarem a seus 

países e se tornarem disseminadores”. (BRUM, 2014, p. 29)   

 No Brasil não é diferente. Ao realizar trabalho de campo durante “III Semana 

Acadêmica da Secretaria de Relações Internacionais da UFJF”, realizada entre os 

dias 29 de julho e 01 de agosto de 2013, pude observar que o discurso institucional 

da UFJF se assenta exatamente nessa perspectiva, de valorizar sobremaneira os 

intercambistas e diferencia-los de outros estudantes. Neste evento, organizado 

anualmente pelo setor da universidade responsável pelas relações internacionais, 

foram organizadas algumas mesas-redondas sobre os programas de intercâmbio da 

UFJF e o Programa “Ciência sem Fronteiras”, bem como a entrega de um certificado 



de concessão de bolsa para todos os intercambistas que viajariam naquele ano. Esta 

entrega foi feita na cerimônia de abertura do evento, que contou com a presença da 

coordenadora da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), do Pró-reitor de 

Graduação e do Reitor da Universidade. Todos os três, em seus discursos, 

ressaltaram esse caráter de distinção dos intercâmbios. 

 A coordenadora da SRI disse que a ampliação no número de convênios e vagas 

para o intercâmbio tinha como objetivo aproximar cada vez mais pessoas de 

excelência acadêmica, aproximando a UFJF das grandes universidades mundiais. 

Para ela o intercâmbio significa vivenciar uma nova cultura e uma nova experiência 

acadêmica. Ela disse: “Vocês foram escolhidos pela excelência acadêmica para 

representar a UFJF e o Brasil no mundo. Aproveitem, é uma experiência única. Fazer 

intercâmbio é um privilégio” (grifo meu).  Apenas com esse trecho fica claro as 

perspectivas que sustentam a visão do intercâmbio dos agentes institucionais. 

Destacam desde o aproveitamento acadêmico destes estudantes no Brasil, a 

possibilidade de vivenciarem isso uma única na vez, como a distinção de apenas 

poucos poderem ter essa experiência. 

 O Pró-reitor de graduação à época afirmou que a internacionalização das 

universidades talvez não seja algo necessário, inevitável, mas que ela representa o 

tipo de universidade que se quer construir. Para ele, é importante internacionalizar 

para formar profissionais com visão global, além de permitir que estudantes, ao 

retornarem, tragam ganhos subjetivos para a UFJF. Ele inclusive solicita ajuda aos 

intercambistas para que, quando voltarem, relatem aos amigos brasileiros que 

ficaram e aos professores como foi a experiência do intercâmbio, como é a 

universidade no país estrangeiro, para que se possa comparar e aprimorar o caráter 

universitário da UFJF. 

 Já o reitor à época disse que ali, naquele auditório, estavam os melhores alunos 

da UFJF, que representariam a instituição no exterior. Segundo ele o intercâmbio 

permitiria uma formação diferenciada, sendo que no retorno aqueles alunos 

ajudariam a melhorar a UFJF. Também ressaltou o mérito individual dos alunos 

naquele processo: “Graças à UFJF e ao mérito de vocês, já poderão conhecer o 

mundo ainda na graduação”.   

 Em todos os pronunciamentos observa-se o tom diferenciador e de distinção 

empregado pelos atores institucionais ao descrever a política de intercâmbios da 

UFJF e ao se referirem aos intercambistas. Em uma mesa-redonda realizada no dia 



30 de julho, a Coordenadora da SRI, que estava na mesa novamente, voltou a 

destacar a singularidade do intercâmbio e o mérito dos intercambistas. Segundo ela, 

o intercâmbio era um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, e que os 

estudantes deviam se preocupar não apenas em viajar, mas também com suas 

trajetórias profissionais, fazendo contatos para a pós-graduação. Ela ressaltou que 

a pontuação de currículo durante a seleção dos intercambistas na UFJF é para 

pautar a seleção pelo mérito acadêmico, pois desta forma garantiria que os melhores 

alunos representariam a UFJF no exterior. Para ela, o intercâmbio não pode ser 

entendido apenas como um complemento, um “plus”, mas como algo necessário à 

formação do aluno. Ela disse que a partir da próxima seleção a proficiência em inglês 

passaria a ser pontuada inclusive para os alunos que tenham pretensões de ir pra 

Portugal. Segundo ela, desta forma “o aluno diferenciado vai ser valorizado”.  

 A coordenadora, em outras mesas, também voltou a repetir diversas vezes esta 

visão de mérito, singularidade e distinção que definiria um intercâmbio acadêmico. 

Segundo ela os próprios estudantes reconhecem que hoje é fundamental uma 

experiência no exterior, pois esta possibilidade contribui para formar um estudante 

diferenciado, em sua formação humana. Para ela, é fundamental “expor nossos 

jovens a ambientes desafiadores”, pois “lá fora não tem a flexibilidade que tem no 

Brasil. Não tem o jeitinho brasileiro. Regras são regras”.  

 O relato acima significa que, para além do intercâmbio ter realmente um 

impacto nas trajetórias e projetos individuais, ele se torna um elemento distintivo e 

gerador de prestígio entre as redes destes estudantes no Brasil. Os intercambistas, 

ao realizarem o intercâmbio, longe de romperem suas relações com o país de origem 

e com as pessoas que aqui ficam, ressignificam estas relações, interpretando-as por 

diferentes categorias, como saudade, estranhamento, descobertas, lembranças, etc. 

 Meus interlocutores, apesar de não fazerem qualquer discurso que ressaltem 

a si mesmos como “elite” ou “melhores” do que os que aqui ficaram, acabaram por 

marcar rotineiramente esta sua condição “especial” frente à rede de relações que 

aqui ficou e ao próprio país. Isso apareceu bem marcado nas declarações referentes 

a saudades, a novas experiências em terras estrangeiras, até boas lembranças do 

transporte público do país de destino e as diferenças entre a noção de público e 

privado aqui e lá. Tentarei apresentar elementos que comprovem esta marcação 

distintiva a partir de quatro diferentes perspectivas: a relação destes intercambistas 

com seus amigos brasileiros e familiares; a relação deles com elementos e 



significados restritos ao Brasil; os relatos de novas experiências no país estrangeiro; 

e a comparação entre elementos do Brasil e do outro país.  

 No que se refere à relação com os amigos brasileiros, é visível essa marcação 

distintiva sobretudo nas postagens do Facebook. Para além de relatos cotidianos e 

lembranças, algumas outras situações serviram para comprovar esta dimensão. 

Carlos, por exemplo, recebeu a visita de alguns amigos nos Estados Unidos. Em uma 

dessas vistas, fez uma postagem no Facebook destacando que estavam em uma boa 

situação, por estarem visitando Nova York: “Lu!!!! Quem poderia imaginar? Nos em 

NYC?” (publicado no dia 10/03/14) 

 Carlos também utlizou o Facebook para falar com seus amigos sobre seus 

gostos e hábitos. Ele, ainda nos Estados Unidos, foi figura de reportagens no jornal 

juiz-forano “Tribuna de Minas”, sobre seu gosto acerca de seriados norte-americanos 

e da sua atuação em teatro no exterior. Em um dos compartilhamentos acerca dessa 

notícia, ele escreveu: “Me senti importante, mas apenas falei sobre a minha paixão. 

Obrigado, Marta. I am feeling as an important person. However, i just spoke about my 

biggest paixon. (publicado no dia 22/09/13). Meses depois outra reportagem foi 

publicada no mesmo jornal, com conteúdo semelhante. Ao compartilhar a notícia no 

Facebook, ele comentou: “Me respondam: mudei muito depois de 4 meses de 

intercâmbio?” (publicado no dia 15/12/13). Em ambas as postagens fica claro sua 

relação com amigos brasileiros – que permitiu inclusive que essas reportagens fossem 

publicadas – como também a possibilidade de destacar sua trajetória nos Estados 

Unidos, que o diferenciava de seus pares no Brasil.   

 Em outra publicação, Carlos também demarca muito bem o “estar fora” ao 

escrever sobre a morte de um amigo no Brasil: “Nāo receber mais a visita dele vinda 

de Belo Horizonte fez o meu voltar à Juiz de Fora perder muita graça.” (publicado no 

dia 13/02/14). Essa questão do “estar fora” também é bem marcado por Carla, que 

começa a narrar desde o início de suas férias, no dia 18/12/13, a montagem da mala 

e o destaque à grande quantidade de coisas que está levando de volta para o Brasil: 

no dia 21/12/13 posta uma foto de uma mala cheia, aberta, com a legenda “Será que 

vai fechar? Rsrsrs”, no dia 22/12/13 posta: “Agora é só esperar umas horinhas no 

aeroporto... Rs”, para finalmente, no dia 23/12/13, postar: “Chegueeeeeeeiiii!!!!!”. 

Ricardo também enfatiza essa dimensão do “estar fora” ao postar a foto de um 

souvenir no dia 20/09/14, com a seguinte postagem: “E no último dia... uma 



surpresa. Rodrigo Silva”, destacando tanto o amigo como a dimensão temporal, que 

o período de “estar fora” já estava chegando ao fim. 

 Ricardo fez questão de enfatizar esse “estar fora” antes mesmo de ir para o 

intercâmbio. No dia 19/08/13 publicou: “5 dias, e a ficha começando a 

cair #korea #hankuk”. Desde então, começou uma contagem regressiva. No dia 

20/08/13 publicou: “3 dias!!!!”. No dia 23/08/13 publicou: "Tonight is the night, and I'm 

feeling alright...". Neste mesmo dia, postou uma notícia sobre o fato da Coreia do Sul 

ter a internet mais rápida do mundo com a seguinte legenda: “Para quem disse não 

entender minha escolha...” 

Carla também usou do Facebook para destacar que o intercâmbio, que ela 

estava vivenciando, era algo comum a vários de seus amigos. No dia 01/09/13 ela 

publicou: “Estou impressionada com a quantidade de pessoas que está fazendo 

intercâmbio esse ano... Cada hora é um que posta no Facebook que ta indo pros EUA, 

Irlanda, Itália, China, Portugal, França... oO”. Ricardo fez questão de lembrar-se de 

seus amigos ao postar, no dia 20/10/13, uma foto com vários bilhetes pregados na 

parede, que foram enviados por seus amigos, para que ele pudesse ler quando já 

estivesse em terra estrangeira. Postou com a legenda: “Hoje abri a caixinha”, e 

marcou 16 diferentes amigos.    

Poderiam ser listadas aqui inúmeras postagens feitas por estes intercambistas 

que ressaltam esse vínculo com os amigos brasileiros. Para fins de análise, cabe 

destacar que em praticamente todas essas postagens está muito bem marcado, pelos 

intercambistas, que eles estão fora, ou seja, estão vivenciando uma experiência 

diferente daquelas de seus amigos brasileiros, e que esta marca distintiva é 

fundamental para compreender de que forma essas experiências são interpretadas e 

narradas.   

 No que tange à relação destes intercambistas com outros elementos e 

significados do Brasil, as referências foram diversas. Elas iam desde datas 

importantes do país de origem: “Sei que o dia da independencia jah passou, mas vai 

uma pequena homenagem tardia.  — at New York City Center.” (legenda de uma foto 

do CARLOS com uma bandeira do Brasil nas costas, Facebook, publicado no dia 

12/09/13); carnaval: “E quando vc acha que perdeu o carnaval pq ta no oriente... A 

escola de samba de Seoul passa tocando na rua!! Haha (RICARDO, Facebook, 

publicado no dia 01/03/14); “Ja pode rebaixar a beija-flor por enredo comprado pela 

rede globo?! Ah, para ne!/ Voltamos para o grupo especial!!!! #viradouro ja nao era 



sem tempo!!!! / To ouvindo a apuracao da serie A aqui” (RICARDO, Facebook, 

publicado no dia 05/03/14); ou mesmo novela: “Ôi ôi ôi!” (foto de uma placa escrita 

“Avenida Brasil”) (CARLA, publicação no Facebook no dia 07/09/13); “Vendo novela 

brasileira, graças à melhor-amiga-do-universo-que-tem-as-manha-de-fazer-gato-

pela-net! *.*” (RITA, publicação no Facebook no dia 04/10/13).  

Outro elemento que também foi muito comentado por estes estudantes foi a 

música, quase sempre era relacionada à cantores e músicas brasileiras: “Ouvir Leoni 

me dá muuuita vontade de ir a outro show dele! *-*” (CARLA, publicação no Facebook 

no dia 10/09/13); “Starbucks tocando bossa nova. Adoro!” (RICARDO, publicação no 

Facebook no dia 28/09/13); “Status: matando a saudade do Brasil, ouvindo Gaby 

Amarantos...” (RICARDO, publicação no Facebook no dia 30/09/13); “Voces 

acreditam que ate hoje estou livre de saber o que e este tal de lepo lepo?!” (RICARDO, 

publicação no Facebook no dia 05/03/14).  

 
Legal vc estar na Argentina e começar a ouvir.no vizinho 
"semente, semente, semente, semente, semente, se nao mente 
diga a verdade, de que arvore voce nasceu?" hahha. Prefiro isso 
do que os Michel Telo e Gustavo Lima (e vc tcherere tche tche) 
da vida q tocam até no ônibus... Rsrs” (CARLA, Facebook, 
publicado no dia 30/11/13) 
Olha, eu juro que tenho tentado conhecer e ouvir um pouco da música 
portuguesa (e, de fato, existe coisa boa aqui), mas no fim sempre 
acabo voltando pra música brasileira. É que nada neste mundo se 
compara com a nossa criatividade, com a nossa diversidade de ritmos, 
com o nosso balanço - porque, cá entre nós, temos a malemolência, o 
ziriguidum (e meus amigos italianos nunca vão entender o significado 
dessas palavras antes de conhecerem pessoalmente o Brasil!). Fora 
estes argumentos irrefutáveis (sinto muito, mas são! HSAUHSUASH), 
Novos Baianos é minha trilha sonora favorita pra cozinhar/lavar 
roupa/arrumar a casa [cantando e dançando] - porque em época de 
escassez de tempo, fazer várias tarefas de casa ao mesmo tempo é 
fundamental! Rs” (RITA, Facebook, publicado no dia 07/11/13) 

 Outras referências que também apareceram foram em relação ao futebol: 

“Brasil 2 x Coreia 0” (RICARDO, foto num jogo do Brasil na Coréia do Sul, publicação 

no Facebook no dia 12/10/13); “Eu me lembro quando a Espanha estava barrando 

brasileiros injustamente nos seus aeroportos. Queridos hermanos, aqui vcs serão 

sempre bem vindos... Voltem sempre!” (RICARDO, em referência à eliminação 

precoce da Espanha na Copa do Mundo. Publicação no Facebook no dia 18/06/14); 

“Gente, é mta coxisse pra uma timeline só. O Brasil perdeu na Copa. E daí? Tb queria 

queria q tivesse ganhado! Mas não vou ficar aqui politizando a derrota... E sério, 2014 



piadas sobre Alemanha nazista? Por causa de uma Copa do Mundo. E continuarei 

sendo brasileiro com mto orgulho e mto amor. É só isso." (RICARDO, publicação no 

Facebook no dia 08/07/14); “Agora fica aquela questão:A) Vamos Argentina. América 

Latina hasta el fin. B) Fora Argentina. Por motivos de... Argentina... né?. C) Só consigo 

pensar na derrota do Brasil... D) Nenhuma das anteriores.” (RICARDO, publicação no 

Facebook no dia 09/07/14). 

 Também houve manifestações em relação à política: “E ainda tem gente pondo 

reportagem da (nao) `VEJA` na minha timeline. Ate quando?” (RICARDO, publicação 

no Facebook no dia 26/03/14); “Eu desconfio de quem curte Tv Revolta. Tudo coxinha 

c catupiri...” (RICARDO, publicação no Facebook no dia 12/05/14); e sobre a própria 

UFJF: “Absurdo! E nós somos "obrigados" a comer essa comida...” (link de uma 

notícia sobre comida estragada no RU da UFJF) (CARLA, Facebook, publicado no dia 

02/12/13); “A conexão da Coréia é tão boa que eu até consegui fazer matrícula no 

SIGA hahhaha” (RICARDO, publicação no Facebook no dia 30/07/14). 

 Estas diferentes postagens, sobre diferentes assuntos, mostra que estes 

intercambistas fazem frequentemente relação entre elementos tipicamente brasileiros 

com suas experiências no exterior, como música e carnaval, mas que também 

acompanham, mesmo à distância, os acontecimentos em seus países de origem e 

opinam sobre eles, o que poderiam perfeitamente fazer se também estivessem no 

Brasil, como quando falam de política ou sobre futebol. De qualquer forma, estas 

referências cumprem o papel de manter os vínculos destas pessoas com sua terra 

natal e, ao mesmo tempo, demarcar a distância geográfica que se encontram. 

 Um uso recorrente das redes sociais por estes intercambistas é para narrarem 

novas experiências durante suas estadias no exterior. Estas postagens talvez sejam 

as que mais claramente pontuam o caráter distintivo e de prestígio que o intercâmbio 

produz. Estas postagens abarcam diferentes temas, como a ida para o país de destino 

e as primeiras “aventuras”: 

 
Depois de uma manhã linda de viagem pro Rio; de uma crise de 
choro e riso (sim, simultâneos) na hora da decolagem do avião; 
depois do encantamento com a beleza do mundo visto lá de cima 
das nuvens; de ter tido a péééssima ideia de ir pra pousada de 
metrô, ao invés de pegar um táxi; de cair dentro do metrô em 
cima das malas e de um português (super gentil e bonitinho, 
aliás); de ficar com as mãos vermelhas de tanto puxar as malas 
pelas ruas estreitas e de pedras de Lisboa e depois subir dois 
andares de escadas com as mesmas malas; de chorar no 



telefone com a minha mãe e de ler, emocionada, as mensagens 
lindas de carinho e torcida dos meus amigos, acho que posso 
dizer: cheguei. Com dores e suada (além de aqui estar muito 
mais quente do que eu esperava, acho que nunca fiz tanta 
musculação forçada na vida, carregando as malas), mas sã, 
salva e pronta pra desbravar as ruas da Baixa de Lisboa (depois 
de um banho e de colocar algo no estômago, claro). De início, 
começo conhecendo e apresentando pra vocês o lindo banheiro 
de azulejos do meu quarto! Rs” (RITA, Facebook, publicado no 
dia 10/09/13) 
 

As diferenças de temperatura: “L’Europe connaîtra l’hiver le plus froid depuis 

100 ans” (legenda de um link de uma notícia sobre o frio recorde na Europa) 

(ADRIANA, Facebook, publicado no dia 23/09/13); “Aquele momento que sua 

universidade vira Nárnia! That moment when your university becomes Narnia!” 

(legenda de fotos em lugares cheio de neve)” (RICARDO, Facebook, publicado no dia 

12/12/13); “Guerra e Bonecos de neve haha... The winter is coming....” (fotos na neve)” 

(RICARDO, Facebook, publicado no dia 15/12/13); “Enquanto no rio ta um calor do 

cão pelo q to vendo no Facebook, aqui de dia ta quentinho e a noite ta beeeem 

fresquinho... A previsão do.tempo do meu celular diz que agora esta 9 graus... Cadê 

esse calor que nao chega??? Fui a uma cidade litoranea no fim de semana e nem 

pude entrar no mar..” (CARLA, Facebook, publicado no dia 13/11/13) 

 Viagens feitas para diferentes países: “Arrumando a playlist da viagem para as 

montanhas nunca dantes vistas do leste...” (RICARDO, Facebook, publicado no dia 

17/09/13); “#Partiu Tailandia... Going to Thailand... 태국에 거는 길이야...” (RICARDO, 

Facebook, publicado no dia 22/05/14). 

 
Nos últimos dias fiz minha primeira viagem pela Europa fora de 
Portugal e o destino não podia ser mais clichê: a França! 
Praticamente todo o tempo que estive em Paris tive a sensação 
de que estava sonhando - daqueles sonhos tão longos, em que 
acontece tanta coisa, que parece que a gente passou dias 
inteiros dormindo. Eu pensava: “pronto, acho que essa é a hora 
em que eu abro os olhos e falo pra mim mesma: 'nossa, que 
sonho bom!'”. Já aviso que vai ser difícil resumir em palavras 
essa experiência surreal, mas juro que vou tentar. [...] 
Finalmente, em Paris: vi, e principalmente senti, o contraste 
entre TANTA arte e a pobreza e a sujeira; vi as vitrines de doces 
sempre apetitosos e os zilhões de souvenirs que me levariam 
facilmente à falência. Vi pessoas caminhando com baguetes em 
baixo do braço; conheci parisienses simpáticos e solícitos, que 
nos ajudaram sempre que precisávamos de alguma informação, 



e outros arrogantes, daqueles que acham que todo mundo por 
estar na França precisa falar francês. Conheci as feias estações 
de metrô parisienses e vi um homem com o filho no colo 
dormindo numa destas estações. Chorei feito criança ao ver o 
Louvre pela primeira vez.Vi Van Gogh, Da Vinci e Delacroix; vi 
uma múmia, o Código de Hammurabi, e uma exposição toda 
sobre homens pelados. [...] Desabafos à parte, devo pontuar que 
fui praticamente expulsa do Louvre e do d'Orsay por ter ficado 
até o último minuto nesses lugares, ainda que faminta e quase 
não sentindo mais as pernas. Andei na roda gigante da Place de 
la Concorde, ainda que sem poder tirar nenhuma foto da vista 
noturna indescritível de Paris, porque minha câmera havia 
descarregado... e me dei ao direito de apenas observar. Conheci 
mais um italiano maluco num hostel e senti saudades dos meus 
amigos que ficaram em Coimbra. [...] Vivenciei o máximo que 
pude de Paris nos quatro dias em que estive lá: do cheiro nem 
sempre agradável das suas ruas às luzes encantadoras da 
Eiffel, com direito a queimar minhas mãos com o frio e comer 
croissants toda manhã. Posso afirmar, sem dúvida nenhuma, 
que essa foi a viagem-mais-mal-planejada-que-deu-mais-certo 
de-toda-minha-vida!” (Rita, Facebook, publicado no dia 
06/12/13).  
 

 Rita, num relato mais aprimorado sobre sua viagem a Paris, aciona desde seu 

sonho em visitar a capital francesa, como elementos do imaginário dos brasileiros em 

torno daquela cidade e de outras singularidades que ela vivenciou. Paris, tida para 

nós brasileiros como o centro cultural europeu, que por muito tempo serviu como 

referência estética, cultural e literária para nós, desde sempre é considerada elemento 

de distinção para quem a visita. Desde o Louvre até outros lugares da cidade já tão 

conhecidos até por quem nunca esteve lá, relatar esta experiência permite a Rita fazer 

de sua viagem um momento de prestígio. Sem qualquer preocupação em buscar 

“paisagens autênticas” (BARROS e RIBEIRO, 1994), visitar Paris é reafirmar o nosso 

imaginário em torno da Europa e de tudo que aquela cidade significa, simbolicamente, 

para qualquer brasileiro.  

 Outros diferentes relatos feitos pelos intercambistas destacam as 

singularidades que vivenciavam no intercâmbio, como a velocidade da internet na 

Coréia do Sul: “A internet da Coreia está duas tecnologias acima do 4G, assim me 

despeço, boa noite hehe.” (RICARDO, publicado no Facebook em 01/09/13); “Nossa 

que susto, achei que tava baixando o filme a 6kbs/s mas era 6Mbs/s, 

ufa! #Korea  #Naotemcomonaoamar” (RICARDO, Facebook, publicado no dia 

14/09/13); ir na maior montanha-russa do mundo: “Kind Ka - eu enfrentei a maior 



montanha-russa do mundo, q corresponde a 40 andares. No entanto, nao sou tao 

corajoso assim: eu estava de olhos fechados na hora da queda livre.  — at Six Flags 

Great Adventure. (legenda de uma foto em frente à montanha-russa) (CARLOS, 

Facebook, publicado no dia 25/09/13); ir numa festa com um falcão: “No meio da 

festa... Um falcao. Tailandia. A falcon in the middle of the party...  — at Kho Phi Phi, 

Thailand.” (foto com um falcão no ombro) (RICARDO, Facebook, publicado no dia 

25/05/14); ou mesmo jogar boliche: “Andre e Regina, vcs sempre me convidavam pro 

boliche e eu nunca ia. Acabei indo em NY com a galera do Linden da FDU. Por isso, 

fiz outra homenagem a vc, meu irmao: joguei com vc no peito. PS: As meninas 

queriam saber quem era na camisa e pediram pra eu  traduzir. Todo mundo achou 

lindo seu presente.” (foto no boliche) (CARLOS, Facebook, publicado no dia 02/09/13)  

Barros e Ribeiro (1994) afirmam que viajar sempre foi marca de distinção e 

poder. Com a redefinição do espaço-tempo, através de certo encolhimento do mundo, 

em que as escalas se ampliaram, viajar tanto a trabalho, como a lazer ou estudos, se 

confundem ainda mais com prestígio e poder. Sendo assim, tão importante quanto 

viajar é registrar estas viagens, através de relatos, fotos e vídeos, pois “as fotografias 

e os vídeos de viagem (formas de reprodução das imagens controladas pelo indivíduo 

e não por agências da sociedade de massas) se constituem, assim, em verdadeiros 

troféus de comprovação da diferença”. (BARROS e RIBEIRO, 1994, p. 8). Estes 

sujeitos, portanto, mesmo não produzindo essa distinção de forma consciente e 

autodeclarada, com estes relatos, fotos e postagens, elementos que marcavam esse 

“estar fora”, geravam distinção e garantiam algum prestígio por aquela experiência 

frente às suas redes no Brasil. 

 Por fim, a última perspectiva aqui analisada é a comparação que estes 

intercambistas fizeram entre o Brasil e o país para onde foram. Os relatos apontaram 

diferentes aspectos, como a burocracia brasileira: “Cansada de tentar resolver 

questões burocraticas e nao conseguir... Aqui nao é tao diferente no brasil afinal...” 

(CARLA, Facebook, publicado no dia 22/08/13). 

 A universidade:  

Carlos: é o que eu falo: a única coisa que se eu pudesse tirar 
de lá e trazer era a biblioteca. Esse sistema de apoio que a 
biblioteca dá pros alunos lá, a tutoria era lá, a tutoria em inglês 
que a gente ia tirar dúvida era lá. Assim, eu vejo isso foi uma 
segunda casa pra mim. E não existe aqui na federal. E essa 
questão de comparação que eu vejo que a gente tá lá embaixo 
é isso: esse apoio que a biblioteca dá, não só do espaço físico 



para estudar e livro. É de fazer sentir bem, é de fazer você 
melhorar. 
Leonardo: É mais acolhedora? 
Carlos: Totalmente. Totalmente. É o que eu mais sinto falta.” 
(CARLOS, entrevista após o retorno, 01/08/14) 

 
O transporte público: 

 Você anda a pé pra tudo quanto é lado, então [...]Agora, assim, 
não, vamos dizer, não vou dizer que sinto falta, mas coisas 
assim, que eu invejo, o transporte público de lá é maravilhoso, 
sabe? Isso sim é uma coisa que eu gostaria que tivesse aqui” 
(ADRIANA, entrevista após o retorno, 31/07/14) 

 As relações público/privado e familiares: 

Aqui é uma bagunça, até incomoda. Não tô dizendo que aqui 
seja melhor não, uma mistureba danada, uma interferência 
familiar danada. Pra você ver, lá. Aqui, você vê: minha mãe 
casou, morou do lado da minha avó, tudo muito perto. Lá não, lá 
é feio se você fizer isso: você morar com os seus pais, é feio, 
pega mal. Você tem que sair de casa e ir pra longe. Então, você 
vê: é uma prioridade diferente da gente. A gente faz questão de 
/tá sempre junto. O pastor que eu morei com ele: ele via a família 
dele, se bobear, duas vezes por ano. E isso é normal, é normal, 
nada demais. Você vê eu aqui: se eu passar um mês sem ir em 
casa minha mãe acaba morrendo: já tá fazendo chantagem, tá 
brigando, tá questionando e lá eles passam se bobear um ano 
ou mais longe de pai e é aquela coisa, saiu da minha asa” 
(CARLOS, entrevista após o retorno, 01/08/14) 

E as diferentes formas de compreender a vida e os diferentes projetos de 

desenvolvimento entre os países:  

[...] Em relação à cultura, o quê que eu vi: um país que tem um 
preparo muito maior, assim, então eles são extremamente 
desenvolvidos em área de tecnologia que eles tiveram um 
investimento nessa área imenso né, depois da Guerra e tal, 
então eles são ponta no mundo hoje, em tecnologia e isso facilita 
muito a vida em diversos aspectos assim. Por outro lado, eles 
não desenvolveram a área de Humanas deles: eles têm uma 
mente muito fechada pra tudo, mesmo os debates de Humanas 
e da área de Política na universidade são muito aquém do que 
a gente tem aqui no Brasil, tá? Porque a gente sempre priorizou 
a área de Humanas aqui, nossa História, não de priorização, não 
houve isso politicamente realmente, mas assim, o país tem essa 
veia de área de Humanas, então, a nossa área de Humanas é 
muito mais desenvolvida que a deles, coisa que a gente não 
percebe assim. Às vezes eu leio matérias assim, falando sobre 
educação na Coreia e eu percebo que eles não tem noção do 
que eles estão falando assim, porque a educação lá é totalmente 
castrativa, é extremamente violenta, assim, é um processo 
extremamente violento. Ok, gera seus frutos lá de tecnologia, 
etecetera e tal mas [...] gera altos níveis de suicídio, as crianças, 



assim, elas estudam dia e noite, é uma coisa doentia. E quando 
a gente fala alguma coisa positiva em relação a eles, eu percebo 
que esse lado não tá sendo visto...” (RICARDO, entrevista após 
o retorno, 18/11/14) 

 Ao ponderarem sobre as semelhanças e diferenças entre o Brasil e os outros 

países, o que está subentendido é a habilidade requerida de conseguir pensar seu 

próprio país a partir de outros termos. Para além do prestígio gerado pelo 

intercâmbio, estar em outro país significa conseguir enxergar o próprio Brasil sob 

outras óticas, podendo inclusive evocar o argumento de que já esteve em outro lugar, 

o que o diferencia em conseguir compreender as dinâmicas tipicamente brasileiras. 

O intercâmbio, dessa forma, permite com que jovens, munidos de uma utopia 

cosmopolita, vivenciem novas experiências no exterior, se tornem verdadeiramente 

um stranger, e consigam ressignificar suas relações no Brasil, se diferenciando 

substancialmente dos que aqui ficaram. Cabe refletir de que forma esta experiência 

impacta, diretamente, na subjetividade, trajetórias e constituições identitárias destes 

sujeitos. 

 
Projeto de vida e formação profissional nos intercâmbios 

 Segundo a teoria do capital humano, a existência humana é compreendida 

como um empreendimento pessoal. Os indivíduos, nestes termos, são concebidos 

como uma empresa, com habilidades a serem incorporadas e valoradas como 

“investimento”. Desta forma, as escolhas dos indivíduos por diferentes estratégias de 

formação são compreendidas visando resultados futuros. (DIAS, 2007; SILVA, 2014). 

O intercâmbio, em suas várias dimensões, também apresenta essa faceta, de ser tido 

como uma forma de investimento nas trajetórias profissionais de quem o faz.  Dias 

(2007) por exemplo, em sua dissertação, observou que os jovens latino-americanos, 

ao realizarem intercâmbio para os Estados Unidos, tinha como perspectiva o 

investimento em suas carreiras profissionais. Para eles, a juventude era o melhor 

momento para aquele tipo de investimento, tendo a viagem um sentido pragmático.  

 Esta perspectiva, mesmo não sendo apontada pelos meus interlocutores como 

o principal motivo da viagem, esteve presente em seus projetos e discursos. Pretendo 

observar, a partir dos dados coletados, como o intercâmbio afetou as trajetórias 

profissionais, ou mesmo acadêmicas, e as perspectivas relacionadas a emprego e 

renda destes estudantes. 

 Carlos, já graduado em Comunicação Social que foi para o intercâmbio através 

de seu segundo curso, Direito, mudou radicalmente suas perspectivas profissionais 



após o intercâmbio. Ele, que ainda em sua primeira graduação fez parte do “Grupo 

Divulgação”, um grupo de teatro ligado à UFJF, no intercâmbio se voltou totalmente 

para o teatro e para a dramaturgia. Passou a integrar um grupo de teatro nos Estados 

Unidos, chegando a atuar inclusive. No dia 22/11/13, ao fazer uma postagem no 

Facebook contando de sua atuação, disse: “Hoje marquei uma etapa inesperada em 

minha vida. Não me esquecerei do dia 21 de nov. Realmente os caminhos de Deus 

são inesperados: tive minha estreia em palcos norte-americanos. [...] Foi muito difícil, 

apanhei muito da língua inglesa, mas acho que fiz um bom trabalho.”  

 Ao retornar, Carlos tinha como projeto de formação retornar aos Estados 

Unidos e fazer mestrado em roteiro. Ele pretendia concluir sua graduação em Direito 

e depois dedicar sua formação à dramaturgia. Segundo ele, “é meta de vida”. Ele, que 

antes de viajar tinha o curso de Direito como prioridade de formação, hoje o tem como 

um curso que enriquece sua escrita, sua bagagem, mas que sua paixão ficou clara 

após o intercâmbio, que é o teatro. Desta forma, o intercâmbio mudou 

substancialmente seu projeto de vida. Ele só não ficou nos Estados Unidos para fazer 

o mestrado por algumas razões, como a obrigatoriedade, pela UFJF, de retornar 

depois do intercâmbio; os custos do mestrado lá, que são pagos e ele não podia arcar; 

e a responsabilidade em concluir o Direito aqui no Brasil. Para ele, essa vontade de 

trabalhar com roteiro, teatro, era uma coisa que ele sempre teve, mas que estava 

escondida. Apenas após o intercâmbio isso se tornou seu projeto de vida.  

 Já Adriana, que tinha como perspectiva ir para o intercâmbio para se tornar 

fluente em francês e se tornar uma professora dessa língua no Brasil, ao chegar lá viu 

que o tanto que ela já havia estudado aqui não a capacitava a falar francês 

fluentemente, encontrando muitas dificuldades na comunicação com franceses 

nativos. E além disso, as dificuldades de interação com franceses apresentou-se 

como limite à sua aquisição de fluência na língua. Dessa forma, ao retornar disse já 

estar “aceitando o fato de dar aula de português”. Segundo ela “é difícil você conseguir 

um lugar pra você dar aula de francês, sabe? E como assim, eu cheguei, não consegui 

fazer tudo que eu queria fazer lá, por exemplo, aí eu vou chegar aqui, eu sei que isso 

talvez não me ajude tanto quanto eu imaginava, eu peguei e falei assim: “poxa, então 

vou partir pro português...” (ADRIANA, entrevista após o retorno, 31/07/14). Mesmo 

não conseguindo tal fluência, pretende fazer mestrado em francês na UFRJ, não 

cogitando fazer pós-graduação na França, dada as dificuldades já apontadas, além 

da relação com os professores lá, que considerou muito vertical e muito hierarquizada.  



 Carla, que tinha como objetivo ganhar fluência no espanhol e se tornar 

professora de espanhol, disse ter ficado satisfeita com o que estudou na Argentina e 

pretendia fazer pós-graduação na área, no Brasil. O intercâmbio, desta forma, serviu 

como um incremento em sua formação.  

 Já Tiago, que antes de ir tinha um interesse especial por relações internacionais 

e buscava conciliar esse interesse estudando direito internacional, afirmou, ao 

retornar do intercâmbio, que essa experiência foi fundamental para que ele 

definitivamente estivesse certo do seu curso. Ele disse que teve a certeza de que 

estava no curso certo só depois do intercâmbio. Ao realizar as disciplinas lá percebeu 

que seu interesse por relações internacionais cabia perfeitamente na graduação que 

ele estava fazendo, não havendo mais dúvidas quanto a isso.  

 Ricardo, antes de ir para a Coreia do Sul, acreditava que a experiência do 

intercâmbio seria importante na sua carreira, pois aprender a língua coreana o 

diferenciaria no mercado de trabalho, considerando, sobretudo a grande quantidade 

de empresas coreanas no Brasil. Ao retornar, Ricardo, que tinha como projeto de vida 

fazer um mestrado, ainda continuava com isso em mente, mas a partir do intercâmbio 

começou a pensar em novos projetos de vida, ao conhecer pessoas que ganhavam a 

vida circulando por diferentes lugares, em diferentes ocupações. Ele mantinha seu 

projeto de fazer a seleção do mestrado, mas mantinha esse novo “estilo de vida” como 

possibilidade para sua trajetória. 

 Por fim, Rita, que antes de viajar tinha como perspectiva voltar e fazer 

mestrado, manteve esse projeto quando retornou, modificando, porém, o foco de seu 

interesse. Sempre interessada em história da arte europeia, a partir das disciplinas 

cursadas no intercâmbio e da experiência em si, voltou com menos vontade de 

estudar essa área. Em Juiz de Fora, ao ter contato com a disciplina de História da 

África, optou por enveredar por esse caminho. Além disso, Rita não tem pretensões 

de se tornar professora universitária. Pretende fazer mestrado como complemento de 

sua formação e mudar para o interior. Ela sempre teve vontade de morar em uma 

cidade menor, mudar de Juiz de Fora, e o tempo que morou em Coimbra só confirmou 

essa sua vontade. Dessa forma, o intercâmbio acabou afetando a escolha de seu 

tema de pesquisa, como também reafirmando o estilo de vida em que quer ter.  

 A partir das diferentes trajetórias apresentadas acima, fica claro que o 

intercâmbio, por mais que seja interpretado por estes sujeitos como uma experiência 

com ganhos pessoais, de crescimento individual, acaba tendo o papel de definir e 



aprimorar suas trajetórias profissionais. Desde a fluência em língua estrangeira até a 

qualificação em novos temas e áreas, tudo isso conta direta e indiretamente em suas 

trajetórias, servindo também como um elemento a mais no prestígio e no sucesso 

dessa experiência. (VELHO, 1997) 

 

Configurações e reafirmações identitárias no exterior  
 Finalizo esse texto com uma discussão acerca da construção de uma 

“identidade nacional” destes intercambistas no exterior. Longe de buscarmos aqui 

perceber a questão identitária destes sujeitos como algo estritamente político, de 

reafirmação de um ser brasileiro ou latino, suas experiências no exterior os obrigaram 

a enfrentar a questão do “ser brasileiro”. Conforme afirma Ribeiro (1998, p.13) “a 

inserção em uma segmentação étnica mais ampla, torna os brasileiros um segmento 

identificado por sua identidade nacional, um rótulo a priori que informa as interações 

sociais que perfomam.” Desta forma, “ser brasileiro” no exterior orientam as interações 

dos sujeitos e os obrigam a refletir acerca dessa construção identitária, que 

compreendida de forma difusa no Brasil, no exterior acaba por se apresentar de forma 

clara e sistematizada.  

A identidade nacional torna-se, então, ao mesmo tempo, uma 
verdadeira identidade inter-nacional e a mais importante para as 
interações diárias no espaço público. Os brasileiros, em situações 
cosmopolitas, expostos a uma grande variedade de segmentos 
étnicos, tornam-se ao mesmo tempo mais e menos brasileiros. 
Enquanto no Brasil, a identidade nacional brasileira é uma abstração 
que raramente intervém nas interações sociais, afinal de contas ser 
brasileiro é dado de barato no Brasil, nos EUA é necessário apenas 
abrir a boca para ser classificado como estrangeiro, alguém de uma 
terra distante e exótica. (RIBEIRO, 1998, p. 13) 

  

Pensar a ideia de nação ou identidade nacional pressupõe refletir acerca dessa 

conceituação. A nacionalidade, sendo compreendida como identidade, pressupõe um 

sistema de representação cultural que signifique e dê sentido a determinadas formas 

de vida. (HALL, 2011). Desta forma, longe de conseguir reunir empiricamente 

elementos que comprovem determinada ideia de nação, ela pode ser pensada como 

uma “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008), produtora de sentidos que 

fornecem subsídios para configurações identitárias.  

 Ao refletirmos sobre a questão da identidade nacional a partir da experiência 

destes imigrantes, cabe pensar de que forma estes atores operaram e agiram a partir 



das categorias existentes acerca de “ser brasileiro”. Conforme afirmou Capinha (2000, 

p. 109) “aquilo que se considera como ‘o outro’, aquilo que é deixado de fora, aquilo 

que se considera como diferença, é tão importante para o entendimento do processo 

de identificação quanto aquilo que se inclui para o definir.” 

 Brum (2014), ao estudar os estudantes brasileiros na “Maison du Brésil”, nos 

mostra, por exemplo, que ao mesmo tempo em que aqueles migrantes negavam 

algumas representações acerca do Brasil - como a ideia de um país idílico e erotizado, 

representado naquele estabelecimento pela existência de dois ‘manequins’ de índios 

na entrada do local – buscavam outras categorias para se reafirmarem enquanto 

brasileiros, como pratos típicos (a feijoada) e o futebol. Pensar estas representações 

acerca do “ser brasileiro” significa se construir a partir de determinada identidade no 

exterior, capaz de se reconhecer e de gerar reconhecimento nas interações lá 

estabelecidas. Nos termos de Ribeiro (1998, p.14) 

 
o idioma do contato interétnico localiza-se internamente a um 
universo que reflete fortemente representações sociais que 
apresentam as diferenças existentes como se fossem entidades 
estáveis para tornar ao outro compreensível e, em última 
instância, controlável. Este universo é construído por muitas 
agências no decorrer do tempo. [...] Não devemos excluir o fato 
de que significados atribuídos a imagens de uma certa 
coletividade podem também operar, nas interações sociais, 
como um primeiro passo para conversas e entendimentos mais 
diferenciados. 

  

Cabe refletirmos, portanto, como estas representações apareceram na 

experiência do intercâmbio de meus interlocutores e como foi a agência destes atores, 

negociando a realidade a partir de tais concepções.  

 Carlos, que sempre se achou uma pessoa” americanizada”, por causa da 

frequência com que assistia séries americanas, afirmou que “Eu tive que sair daqui 

pra ver que eu sou brasileiro mesmo” (CARLOS, entrevista após o retorno, 01/08/14). 

Para ele, o principal elemento que o fez se “sentir brasileiro” foi a questão do toque e 

da intimidade de amigos.  Conforme ele disse: “É, aí que eu vejo que eu sou brasileiro 

mesmo: eu gosto de tocar as pessoas, eu gosto de me envolver com as pessoas. Eu 

gosto de saber o pessoal, o privado, e eles escondem o privado. O privado é só deles”. 

(CARLOS, entrevista após o retorno, 01/08/14). Ele inclusive fez questão de reafirmar 

esse “ser brasileiro” na trajetória profissional que começou a trilhar a partir do 



intercâmbio. Nos roteiros e textos que passou a escrever, considerava problemático 

escrever em inglês, pois seu texto não teria a sua “identidade” latina.   

 Adriana, que teve uma experiência conturbada em Paris, afirmou, ao retornar, 

que os franceses interagiam com eles a partir de reificações de representações e 

imaginários sobre o Brasil. Segundo ela  

 
Olha, foi assim, você se sentir ninguém, porque eles não sabem 
o quê que é Brasil, eles têm uma ideia totalmente diferente do 
que é ser brasileiro, do que é Brasil. Eles acham até hoje que no 
Brasil só tem negro, eles acham que a capital do Brasil é Buenos 
Aires... Ih, a gente ouviu cada coisa assim sabe, hilária. E assim, 
realmente, eles não sabem nada, então, foi assim, a gente 
ficava, não sabem que a gente fala português, eles acham que 
a gente fala espanhol. [...]E foi onde meio que surgiu aquele 
patriotismo, né? Aquela coisa “eu amo o meu país” mesmo 
(ADRIANA, entrevista após o retorno, 31/07/14) 

  

Adriana, desta forma, frente à ignorância dos franceses sobre “ser brasileiro”, 

adotou uma postura defensiva, ressaltando o Brasil com características distintas 

daquelas reconhecidas no exterior. Ela se queixou inclusive do assédio que muitas 

meninas brasileiras sofreram lá, pela representação da “mulher fácil brasileira”, ou da 

experiência de uma amiga brasileira que, por ser branca e de olhos claros, foi 

indagada por uma francesa se ela era realmente brasileira.  

 Rita afirmou que sua aproximação com portugueses em Portugal foi recheada 

de cuidados. Segundo ela, por mais que houvessem várias semelhanças entre os dois 

países, para questões além da língua – ela citou o caso de uma portuguesa que 

morava na sua república e que os brasileiros diziam que ela era mais brasileira que 

eles, pois conhecia muito das músicas e dos artistas brasileiros – haviam muitos 

distanciamentos. A forma de interpretar as frases e gestos – “os portugueses levam 

tudo muito ao ‘pé da letra’” – por exemplo, gerava diferenças significativas nas 

interações com os portugueses, o que exigiu dela maior cuidado. Ela acreditava 

também que havia, por parte dos portugueses, certo distanciamento ao interagirem 

com brasileiros. Para ela isso era uma forma dos portugueses se protegerem, pois 

nós brasileiros temos “as piadinhas, as brincadeiras” em relação a eles. Ela, mesmo 

não tendo sofrido qualquer agressão ou grosseria, soube de brasileiros que passaram 

por situações de conflito com portugueses, por causa dessas diferenças.  



 Para além da questão dessas diferenças “culturais”, Rita também afirmou que 

o intercâmbio serviu para ela ter a certeza de que “lá não é seu lugar”:  

 
Quando eu voltei e cheguei no Rio, você chega naquela 
rodoviária cheia de gente de Havaianas, tipo, bermuda, aquele 
calor dos infernos, e o pessoal falando alto e reclamando e não 
sei o quê, sabe? e aí eu me sinto em casa, sabe? Não aquela 
pomposidade, aquelas pessoas que não se cumprimentam, 
sabe? Eu não consigo me acostuma com esse tipo de coisa 
assim, eu acho, não é que, não são pessoas frias, mas é muito 
diferente. Pra quem tá acostumado com o calor brasileiro, sabe? 
Eu não sei, eu acho tudo muito certinho assim, sabe? Eu não 
gosto dessa coisa certinha...” (RITA, entrevista após o retorno, 
09/09/14) 

 Ricardo também foi confrontado, na Coreia do Sul, com as representações 

cristalizadas em torno do Brasil e de “ser brasileiro”. Entretanto, lá a conotação em 

torno desta representação era positivada.    

 
Existe muito preconceito assim, talvez não seja, talvez você não 
possa dizer que seja um preconceito ruim, talvez, mas que você 
seja uma pessoa extrovertida. Assim, acho que um preconceito 
natural, que você tem povos mais extrovertidos e povos mais 
introvertidos, então você naturalmente vai ser uma pessoa 
extrovertida, fácil de fazer amizade e tal. Você é recebido muito 
bem como brasileiro lá. Apesar deles terem preconceito com 
vários povos, assim, um preconceito mais danoso mesmo, no 
caso do brasileiro você não tem isso, eles têm isso, por exemplo, 
com o povo chinês. Não é assim, um preconceito tão danoso 
quanto a gente pensa, assim, que a gente tem com muitos 
povos, mesmo dentro do Brasil, igual assim, quando o pessoal 
do sul fala dos nordestinos. A coisa não é isso, mas eles têm 
preconceito com chinês porque eles acham que a China é um 
país sem lei, e aí é outra história, [...]Eles acham que nós somos 
extremamente extrovertidos, eles acham que nós somos 
totalmente sem pudor, graças, talvez, ao carnaval, e tudo que 
eles tenham visto a esse respeito. (RICARDO, entrevista após o 
retorno, 18/11/14) 
 

 Carla também viveu uma experiência de “ser brasileira” na Argentina de forma 

positivada. Segunda ela, na Argentina, ao dizer que se é brasileiro, as pessoas gostam 

de saber, fazem referência ao Rio, ao Carnaval, sendo que muitos já vieram ao Brasil 

e os que não vieram tem vontade. Muito pela situação limítrofe dos dois países, o 

imaginário do Brasil que recheia a Europa não encontra eco nos países vizinhos.  

 Tiago vivenciou na Europa muito desse imaginário em torno da identidade 

brasileira, porém afirmou que a imagem sobre o Brasil tem mudado, segundo ele, para 



melhor. Ele conseguiu observar isso ao fazer uma comparação com a primeira vez 

que esteve na Europa e agora.  

 
Ah, a recepção, a imagem que as pessoas de fora têm do Brasil, 
a meu ver, é muito positiva, não sei, tem sempre aquele 
estereótipo de futebol, samba, essas coisas assim, mas em 
geral, eu me surpreendi cada vez mais, porque, quando eu fui 
da primeira vez ainda tinha gente que perguntava: “ah, no Brasil 
fala espanhol?”, essas perguntas assim, meio esdrúxulas. Aí 
dessa vez que eu fui já tava todo mundo sabendo da Copa do 
Mundo, todo mundo já sabia um pouco do Brasil: “Ah, Rio de 
Janeiro, São Paulo”, essas coisas assim. Então, eu acho que a 
imagem do Brasil tem melhorado cada vez - assim, ao meu ver, 
o que eu percebi, a imagem do Brasil e o conhecimento do Brasil 
para os estrangeiros tem aumentado. E, em relação a ser 
brasileiro fora, sei lá, é das melhores experiências que eu tive 
foi, foi carregando o nome de ser brasileiro mesmo, porque as 
pessoas foram muito, acho que foram muito simpáticas, tem um 
estereótipo positivo até do brasileiro, que é divertido e tudo “ah, 
mas você é brasileiro, veio do Brasil, que legal” (TIAGO, 
entrevista após o retorno, 24/09/14) 

  

Carlos também disse ter tido essa impressão nos Estados Unidos. Apesar de 

ser confrontado com as representações tradicionais acerca da identidade brasileira, 

como sermos um povo “festeiro”, “aberto”, “depravado sexualmente”, “que abraça” – 

ele mesmo disse que, ao fazer o curso para estrangeiros na primeira semana, 

conseguia identificar quem era brasileiro, apenas pelo olhar, e afirmou que os 

americanos estavam antenados e ligados com o que acontecia no Brasil. 

 
Quando eu falava que era brasileiro, eles sempre remetiam a 
alguma coisa: “ah, o papa visitou vocês”, “visitou”; “ah, é a copa 
do mundo ou as olimpíadas?”. Eles são muito antenados no que 
tá acontecendo em geral. Não tem uma coisa “ah, você é 
brasileiro”, tinha um lado positivo também, eles tão por dentro 
das coisas que acontecem aqui, dos grandes eventos, claro. 
(CARLOS, entrevista após o retorno, 01/08/14)  

  

Fica claro, a partir dos relatos e situações acima apresentados, que estes 

intercambistas, ao saírem do Brasil, passam obrigatoriamente a operar nos termos de 

uma identidade nacional, recusando ou aceitando as representações externas em 

torno do que é “ser brasileiro”.  

Nos termos de Ribeiro (1998), a experiência migratória internacional consiste, 

justamente, na justaposição de duas formas de representar pertencimento. Uma 



relacionada à experiência prévia do migrante, e a outra referente à nova situação. 

Desta forma, o migrante precisa, em certa medida, reificar mas também ressignifcar 

a identidade nacional brasileira, com vistas a interagir e demarcar seu lugar em terra 

estrangeira. Considerando que constituir sua identidade é se posicionar como sujeito 

(HALL, 2011), os sujeitos obrigatoriamente, ao se deslocar por diferentes contextos, 

acabam por criar diferentes representações para diferentes pertencimentos. 

Conforme Ribeiro (1998, p. 16) “levado ao paroxismo, o rearrranjo radical das formas 

de representar pertencimento é a base da dinâmica do que pode ser verdadeiramente 

chamado de identidades transnacionais”. Talvez o que o intercâmbio possibilite a 

quem o faz é justamente conseguir ampliar seu “campo de possibilidades” (VELHO, 

1997) de tal forma que, ao se ver em contextos e situações distintas, consegue se 

apropriar daquela gramatica cultural e gerar novas formas de pertencimento, com 

grande potencial de metamorfose. (VELHO, 1997)  
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