
Depoimento da aluna Laura Amanda Cáceres – da Universidad Nacional, do 
Paraguai Período do intercâmbio: Agosto a Dezembro 2009.  

O curso. 

O curso em sim foi muito mais do que imaginei que ia ser e ao mesmo tempo, 
também aquilo que não imaginei.  

Foi muito, muito bom em linhas gerais. Aprendi coisas que realmente dão uma 
perspectiva maior ao que é a psicologia ou ao que poderia chegar a ser. Isso 
partindo simplesmente desde o que é USP como universidade e o papel que 
cumpre numa sociedade tão grande como São Paulo, uma realidade 
imensamente diferente á realidade do meu país. 

A Psicologia no Brasil pode ser que tenha muitos princípios gerais para a 
psicologia no America Latina toda, mas realmente a aplicação da mesma no 
âmbito de estudo e o âmbito laboral seguem, o que eu consegui observar, é 
totalmente marcada pela sociedade e suas demandas dai a grande diferença 
entre a psicologia no São Paulo e o resto. 

Além de que realmente a Educação na USP é de graça para os estudantes que 
a educação aqui e também tem muitos pontos que favorecem a mesma, como 
o circular, bandejão, o CRUSP o CEPUSP e demais coisas.  

Diferenças entre os cursos. 

Achei a maioria dos professores muito bons, sobretudo pela boa abordagem 
que cada um teria sobre a matéria. 

Uma das diferenças maiores entre o meu curso e o curso de lá é o horário das 
aulas. 

Aqui no Paraguai, o horário não pode ser integral, porque a maioria trabalha, 
então só é de tarde ou noite. E para mim, ter tanto tempo para debater sobre 
algo, discutir, problematizar tanto algum aspecto da matéria e ter um aula de 
3 horas ficou ao começo um pouco difícil. Aqui cada matéria não tem tanto 
tempo para realmente abordar um tema e falar muito sobre isso. 

Outra coisa que achei muito relevante é a forte linha psicanalítica que tem o 
Instituto. 

Pode ser só pelas matérias que eu peguei, mas igualmente dá para notar que 
a corrente mais forte é o de Psicanálise. Aqui não é tanto assim. Aqui a 
Faculdade vai mais pelo experimental e psiconeurológico, ainda que não tem 
realmente uma linha muito definida. 

convivência 

Gostei muito da acolhida de parte de todos lá. A convivência com alunos, 
professores e funcionários foi muito boa! Todos ajudaram bastante desde o 



inicio para que eu não ficasse tão perdida. A CCINT foi realmente como uma 
pequena casinha dentro da faculdade onde eu podia falar sobre meus 
problemas dentro da faculdade e também conseguir ajuda para outras coisas 
fora da faculdade. Até deram-me uma caneca para o bandejão! 

 O que eu mais gostei 

São muitas coisas. A experiência toda do intercambio realmente dá para 
aprender muito. Gostei desde o fato de morar sozinha até conhecer e viver 
por 6 meses uma cultura muito diferente e dentro disso estudar psicologia. 

Gostei da USP, gostei ter disponível a maior biblioteca de Psicologia de 
Latinoamerica, ali a 15 minutos da minha casa. Gostei da didática de alguns 
professores. Gostei de não ter que trabalhar e só ter que estudar para depois 
ao final de mês cobrar uma bolsa!!Era muito utópico. Gostei ter tanto tempo 
para discutir algo dentro das aulas, gostei aprender uma língua diferente. 
Gostei estar a tão pouco tempo da praia! 

Gostei conseguir ter uma visão mais integral da psicologia com as matérias 
que eu peguei lá.  

Bom acho que estou alongando um pouco, uma vez mais agradeço-te toda a 
ajuda que me outorgaste ao estar lá!! 

 


