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1. Sobre o intercâmbio: informações, orientações e dicas aos colegas.

No ano de 2011 foi firmado um convênio entre o Instituto de Psicologia Social da
Universidade de São Paulo (USP) e o Birkbeck College (University of London), especificamente
com o Department of Psychosocial Studies (School of Social Sciences, History and Philosophy),
através da Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da USP. A partir deste convênio, foi
aberto um edital para a seleção de alunos de mestrado e doutorado em Psicologia da Universidade
de São Paulo (USP) para realizarem um intercâmbio de estudos com o Birkbeck College
(University of London). Com o intuito de aprimorar os estudos em Psicologia Social e aproveitar a
experiência de viver em outro país, eu me inscrevi no processo seletivo para conseguir uma das
vagas do intercâmbio. Após ter se inscrito na seleção e entregue todos os documentos solicitados,
eu passei na primeira etapa do processo seletivo e fui chamada para a realização de uma entrevista.
O processo de seleção ocorreu de setembro de 2011 a abril de 2012. Depois de cumpridas todas as
etapas deste processo, eu fui escolhida para ser uma das alunas da USP a realizar o intercâmbio de
estudos com o Birkbeck College. O intercâmbio durou três meses (de outubro a dezembro de 2012)
e foi realizado com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
Entre as disciplinas oferecidas pelo Department of Psychosocial Studies do Birkbeck
College para o 2º semestre de 2012, eu escolhi participar de duas relacionadas à temática de gênero
intituladas “Gender and Society” e “Theorising Gender”, pois tal assunto poderia ser aproveitado
para a elaboração e análise dos resultados obtidos com a minha pesquisa de doutorado,
especialmente porque se trata de um estudo de caso que envolve uma jovem (mulher) órfã da aids.
Também participei de uma disciplina voltada ao aperfeiçoamento da prática da apresentação e da
pronúncia em inglês intitulada “Presentation and Pronunciation”, para, com isso, ter um melhor
aproveitamento das demais disciplinas que estava cursando no Birkbeck College.
Semanalmente, durante os três meses em que durou o intercâmbio, frequentei três vezes por
semana as aulas referentes às disciplinas em que havia me inscrito no Birkbeck College, além de ter
dedicado meu tempo lendo o material solicitado (artigos, livros, ensaios) para acompanhar as aulas
e de ter produzido ensaios e realizados apresentações de trabalhos exigidos para a aprovação nas
disciplinas. O Birkbeck College também ofereceu a oportunidade para eu assistir a alguns
seminários e fóruns realizados na instituição. Dos eventos que ocorreram eu participei de dois
referentes às políticas públicas e às práticas existentes e voltadas à desigualdade de gênero e outro
sobre o feminismo, pois estes foram os que mais se aproximavam da temática que eu havia me
proposto a estudar naquela instituição e que poderiam contribuir para a produção da minha tese de
doutorado. A assistente do Department of Psychosocial Studies da referida instituição, chamada
Lisa Baraitser, igualmente foi muito solícita comigo, pois sempre mantinha contato por e-mail para

saber como estava minha estadia em Londres e meus estudos no Birkbeck College, além de ter feito
uma reunião para saber dos pormenores de meu cotidiano e oferecer qualquer ajuda que eu
precisasse. Somado a isso, as professoras das disciplinas que eu cursei sempre foram muito
disponíveis e me ajudaram em todos os momentos que eu precisei. As disciplinas cursadas
iniciaram na primeira semana de outubro de 2012 e terminaram na primeira quinzena de dezembro
de 2012, tendo sido, assim, finalizado o meu intercâmbio com aquela instituição.
Neste momento, é possível afirmar que a experiência de intercâmbio de estudo no
Department of Psychosocial Studies do Birkbeck College mostrou como os estudos sobre gênero no
Brasil estão avançados, ou seja, não deixam a desejar quando comparado aos realizados em
Londres. Por isso, apesar do intercâmbio com outros alunos e o sempre enriquecedor contato com
novos professores, o conteúdo programático oferecido pelas disciplinas pouco acrescentou ao
conhecimento que eu obtive no Brasil acerca da temática sobre gênero. Ao mesmo tempo foi
complicado o fato de não ter sido possível realizar disciplinas voltadas à temática sobre o uso
abusivo de bebida alcoólica e outras drogas, pois nenhuma foi oferecida no semestre que eu pude
frequentar a universidade. De qualquer modo, considera-se que este intercâmbio foi de grande
valor, pois fortaleceu os conhecimentos que eu tinha sobre a temática de gênero, assim como me
proporcionou a oportunidade de me relacionar e trocar conhecimento com pessoas de diversos
países e culturas, o que promoveu meu melhoramento como profissional e mudanças a nível
pessoal. Entende-se que o intercâmbio de estudo com uma instituição de ensino de outro país,
especialmente com a qualidade do Birkbeck College (University of London), é uma experiência
essencial a qualquer aluno e/ou profissional, pois amplia seus horizontes de conhecimento, além de
fazê-lo relativizar e por em questão muitas certezas que tinha consigo ao entrar em contato com
outra cultura, não apenas do país que o recebeu, mas com o de outras pessoas que tem a
possibilidade de conhecer devido ao intercâmbio.
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