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Hospedar estudantes de intercâmbio é uma experiência inesquecível, pois provê à família 
anfitriã a oportunidade de conhecer profundamente a cultura, esperanças e opiniões de jovens 
provenientes de outros países. Este tipo de intercâmbio enriquece não só a vida do visitante, 
mas também de todos os integrantes da família que o recebe.

Este manual é uma introdução ao programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary, fornecendo 
uma visão geral das responsabilidades da família anfitriã. Informações mais detalhadas serão 
fornecidas na sessão de orientação sobre o programa conduzida localmente. As famílias que 
desejam receber um estudante em sua casa devem participar desse evento para compreender 
suas atribuições e responsabilidades.
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INTRODUÇÃO
Há dois tipos de programas de Intercâmbio de Jovens do 
Rotary:

1. Intercâmbio de longa duração: geralmente um ano 
letivo no país anfi trião, durante o qual o estudante mora 
com duas ou três famílias e freqüenta escolas locais.

2. Intercâmbio de curta duração: pode variar de alguns 
dias a várias semanas, ocorre geralmente no período de fé-
rias escolares e não inclui atividades acadêmicas. Intercâm-
bio de curta duração envolve em geral estadia com uma 
família, mas pode também ser realizado como acampa-
mento de jovens, congregando estudantes provenientes de 
vários países.

As famílias anfi triãs podem ser de rotarianos ou não-rotaria-
nos. Podem ser famílias com crianças, adolescentes, ou ser um 
casal sem fi lhos.

Se a família não tiver entre seus membros um rotariano, é 
importante que conheça as normas e fi losofi a do Rotary antes 
de decidir hospedar um estudante. Rotary Clubs procuram 
melhorar a qualidade de vida das respectivas comunidades, 

promover altos padrões éticos nos negócios e fomentar a 
boa vontade e a compreensão mundial, com quadro social 
integrado por líderes profi ssionais e empresariais da comuni-
dade, que implementam diversas atividades de prestação de 
serviços — sendo uma delas o Intercâmbio de Jovens.

Por motivos administrativos, os clubes estão agrupados em 
áreas geográfi cas denominadas distritos rotários. O plane-
jamento dos intercâmbios é realizado em nível de clubes e 
distritos.

O Rotary International (RI) é a associação que congrega os 
Rotary Clubs do mundo todo. O RI os incentiva a desenvol-
ver intercâmbios e oferece apoio por meio de publicações e 
diretrizes, mas os distritos têm total controle administrativo 
sobre o programa. 

Todos os anos, distritos rotários realizam mais de 7.000 inter-
câmbios internacionais com estudantes de segundo grau. O 
objetivo é fomentar compreensão mundial por intermédio de 
experiências interculturais.
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Seleção do estudante
Os participantes desses intercâmbios geralmente são alunos de 
segundo grau, aceitos no programa por possuírem bom histó-
rico escolar e se mostrarem atuantes em atividades extracurri-
culares. O método de seleção normalmente adotado é análise 
de currículos e condução de entrevistas. Este procedimento visa 
assegurar que somente estudantes altamente responsáveis e 
maduros sejam enviados aos intercâmbios. Os administradores 
do programa no país de origem avaliam as notas escolares do 
candidato, suas habilidades lingüísticas, capacidade de adap-
tação a outro ambiente, etc. Estudantes defi cientes físicos são 
sempre incentivados a se inscrever.

Regras do Intercâmbio de Jovens 
Cada distrito ou clube é responsável por instituir suas próprias 
normas relativas ao programa, contudo, o RI requer que o acor-
do de aceitação seja assinado pelo participante antes que este 
viaje. Embora o Rotary Club anfi trião costume discutir, antes do 
início da estadia, todas as regras com o participante e a família 
que o hospedará, esta deve revê-las posteriormente com o 
estudante para garantir compreensão total do que está sendo 

esperado de cada um. O jovem deve se sentir livre para discutir 
suas necessidades e expectativas, a qualquer hora.

As normas do programa são geralmente estipuladas com base 
em bom senso como não dirigir veículos motores, não fazer uso 
de álcool ou drogas ilegais, ou exigir permissão especial para 
viajar para fora da região do intercâmbio. Além disso, envolvi-
mentos românticos durante o intercâmbio são desencorajados 
e atividades sexuais estritamente proibidas.

Responsabilidades dos Rotary Clubs e distritos 
O Rotary Club ou distrito patrocinador do país de origem do 
estudante deve:

• Informar ao clube ou distrito anfi trião o itinerário de viagem 
e organizar seminário de orientação local.

• Manter contato com o estudante e o clube ou distrito anfi -
trião durante o intercâmbio.

• Organizar entrevista com o estudante quando este mudar 
de família anfi triã e após seu retorno da viagem.
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O Rotary Club ou distrito anfi trião deve:

• Avaliar cuidadosamente os auxiliares voluntários e famílias 
anfi triãs antes de aprovar a participação destes no pro-
grama. A avaliação deve incluir um processo detalhado de 
pedido de participação, visitas às casas (planejadas e não 
planejadas) e uma ou mais entrevistas pessoais conduzidas 
por rotarianos. A família anfi triã pode ser requerida a for-
necer referências e a concordar em ter seus antecedentes 
criminais checados.

• Recepcionar o estudante por ocasião da sua chegada à 
cidade.

• Contatar escolas de 2º grau locais e tomar providências 
referentes a matrícula, taxas escolares e outros assuntos 
educacionais (para participantes de intercâmbio de longa 
duração).

• Organizar sessão de orientação inicial.

• Coordenar encontro para discussão das necessidades e 
expectativas do estudante e da família anfi triã, e organizar 
eventos culturais e sociais para o jovem.

• No caso de intercâmbios de longa duração, nomear um 
rotariano conselheiro e providenciar estipêndio mensal 
para o estudante.

• Por intermédio do rotariano conselheiro, que não pode ser 
membro da família anfi triã ou parte de seu círculo social, 
manter contato com o estudante e a família durante o 
intercâmbio. 

Responsabilidades da família anfi triã
Os estudantes de intercâmbio, a maioria com históricos esco-
lares exemplares e socialmente atuantes em seus países de 
origem, tendem a se sentir vulneráveis ao viverem com uma 
família desconhecida, em um país estranho e, com freqüência, 
tendo que falar e ouvir um idioma diferente do seu.

O intercâmbio só será bem-sucedido se os anfi triões com-
preenderem esse fato e se dedicarem a tornar a estadia mais 
confortável. É responsabilidade da família prover um ambiente 
seguro, respeitoso e apropriado onde relações de amizade e 
confi ança possam fl orescer. Para enfatizar a importância desse 
ponto, o Rotary International elaborou o “Código de Conduta 
para Trabalho com Jovens” (ver contra-capa desta publicação).
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As famílias anfi triãs devem manter freqüente contato com 
o Rotary Club local para que qualquer problema possa ser 
resolvido rapidamente. Além disso, o estudante de intercâmbio 
deve se sentir confortável para procurar o rotariano conselhei-
ro sempre que necessitar.

PREPARAÇÃO PARA RECEBER UM ESTUDANTE
Receber um jovem de país estrangeiro pode ser extremamen-
te gratifi cante para todos os membros da família anfi triã, e 
quanto mais preparados estiverem, melhor será a experiência. 
O Rotary Club ou distrito local pode fornecer informações 
adicionais sobre o programa.

A maioria das famílias enfrenta alguma ansiedade antes de 
hospedar um estudante de outro país pela primeira vez, e é 
importante refl etir se realmente se sentem cômodas com a 
idéia. Se uma família se conscientizar de que não conseguirá 
cumprir suas responsabilidades ou que se sentirá desconfortá-
vel com uma pessoa estranha na casa, não deve concordar em 
atuar como anfi triã.

Seguem abaixo alguns exemplos do que deve ser cumprido 
antes e durante o intercâmbio.

Preparação para a chegada do estudante
Os Rotary Clubs patrocinador e anfi trião cuidam da maioria 
das questões logísticas do intercâmbio, mas é responsabili-
dade da família anfi triã informar-se sobre a cultura do país 
do estudante e tentar prever problemas que possam resultar 
das diferenças. Se não tiver informações sufi cientes, esta deve 
pesquisar na internet ou biblioteca, ou contatar o Rotary Club 
local.

Assim que souber o nome e dados de contato do jovem, a fa-
mília anfi triã precisa contatá-lo e a seus pais. A maneira mais 
fácil de estabelecer o primeiro contato é por intermédio de 
e-mail, enviando votos de boas-vindas e incluindo informações 
sobre os integrantes da família (i.e. nomes, idades, passatem-
pos, etc.), tipo de vestuário adequado para o clima local, es-
cola que irá freqüentar, etc. Em resumo, tudo que uma pessoa 
precisa saber antes de ir morar em um país estrangeiro.

4



Primeiro encontro com o estudante 
e boas-vindas
É recomendado que pelo menos um membro da família 
anfi triã e um rotariano do Rotary Club ou distrito anfi trião 
recepcionem o estudante no aeroporto. Deve-se ter em mente 
que o jovem precisará de um período para se recuperar do 
cansaço da viagem e se adaptar à mudança de fuso horário.

Muitas famílias organizam também pequenas festas de boas-
vindas com o propósito de apresentar o estudante a amigos 
e parentes. Mais tarde, este pode paulatinamente conhecer 
outros jovens com quem interagirá durante o intercâmbio. 
Muitos Rotary Clubs anfi triões organizam um evento social 
para estas apresentações, principalmente quando há vários 
estudantes participando de intercâmbios na região.

O RI elaborou o documento “Exemplos de perguntas à família 
anfi triã”, que pode ser usado como referência. As famílias que 
desejarem receber uma cópia dessas questões devem contatar 
o Rotary Club local ou baixá-las do site do RI, www.rotary.org. 

Orientação e adaptação do estudante
Como citado anteriormente, os estudantes de intercâmbio 
são orientados pelo distrito antes da sua viagem e logo após 
a chegada no país anfi trião. Contudo, por melhor que seja 
essa orientação, o fato é que ao conhecer a família anfi triã, 
o jovem sente-se uma pessoa estranha em meio a uma terra 
desconhecida, possivelmente encontrando idioma, sotaque ou 
dialeto diferente do seu. É importante lembrar que o intercâm-
bio é muitas vezes a primeira viagem do estudante a lugar 
distante de sua casa.

Uma maneira de facilitar a adaptação é a conscientização 
de ambos os lados de que há sempre margem para más 
interpretações quando representantes de diferentes culturas 
se encontram. O que um considera ser falta de educação ou 
comportamento inaceitável, pode ser perfeitamente normal 
no entendimento do outro. Alguns distritos rotários oferecem 
orientação intercultural às famílias anfi triãs.

Outra maneira de auxiliar o estudante é incluí-lo em ativida-
des do dia a dia dos moradores da casa. Isto não signifi ca pro-
gramar eventos especiais. O segredo é permitir que o jovem 
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participe dos compromissos e funções familiares, e mostrar-lhe 
os diferentes aspectos culturais seguidos e adotados pelos 
adolescentes do país. Deve-se tratar o estudante como mem-
bro da família, e nunca como um convidado de passagem.

O jovem deve ser encorajado a tratar os pais anfi triões com 
um título informal, como “mãe”, “pai” ou outro apropriado, 
para que se sinta parte integrante da família. Este tipo de 
relacionamento desde o início ajuda a assegurar uma estadia 
bem-sucedida.

Mesmo adotando todas essas medidas, a família pode não 
ser capaz de resolver problemas relativos a saudades de casa 
ou difi culdades inesperadas. Outro elemento fundamental de 
apoio ao estudante é a rede de contatos rotários, que inclui 
o conselheiro anfi trião, orientadores pedagógicos, dirigentes 
distritais do Intercâmbio de Jovens, sócios do Rotary Club local 
e a família do jovem em seu país de origem. É importante 
verifi car se o estudante sabe como contatar essas pessoas, e 
se sente à vontade para fazê-lo.

Esta extensa lista de contatos permite que o jovem tenha 
sempre alguém com o qual se sinta confortável em expor seus 

problemas. Contudo, este deve ser autorizado a contatar seus 
pais mais freqüentemente se houver alguma questão penden-
te e difícil de ser resolvida.

Planejamento de hospedagem 
O tempo de permanência com cada família deve ser defi nido 
antes da chegada do estudante. Este deve ter seu próprio 
quarto ou dividir um com outro jovem do mesmo sexo e de 
idade similar, ter sua própria cama e total privacidade para se 
vestir e tomar banho. É importante providenciar também um 
local onde possa estudar sem interrupções. 

Além de prover hospedagem e alimentação ao visitante, 
é responsabilidade dos anfi triões supervisioná-lo como se 
fossem seus próprios pais e notifi car o conselheiro rotariano 
se o estudante estiver enfrentando problemas relacionados a 
saúde, difi culdade de adaptação, questões familiares no país 
de origem ou muitas saudades de casa. Um canal aberto de 
comunicação entre os envolvidos é imprescindível para criar 
um ambiente em que todos se sintam confortáveis. O estudan-
te deve ser incentivado a expressar sua opinião sempre que 
desejar.
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É recomendável que as seguintes questões sejam discutidas 
antes do início do intercâmbio, para evitar desentendimentos 
futuros:

• Responsabilidades individuais em tarefas domésticas 
como limpeza do quarto, auxílio na cozinha, etc.

• Hábitos diários da casa como horários de refeições, 
de dormir, de estudar, etc.

• Horário para chegar em casa

• Responsabilidades com relação às chaves da casa

• Explicações sobre números de telefone e procedimentos 
de emergência

• Informações sobre transportes públicos

• Práticas religiosas

• Uso de telefone e computador

PROBLEMAS GERALMENTE ENFRENTADOS 
POR ESTUDANTES DE INTERCÂMBIO
Apesar de muitos dos estudantes se mostrarem pessoas 
maduras, deve-se ter em mente que são ainda apenas adoles-

centes e que seu principal ponto de apoio e conforto no país 
é a família que o está recebendo. Se algum problema ocorrer, 
mesmo que pareça insignifi cante, a família anfi triã deve avisar 
o rotariano conselheiro imediatamente. Na falta deste, deve-se 
procurar o presidente do Rotary Club anfi trião ou o presidente 
da comissão distrital de Intercâmbio de Jovens. Alguns dos 
problemas mais comuns enfrentados pelos estudantes são:

Falta de profi ciência no idioma local
Durante os primeiros dias após a chegada do jovem, fi cará 
claro se existe algum problema nesta área. Alguns estudam 
o idioma antes da viajem, chegando às vezes a ser quase 
profi cientes. Outros precisam de aulas adicionais assim que 
chegam ao país anfi trião. Contudo, o conhecimento adquirido 
em livros não os prepara para o uso do idioma em atividades 
diárias, resultando em mal-entendidos e frustrações quando 
tentam comunicar-se. Os membros da família anfi triã devem 
procurar falar clara e pausadamente.

É aconselhável checar constantemente se o estudante com-
preendeu o que foi dito sobre normas da casa, explicação de 
caminhos e outros assuntos. É importante lembrar que muitas 
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vezes o jovem indica ter entendido as instruções simplesmente 
porque se sente envergonhado de dizer que não compreendeu. 
Do mesmo modo, a família deve certifi car-se de que entendeu 
o que o jovem disse, e não hesitar em pedir esclarecimentos. 
É importante discutir alguns problemas exaustivamente e, em 
alguns casos, pode ser necessário pedir ajuda a outra pessoa 
fl uente em ambos os idiomas — um professor, um intérprete 
ou outro estudante de intercâmbio proveniente do mesmo 
país.

Saudades da família
Problemas com o idioma com freqüência coexistem com uma 
questão que cedo ou tarde todo jovem enfrenta: saudades da 
família. Depois que a excitação pelas novidades do início do 
intercâmbio desvanece, este pode se sentir sozinho em um 
lugar estranho. Esta reação é completamente normal. Quando 
neste estágio, os estudantes têm tendência a exagerar proble-
mas diários e a sonhar nostalgicamente com a volta a seu país. 

Saudade aguda pode ser devastadora e o melhor remédio 
muitas vezes é colocá-lo em contato com alguém que fale seu 
idioma nativo, e ocupá-lo com uma agenda repleta de ativi-

dades. Um passeio a lugar interessante, ou simplesmente um 
evento social, pode ajudar, assim como o encorajamento de 
hobbies ou da participação em funções comunitárias. No caso 
de intercâmbios de longa duração, o rotariano conselheiro ou 
orientador pedagógico podem sugerir novas idéias.

Problemas de saúde
A família anfi triã deve ser informada sobre qualquer atendi-
mento especial que o estudante possa necessitar, inclusive 
medicamentos específi cos e óculos de grau, e exigir o envio do 
histórico médico juntamente com os materiais descritivos do 
estudante.

Todo jovem viaja com seguro médico sufi ciente para cobrir 
suas despesas médicas durante a estadia no país anfi trião. 
Este seguro é checado pelo distrito e uma cópia da apólice 
entregue à família anfi triã.

Problemas alimentares
Alguns estudantes seguem dietas especiais devido a proble-
mas de saúde, opção religiosa ou preferências pessoais, as 
quais devem sempre ser respeitadas. Muitos alimentos comuns 
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no país anfi trião podem ser novidade para o jovem visitante, 
devendo este ser encorajado a experimentar novos pratos, 
mas nunca contra sua vontade ou preferências alimentares.

Problemas escolares
A maioria dos intercâmbios de longa duração requer que o 
estudante assista aulas em uma escola. Os Rotary Clubs e 
distritos anfi triões organizam a matrícula e pagamento das 
mensalidades, mas os pais anfi triões devem auxiliar no conta-
to com a escola, visitando com o estudante o orientador pe-
dagógico e organizando seu currículo escolar. Deve-se ter em 
mente que freqüentemente os participantes de intercâmbio se 
sentem obrigados a assumir uma carga acadêmica impossível 
de ser cumprida. O melhor é aconselhá-los a não se inscrever 
em muitas matérias até que se ajustem à nova escola.

O jovem pode também precisar de ajuda para entender 
procedimentos escolares, pois muitas vezes estes são diferen-
tes dos seguidos em seu país. Seus irmãos e irmãs na família 
anfi triã podem auxiliar nesta tarefa. Outro ponto importante é 
certifi car-se de que o estudante sabe como chegar e voltar da 
escola e se alimentar quando fora de casa.

Mudança de família anfi triã
A maioria dos estudantes de intercâmbio de longa duração 
é hospedada por duas ou três famílias no ano escolar para 
compreender melhor a cultura do país. É importante que tanto 
a família anfi triã quanto o jovem visitante estejam cientes 
sobre o tempo de duração da estadia. A primeira mudança é 
em geral a que o estudante mais sofre, principalmente devido 
ao vínculo emocional criado com as pessoas que o ajudaram a 
vencer o choque cultural inicial.

Por isso, o jovem deve, de preferência, ser apresentado à 
próxima família no começo do intercâmbio. O melhor procedi-
mento para facilitar a transição é que a nova família anfi triã o 
busque na residência anterior, e que a família antiga lhe faça 
visitas ocasionais.

Se o estudante tiver difi culdade em se adaptar à nova casa, 
deve receber palavras de compreensão e incentivo para que 
entenda como esta mudança fará com que conheça melhor 
a cultura local. A orientação do rotariano conselheiro, de um 
professor ou de um representante religioso pode ajudar neste 
momento difícil.
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Responsabilidades do estudante 
para com o Rotary
Os anfi triões devem incentivar o estudante a cumprir suas 
obrigações para com o Rotary, prioritárias com relação a 
outras atividades extracurriculares. Essas responsabilidades 
incluem participar ou fazer breve discurso em eventos rotários, 
como reuniões de clube ou distrito. O relato pelo estudante de 
suas experiências no intercâmbio contribui para sua função 
como embaixador da boa vontade.

Os anfi triões devem conhecer desde o início quais são as 
obrigações rotárias do visitante e de acordo com estas ajustar 
suas atividades diárias. Deve-se, contudo, respeitar o tempo 
que o estudante necessita para se adequar à cultura local an-
tes que faça algum discurso em evento rotário. Convém levar 
o jovem, no começo do intercâmbio, a reuniões semanais do 
Rotary Club local, para que se sinta confortável quando chegar 
sua vez de falar em frente a rotarianos.

O jovem não deve ser dispensado de dizer publicamente 
algumas palavras sobre o intercâmbio, mesmo que alegue não 
ser um bom orador, pois não é isto que se espera que seja. 

O maior interesse da audiência é conhecê-lo pessoalmente e 
ouvir suas reações à cultura local.

Famílias anfi triãs onde ninguém for rotariano devem conside-
rar participar desses eventos rotários, pois este tipo de apoio 
pode ajudar muito na adaptação do estudante.
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RESUMO
As responsabilidades de uma família anfi triã com relação a 
um estudante de intercâmbio podem ser resumidas da seguin-
te maneira:

• Recepcione-o à sua chegada no país, faça com que se sinta 
em casa e considere-o um membro da família.

• Trate-o como gostaria que seu fi lho fosse tratado por outra 
família se estivesse morando no exterior.

• Assegure que o jovem esteja sempre em ambiente seguro, 
respeitoso e apropriado.

• Envolva-o em tarefas, responsabilidades e atividades simi-
lares aos dos membros de sua família.

• Monitore seu desempenho escolar.

• Ajude-o a aprimorar os conhecimentos que possui do 
idioma local.

• Incentive-o a conhecer outros jovens da localidade.

• Faça com que cumpra suas obrigações rotárias antes de 
assumir outras atividades extracurriculares.

• Seja tolerante com as diferenças culturais e esteja aberto a 
novos conceitos.

A responsabilidade de receber um estudante de intercâmbio 
não é complexa, mas requer compreensão, compaixão e pa-
ciência. A satisfação resultante é enorme, levando à expansão 
de pontos de vista, compreensão de costumes internacionais 
e desenvolvimento de amizades duradouras. Informações adi-
cionais sobre o programa podem ser conseguidas em Rotary 
Club ou distrito local.

Queremos parabenizar todas as famílias anfi triãs que, além de 
enriquecer suas próprias vidas, fazem a diferença no mundo e 
na existência do jovem para o qual abrem suas portas.
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CÓDIGO DE CONDUTA PARA TRABALHO COM OS JOVENS
O Rotary International está comprometido com o desenvolvimento e culti-
vo de um ambiente o mais seguro possível para todos os participantes de 
atividades rotárias. É da responsabilidade de todo rotariano e voluntário 
do Rotary salvaguardar ao máximo o bem-estar dos jovens participantes 
de atividades rotárias, cuidando para que não sofram nenhum dano emo-
cional ou físico, nem assédio sexual.
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