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À porta do Natal, quero esquecer as preocupações que
povoam a nossa vida e centrar-me no exemplo que recebi
nestes últimosmeses dasminhas duas filhas.

A Catarina, 20 anos, finalista de gestão, está a terminar
o seu semestre de intercâmbio na Universidade de San
Diego. Poderia ter optado por destino bem mais próximo,
em que certamente estaria rodeada de muitos portugueses
e em que as ‘low cost’ a trouxessem com facilidade e
frequência até Lisboa e à sua rotina de conforto, mas esco-
lheu antes um local longínquo e diferente, descobrindo a
vida de campus, num apartamento partilhado com três
estudantes americanas a frequentar cursos diferentes do
dela, praticamente sem portugueses à volta. E deparou-se
com novos métodos de ensino, exigindo maior participa-
ção, com a avaliação contínua aplicada no dia-a-dia, com
trabalhos de grupo criando múltiplas equipas diferentes,
umas melhores e outras piores. Numa escola de bom nível
adaptou-se, esforçou-semuito, contrariando aquela igno-
rância repetida de que o intercâmbio não é mais do que
uma forma moderna de turismo para jovens e que no seu
caso tão distante ficou da realidade, quase não tendo
conhecido mais nada para além do campus e da cidade.
E volta com excelentes notas e a auto estima reforçada.

A Margarida, 17 anos, está a fazer o 12º ano nos EUA,
vivendo no seio de uma família americana numerosa, estu-
dando numa escola pública de nome impronunciável,
Hephzibah High School, numa pequena povoação no cora-
ção da Georgia. Teve primeiro de vencer a oposição dos pais,
ganhando pela força da sua convicção e persistência, a
seguir inserir-se numa conservadora família americana,
logo depois aterrar numa escola desconhecida, enfrentando
disciplinas de English Literature e USHistory semnenhuma
preparação especial em inglês, contactando com novos
colegas, sem ter amigos. Em 4 meses registou uma ‘perfor-
mance’ escolar muito boa, ganhou a consideração de
professores, fez grandes amizades, teve sucessonodesporto,
tão valorizadonaquelemeio e ganhouo seu espaço e o afecto
da sua nova família americana. Descobriu ainda numa pe-
quena comunidade, novas formas de entretenimento,muito
mais à volta de pessoas emenos de coisas e de dinheiro.

As duas vão voltar diferentes, com outra forma de
verem o mundo, as pessoas e com outra ideia de si pró-
prias. Mesmo que limitadamente, experimentaram a
mudança, a adaptação, a diversidade. E se para nós, pais,
foi duro passar a ter uma casa vazia e a conviver diaria-
mente com as saudades em crescendo, sentimos que difi-
cilmente poderíamos ter encontrado melhor alternativa
de lhes transmitir o que agora aprenderam, tendo a sorte
de termos condições para o fazer.

E, agora, quando vejo no ISCTE 500 jovens a iniciar
um novo programa INOV Contacto, penso nas minhas
filhas e na ideia de que esta abertura ao mundo é um passo
necessário paramudarmos e construir um país diferente. ■
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Experimentar a mudança,
a adaptação e a diversidade
é um passo necessário para mudarmos
e construirmos um país diferente.


