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m artigo recente, o americano Richard Weissbourd, pro
fessor de educação de Harvard. trata da ansiedade de pais 
que querem, desde muito cedo. pavimentar o caminho 
dos filhos para que se tomem cidadãos do mundo, capa

zes de se dar bem em um ambiente de competição global. "Eles 
pensam: se o filho do vizinho tem tutor e curso de japonês, o meu 
também precisa ter. Parece uma epidemia“, enfatiza Weissbourd. 
Além das viagens, das aulas de idiomas, da exposição a novas 
tecnologias e das conversas inspiradoras. outra ferramenta cada 
vez mais usada nessa preparação para o mundo é o bom e velho 
intercâmbio no exterior, só que repaginado. Inventado no pós- 
guerra. como forma de reaproximar diferentes nacionalidades, 
esse método clássico de absorver idiomas e culturas e. de modo 
geral, amadurecer tinha seu público entre adolescentes a partir 
dos 15. 16 anos. Agora, não é raro encontrar crianças de 10 anos 
que até já participaram de mais de um. Muito cedo? Pois o cario
ca João Cândido Villar. aos 9, prepara-se para o seu segundo. 
Uma exceção, claro — mas indicativa de que internacionalizar, 
um verbo novo na criação de filhos, está sendo levado a sério.

Quando envolvem a garotada de menos de 15. as viagens du
ram até trinta dias, bem menos do que os habituais seis meses a 
um ano do intercâmbio tradicional — temporada curta e, sim. 
quase sempre cercada de brasileiros tagarelando em português. 
Que ninguém espere, portanto, uma criança muito mais experien
te, sábia e fluente na volta. “O mais interessante é que elas convi
vam com gente de outros países e entendam cedo na vida a im
portância de assimilar novas culturas e línguas, para depois 
voltar”, diz Celso Garcia, fundador da agência Cl. Providência 
elementar nesse universo de tão elevadas expectativas é atentar se 
o potencial viajante está mesmo pronto para se despregar da bar
ra materna: do contrário, pode ser improdutivo e doloroso para 
pais e filhos. Em geral, a primeira reação dos pequenos é de certa 
resistência, como a que teve o paulista Guilherme Campos, de 8 
anos. “Estudar nas férias é o fim, né?’\ disse aos pais quando eles 
lançaram a ideia de um curso de inglês em Londres. O menino foi 
e gostou. Cicerone de viajantes cada vez mais novos. Eloísa 
Lima. coordenadora do curso de inglês Dice. no Rio de Janeiro, 
resume: "Se estiver brincando e feliz, a criança só chora mesmo 
no primeiro dia; depois, segue em frente, e muito bem”.

A trilha dos intercambistas, maiores ou menores, não varia 
muito: preferem Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, nessa or-
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dem. A grande diferença reside nas ati
vidades que se somam às aulas de lín
guas. Crianças a partir de 8 anos podem 
alternar o curso de francês, inglês ou 
alemão com lições de esqui nos Alpes 
suíços. Aos 10. dá para aprender inglês 
e, ao mesmo tempo, criar videogames 
em 3D nos Estados Unidos. A partir dos 
l l . o  horizonte se expande: há até aulas 
de “liderança e ação’" sediadas nas salas 
de Harvard e Yale (que só cedem o es
paço, diga-se). Como a procura é alta. 
nem todo mundo consegue vaga — o 
que por si só mostra a dureza da compe
tição global. E olhe que o pacote de 
uma semana custa 3 000 dólares, sem 
passagem — mais caro do que alguns 
programas de um mês, que vão de 2 500 
a 8000 dólares.

Os pais brasileiros são os que se 
mantêm mais umbilicalmente conecta

dos à prole (algo contraindicado na car
tilha do intercambista. como mostra o 
quadro abaixo) e os que mais esperam 
tratamento vip. Diz Ana Paula Castro, 
da agência de intercâmbios Education 
First (EF): “Eles chegam com a expec
tativa de um esquema tipo Disney e se 
surpreendem quando veem que não há 
tapete vermelho para os filhos”. O ma
nual do intercâmbio requer, por princí
pio. certa dose de esforço físico a que as 
crianças brasileiras estão desacostuma
das. A paulista Mariana Oliveira. 12 
anos, conta que, pela primeira vez na 
vida. lavou a própria roupa e arrumou o 
quarto todo dia. E verdade que a dispo
sição para as tarefas domésticas passou 
rápido. “Ainda estou esperando minha 
filha acordar sozinha de manhã, mas já 
a sinto um pouco mais madura”, avalia 
a mãe, Aurineide.

O empenho dos pais em oferecer os 
recursos e as ferramentas que farão de 
seus filhos adultos bem-sucedidos é na
tural e, inclusive, uma expressão da com
petitividade enfrentada por eles mesmos. 
Mas a corrida pelo desenvolvimento pre
coce às vezes excede o razoável. “Os 
pais são programados para proteger a 
prole, e a preparação para a competição 
dos dias de hoje faz pane disso”, observa 
a psicóloga Wendy Grolnick. estudiosa 
do assunto. “O problema é que muitos 
adultos se mostram controladores e exer
cem pressão exagerada sobre os filhos.” 
A tática do exagero pode até ter efeito 
inverso: hiperestimulada. a criança corre 
o risco de perder o gosto por progredir. 
Sendo assim, é o caso de refletir se. a de
pender do caso. uma bela viagem com os 
pais não fará muito mais pelo jovem gê
nio bilionário de amanhã. 
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Caixa de texto
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 46, p. 108-110, 13 nov. 2013.




