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À CCNINT
A experiência de intercambista é difícil de ser descrita ou relatada pois envolve ao
mesmo tempo muitas vivências em diferentes âmbitos.
O dia-a-dia varia bastante entre cada um. Eu optei por estudar espanhol intensivo
durante todo o período que estive em Salamanca porque um dos grandes desafios do
semestre era voltar ao Brasil falando fluentemente. Inscrevi-me na Escuela Oficial de
Idiomas de Salamanca (http://www.eoisalamanca.org/), que conta com ajuda
financeira do governo e, portanto, tem um preço bastante acessível por um semestre
de aulas. Além de contar com professores muito bons e especialmente interessados
em fazer com que os alunos se adaptem o melhor possível não só com a língua, mas
com a vida em outro país.
Organizei meus dias da seguinte forma: estudava espanhol pela manhã e frequentava
a universidade à noite. Essa combinação foi positiva. Por um lado, as aulas de idioma
me colocavam em contato com intercambistas de muitos outros países; elas muitas
vezes giravam ao redor de conversas sobre diferenças culturais entre nós. Por outro
lado, na faculdade, o contato maior com espanhóis evidenciava também a diferença
entre as psicologias estudadas no Brasil e na Espanha. Em muitos trabalhos, aulas,
conversas de corredor, eu falava sobre o assunto estudado a partir de um ponto de
vista que os estudantes no geral não compartilhavam, nunca tinham tido contato, ou
até mesmo julgavam ultrapassados. Como exemplo, a psicanálise, com a qual o
contato se resumia a uma disciplina no segundo semestre que se propunha abordar
toda a história da psicanálise, assim como seus principais autores. Da mesma forma,
ficou evidente no começo que eu teria certa dificuldade de acompanhar algumas aulas
pela falta de um conhecimento aprofundado de determinadas linhas teóricas, tais
como o cognitivismo ou teoria sistêmica. Esse conhecimento prévio era esperado por
parte dos alunos que cursavam as disciplinas que escolhi, já que eram optativas

oferecidas para os dois últimos semestres. Escolhi as seguintes disciplinas: “Terapia
de pareja y família”, “Trastornos del desarrolho lingüístico” y “Desarrollo sexual,
social y afectivo”.
Salamanca é uma cidade considerada pequena e universitária, o que, a meu ver,
proporciona algumas facilidades. Como muitas pessoas estão vivendo a mesma
situação, morando fora da sua cidade natal, acabam tornando-se mais abertas para se
conhecer. Isso acaba gerando uma situação favorável também no sentido de encontrar
alguém para dividir apartamento ou um quarto para alugar em um apartamento de
estudantes (os tais

“pisos compartidos”). Normalmente o aluguel de uma

“habitación” (quarto) custa menos e agrega a vantagem de compartilhar também o
dia-a-dia com pessoas de diferentes nacionalidades. A vivência de uma cidade
pequena como essa, que gira em torno de uma praça central fascinante, chamada
Plaza Mayor, também foi uma das coisas que mais apreciei na experiência. A cada dia
que colocava o pé na rua, me impressionava com a história que todos os lugares pelos
quais eu passava carregavam. Em cada tarde livre podia entrar em alguma catedral do
século XII, mosteiro, biblioteca, ou andar por ruínas de muralhas e pontes romanas. A
Universidad de Salamanca é muito antiga, a cidade é muito antiga, toda feita de uma
pedra específica que a torna absolutamente monocromática com um amarelo fosco
que lhe dá um ar inexplicável.
Para além de Salamanca, a história da Espanha pra mim é muito interessante
principalmente pela diferença cultural entre todo seu território. Como viajar dentro da
Europa é muito fácil e barato, o intercâmbio tem a possibilidade de a cada final de
semana estar em um lugar diferente. Dentro da Espanha, a diferença entre regiões
como Andalucía, Cataluña, Castilla y León, País Vasco e Galicia é gritante.
Companhias aéreas de baixo custo, tais como Ryanair, Easyjet, Vueling assim como
os preços de albergus em baixa temporada durante o semestre viabilizam um
deslocamento constante, inclusive por toda Europa.
Por fim, se você está pensando em fazer intercâmbio e quiser conversar, meu e-mail é
julia.cizik@gmail.com.
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