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Resumo 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo estudar e discutir acerca dos 

processos de tomada de decisão e construção do sentimento de pertença de estudantes de 

primeira geração (EPG) de oito cursos de licenciatura e pós-graduação da Universidade do 

Porto, bem como perceber os possíveis efeitos democráticos e de justiça quando discutimos 

a experiência de EPG no ensino superior. Os/as participantes foram escolhidos/as a partir de 

dois critérios salutares: ser estudante da Universidade do Porto, em qualquer nível de ensino; 

e ser parte da primeira geração familiar a frequentar o ensino superior. A investigação se 

desenha como um estudo misto sequencial, no qual foi realizada uma pesquisa exploratória 

de caráter quantitativo e, em sequência, uma pesquisa de caráter qualitativo apoiada na 

abordagem narrativa. Ao total, foram construídas dez narrativas biográficas, interpretadas 

pelo paradigma fenomenológico-interpretativo, com o auxílio da análise de conteúdo e dos 

referenciais teóricos acerca de conceitos como EPG, sem progenitores com experiência no 

ensino superior, e sentimento de pertença, além da teoria de Bourdieu e Passeron sobre 

reprodução no ensino superior e as noções de habitus, campo e capital social. Os resultados 

indicam que a tomada de decisão de EPG para a entrada no ensino superior percorre dois 

caminhos distintos: um natural, no qual a ida à universidade se dá de modo expectável; e 

um que pressupõe uma decisão individual do/a estudante, negociando diferentes fatores e 

constrangimentos. A construção do sentimento de pertença não se faz sem considerarem 

aspectos referentes ao apoio financeiro e familiar, à relação entre pares e às questões físicas 

e estruturais do espaço da Universidade do Porto, para além de atributos individuais.  Por 

fim, conclui-se que a entrada de EPG no ensino superior não representa necessariamente 

uma experiência democrática, de modo que o aprofundamento dos processos de 

democratização do ensino deve ser um encaminhamento futuro para a promoção de um 

ensino superior verdadeiramente inclusivo. Acrescenta-se ainda a emergência de uma 

abordagem interseccional para pensar essa questão, de modo a considerar as interações entre 

as características pessoais de cada estudante e o funcionamento institucional de cada 

universidade. Esta dissertação dá conta de um estudo que foi realizado no âmbito do projeto 

Erasmus+ #Ibelong: towards a sense of belonging in an inclusive learning environment, que 

tem o intuito de estudar o sentimento de pertença para promover um ambiente mais inclusivo 

no ensino superior.  

Palavras-chave: estudantes de primeira geração; sentimento de pertença; ensino superior. 
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Abstract 

This master's dissertation aims to study and discuss about the decision-making processes and 

the construction of the sense of belonging of first generation students (EPG) of eight 

undergraduate and graduate courses at the University of Porto, as well as to understand the 

possible democratic and justice effects when we discuss the EPG experience in higher 

education. Participants were chosen based on two things: being a student at the University 

of Porto, at any level of education; and be part of the first family generation to attend higher 

education. The investigation is built as a mixed sequential study, in which an exploratory 

research of quantitative character was carried out and, in sequence, a qualitative research 

supported by the narrative approach. In total, ten biographical narratives were constructed, 

interpreted by the phenomenological-interpretative paradigm, with the aid of content 

analysis and theoretical references about concepts such as EPG, students with parents who 

has no experience in higher education, and sense of belonging; in addition to Bourdieu and 

Passeron’s theory of reproduction in higher education and the notions of habitus, countryside 

and social capital. The results indicate that EPG decision making for entering higher 

education follows two different paths: a natural one, in which the journey to university takes 

place in an expected way; and one that presupposes an individual decision by the student, 

negotiating different factors and constraints. The construction of the sense of belonging is 

not possible without considering aspects related to financial and family support, the 

relationship between peers and the physical and structural issues of the University of Porto 

space, in addition to individual attributes. Finally, it is concluded that the entry of EPG in 

higher education does not necessarily represent a democratic experience, so that the 

deepening of the processes of democratization of education must be a future path towards 

the promotion of truly inclusive higher education. There is also the emergence of an 

intersectional approach to think about this issue, in order to consider the interactions between 

the personal characteristics of each student and the institutional functioning of each 

university. This dissertation deals with a study that was carried out within the scope of the 

Erasmus+ #Ibelong project: towards a sense of belonging in an inclusive learning 

environment, which aims to study the feeling of belonging to promote a more inclusive 

environment in higher education. 

Keywords: first generation students; sense of belonging; higher education. 
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Resumen 

La presente tesis de master tiene como objetivo estudiar y debatir sobre los procesos de toma 

de decisiones y la construcción del sentimiento de pertenencia de los estudiantes de primera 

generación (EPG) de ocho cursos de pregrado y posgrado en la Universidad de Porto, así 

como comprender los posibles efectos democráticos y de justicia cuando hablamos de la 

experiencia EPG en la educación superior. Los participantes fueron elegidos en base a dos 

criterios: ser estudiante de la Universidad de Porto, en cualquier nivel de educación; y ser 

parte de la primera generación familiar en adentrar a la educación superior. La investigación 

se presenta como un estudio secuencial mixto, en el cual se realizó una investigación 

exploratoria de carácter cuantitativo y, en consecuencia, una investigación cualitativa 

sustentada en el enfoque narrativo. En total, se construyeron diez narrativas biográficas, 

interpretadas por el paradigma fenomenológico-interpretativo, con la ayuda de análisis de 

contenido y referencias teóricas sobre conceptos como EPG, sin padres con experiencia en 

la educación superior, y sentimiento de pertenencia, además de la teoría de la Bourdieu y 

Passeron sobre la reproducción en la educación superior y las nociones de habitus, campo y 

capital social. Los resultados indican que la toma de decisiones de la EPG para ingresar a la 

educación superior sigue dos caminos diferenciados: uno natural, en el que el periodo a la 

universidad se realiza de forma esperada; y uno que presupone una decisión individual por 

parte del estudiante, negociando diferentes factores y limitaciones. La construcción del 

sentimiento de pertenencia no se hace sin considerar aspectos relacionados con el apoyo 

económico y familiar, la relación entre pares y las cuestiones físicas y estructurales del 

espacio de la Universidad de Porto, además de los atributos individuales. Finalmente, se 

concluye que el ingreso de la EPG en la educación superior no necesariamente representa 

una experiencia democrática, por lo que la profundización de los procesos de 

democratización de la educación debe ser un camino futuro hacia la promoción de una 

educación superior verdaderamente inclusiva. También surge un enfoque interseccional para 

pensar en este tema, con el objetivo de considerar las interacciones entre las características 

personales de cada estudiante y el funcionamiento institucional de cada universidad. Esta 

disertación trata de un estudio que se llevó a cabo en el marco del proyecto Erasmus+ 

#Ibelong: towards a sense of belonging in an inclusive learning environment, que tiene como 

objetivo estudiar el sentimiento de pertenencia para promover un entorno más inclusivo en 

la educación superior. 

 

Palabras clave: estudiantes de primera generación; sentimiento de pertenencia; enseñanza 

superior. 
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Introdução  

Em Portugal, o período após a Revolução do Cravos de 1974 que destituiu o 

salazarismo vigente desde 1933, deu início a um movimento democrático que promoveu, 

dentre outras coisas, o aumento populacional, o crescimento econômico e o alargamento da 

escolaridade obrigatória no país (Almeida, Marinho-Araújo, Amaral & Dias, 2012). 

 Diante dessa conjuntura, observou-se um número quatro vezes maior de estudantes 

no ensino superior devido às maiores oportunidades de acesso à educação formal superior, 

fenômeno ao qual alguns autores denominaram de massificação (Magalhães, 2006; Almeida 

et al., 2012 e Amaral, Rosa & Santiago, 2002). 

Outros perfis de estudantes, menos tradicionais, passaram a ocupar espaço nas 

universidades portuguesas, diversificando o público que acede a este nível de ensino (Freitas, 

Martins & Vasconcelos, 2003). A entrada de alunos/as com diferentes backgrounds e 

distintas classes sociais, econômicas e culturais se apresenta como um novo desafio tanto 

para os/as estudantes que ingressam, como para veteranos/as e para o contexto universitário 

em geral. 

Este trabalho de dissertação pretende tecer reflexões acerca do processo de tomada 

de decisão de estudantes de primeira geração (EPG) para a entrada no ensino superior, bem 

como analisar a integração destes mesmos estudantes no ambiente acadêmico da 

Universidade do Porto. O presente trabalho se apresenta integrado nas atividades do projeto 

europeu #IBelong: towards a sense of belonging in an inclusive learning environment, 

financiado pela Erasmus+, que tem por objetivo principal promover um ensino superior mais 

inclusivo e democrático e será construído em interlocução com os resultados advindos da 

pesquisa maior. 

Por EPG, tomaremos aqui filhos e filhas de pais e/ou mães que nunca frequentaram 

o ensino superior (Engle & Tinto, 2008), desconsiderando aqueles/as cujos respectivos 

progenitores não concluíram ou ainda estão a concluir o curso superior. Estudantes que têm 

irmãos/ãs mais velhos/as ou primos/as no mesmo recorte geracional que frequentam ou 

frequentaram o ensino superior, ainda assim, também são considerados/as de primeira 

geração (Pascarella, Pierson, Wolniak & Terenzini, 2004). 

Ou seja, enquadra-se como estudante de primeira geração aquele que representa certo 

pioneirismo geracional em relação ao seu núcleo familiar no que se refere aos níveis de 

escolarização. Estes, chamados ‘novos alunos’ ou alunos não-tradicionais (Fragoso & 
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Valadas, 2018), são os que se beneficiaram de modo mais visível do processo de 

massificação do ensino superior.   

É importante, nesta discussão, considerar os aspectos de transição para o contexto de 

ensino superior, sobretudo devido a “entrada de pessoas de origem social menos 

privilegiada, mulheres, pessoas mais velhas e vindas de um ambiente cultural sem 

experiência prévia de educação superior” (Schwartzman, 1989: 8), uma vez que as relações 

sociais exigidas pela universidade se diferem das que já são familiares para estes públicos. 

De maneira geral, a saída do ensino secundário e a entrada no ensino superior se 

apresenta como um período de grandes mudanças e expectativas para o/a jovem que o 

experiencia. Para além da necessidade de criação de novos laços sociais, de possíveis 

mudanças geográfica, o/a jovem também vivencia uma nova relação de ensino-

aprendizagem. Na universidade, acentua-se a sensação de autonomia, e, junto a isso, as 

responsabilidades em relação à gestão de tempo, controle de faltas, conteúdos aprendidos, 

dentre outros (Almeida, 2007). 

Para que essas mudanças ocorram de modo menos danoso possível, algumas noções 

precisam ser levadas em consideração, dentre elas, a de sentimento de pertença. Conforme 

apontam St-Amand, Girard & Smith (2017), pertencer a algo ou a algum lugar é uma 

necessidade inata e universal do ser humano, válida também para o contexto educacional em 

geral e de ensino superior, em particular. 

Ainda segundo os autores, apesar de não haver uma unanimidade conceitual a 

respeito de sua definição, estudos demonstram que o sentimento de pertença em ambientes 

educativos possui forte relação com o engajamento e o sucesso acadêmico dos alunos, sendo 

importante que o/a professor/a e a comunidade educacional em geral também estejam atentos 

para essas questões. 

Destarte, neste trabalho, procurar-se-á perceber de que maneira essa tipologia de 

estudantes – que estavam mais arredados da cultura universitária – vivenciam suas novas 

condições de estudantes de ensino superior, isto é, a partir de quais aspectos o sentimento de 

pertença destes estudantes ao contexto universitário é construído. 

Sendo esta uma condição nova no contexto social e de socialização familiar desse 

indivíduo, algumas perguntas surgem a partir desse acesso: o que motivou a decisão de 

cursar o ensino superior? Quais são as suas expectativas individuais? Quais são as 

expectativas familiares? Como são construídos seus processos de socialização no ambiente 

acadêmico? De que maneira esse sujeito percebe e integra a cultura universitária na sua 

identidade de estudante? 
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Assumindo a perspectiva de que as universidades surgem como instituições elitistas 

que criam e reproduzem ideais das classes dominantes e que, por outro lado, os 

questionamentos acerca da democratização de acesso, igualdade e ideais democráticos se 

fazem cada vez mais presentes nesse contexto (Santos, 2005), esta pesquisa também tenciona 

debater o lugar universitário como um espaço possível de redução de assimetrias sociais. 

No que se refere à Universidade do Porto, podemos considerar que seu surgimento 

possui raízes monárquicas, apesar de ter surgido oficialmente em 1911, após o advento da 

República Portuguesa. As faculdades de Medicina e Belas Artes, por exemplo, têm suas 

primeiras fundações datadas ainda no século XIX, em escolas exclusivas para homens, 

membros da nobreza e fidalgos1. 

No ano de 2007, 106 anos após a fundação da Universidade do Porto, foram 

divulgados retratos de gerações que fizeram parte da Universidade, de modo a celebrar 

famílias que se formaram nesse contexto e que fazem parte da história da instituição, 

enaltecendo a noção de reprodução social e manutenção da ordem dominante, ao retratar 

famílias que, em sua maioria, representavam três gerações consecutivas de estudantes do 

ensino superior2. 

Tendo em vista que as oportunidades de acesso ao ensino superior também têm forte 

relação com a origem social dos indivíduos (Nogueira & Nogueira, 2015) e diante da 

propagação das ideias liberais pelas sociedades ditas democráticas, nas quais se defende o 

mérito como princípio fundamental de justiça (Dubet, 2004), a discussão da temática se faz 

necessária para que se compreenda de maneira mais crítica e aprofundada o que o maior 

número de estudantes e de diplomas de ensino superior realmente demonstra. 

À vista de que o incentivo ao acesso mais democrático ao ensino superior promove 

uma abertura para a entrada de “alunos com diferenças de desempenho no ensino médio, 

variadas condições socioeconômicas e cujas escolhas podem ter sido influenciadas por 

fatores diversos” (Bardagi e Hutz, 2005: 289), alguns autores defendem a necessidade desses 

serviços auxiliares para que as universidades se mantenham em sua proposta de 

desenvolvimento sociocultural e de carreira (Dubet, 2004; Pataro, 2019). 

O conhecimento e a participação nos serviços oferecidos pela Universidade podem 

fazer parte, ou não, do processo integrativo destes alunos ao ambiente universitário. De 

maneira geral, as universidades oferecem diversos serviços de apoio ao estudante visando a 

 
1 Retirado de <https://sigarra.up.pt> Acesso em dezembro de 2019 

2 Retirado de <https://noticias.up.pt/uporto-generations/> Acesso em dezembro de 2019 

https://sigarra.up.pt/
https://noticias.up.pt/uporto-generations/


14 
 

diminuição da evasão dos alunos, que vão desde residência, alimentação, serviços de saúde, 

além das bolsas de auxílio ou serviços de mentoria. 

Desse modo, tomar-se-á como objetivo estudar os processos de tomada de decisão 

de EPG para ingressar no ensino superior e quais dimensões contribuem para a construção 

do sentimento de pertença à Universidade do Porto. Em articulação, procura perceber-se os 

possíveis efeitos de democratização a partir da integração dos/as EPG à universidade. A fim 

de responder estes objetivos realizaremos um estudo misto sequencial, apoiado em uma 

pesquisa exploratória de caráter quantitativo e uma pesquisa qualitativa subsequente com 

base na abordagem narrativo-biográfica. 

Para fins de organização, o presente trabalho será dividido em quatro partes. A parte 

A, intitulada “Conhecendo Laura, Pedro, Tomás, Miriam, Felipe, Miguel, Beatriz, José, 

Ana e Rita -  narrativas de estudantes de primeira geração na Universidade do Porto”, trará 

as construções narrativas dos/as dez participantes ao longo do trabalho; a parte B, 

“Referenciais teóricos de apoio”, será constituída por dois capítulos teóricos que discutem 

as noções de EPG, sentimento de pertença e a teoria de Bourdieu e Passeron (1977); a parte 

C, “Posicionamento epistemológico, ontológico e metodológico – caminhos percorridos 

para a construção da investigação”, será composta pelo percurso metodológico, que se 

caracteriza como um estudo misto sequencial; e a parte D, intituladada “Repercussões e 

singularidades das narrativas compartilhadas – apresentação, interpretação e discussão”, 

trará os resultados e as discussões elaboradas com intuito de responder os objetivos definidos 

anteriormente. Terminaremos com as conclusões finais. 

As narrativas serão apresentadas em seguida à introdução em razão de uma coerência 

epistemológica que pressupõe a primazia do conhecimento construído na relação entre 

investigadora e biografado/a. Uma vez que defendemos que os sujeitos são portadores de 

conhecimento, faz-se necessário apresentar as narrativas biográficas antes de qualquer outro 

saber teórico. 

Concordando com Martin-Baró (1996: 17) no sentido de que “não há saber 

verdadeiro que não seja essencialmente vinculado com um saber transformador sobre a 

realidade”, a presente investigação intenta demonstrar a possibilidade de repensar o contexto 

universitário, de modo a promover um ensino superior formal mais crítico, dialógico e 

democrático. Reiterando a localização desta investigação no domínio de Educação, 

Comunidades e Mudança Social, acrescentamos ainda que a mobilidade educacional pode 

estimular uma forma de mobilidade social (Gofen, 2009), sendo esta uma das leituras que 

traremos ao longo da discussão que será construída.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE A: CONHECENDO LAURA, PEDRO, TOMÁS, MIRIAM, FELIPE, 

MIGUEL, BEATRIZ, JOSÉ, RITA E ANA – NARRATIVAS DE ESTUDANTES DE 

PRIMEIRA GERAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO PORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Laura e a importância do reconhecimento num lugar novo: “Eles não sabem a 

nossa trajetória, eles não nos conhecem” 

 

“Sempre teve esse estreitamento de laços com relação à familiaridade, sempre tinha 

com quem partilhar” 

Eu tenho família grande. Tanto o meu pai, quanto a minha mãe têm muitos irmãos. 

Então eu tive sempre esse convívio bem próximo com tios, com primos… Sempre! Eu não 

tenho irmãos, mas sempre teve esse estreitamento de laços com relação à familiaridade, 

sempre tinha com quem partilhar. Tinha ambas as avós, os avôs não. Um avô era falecido, o 

outro tinha pouco contato, porque era separado da minha avó, mas as avós sempre foram 

próximas. Os tios também, tenho contato com todos. Primo do mesmo jeito. Eu tenho uns 

três ou quatro primos que já estão formados e três que ainda estão cursando, mas todos fomos 

para a faculdade. 

 

“Eu não era uma aluna difícil, nunca reprovei.” 

Eu não cheguei a ir para creche. Fiquei até por volta dos 6 anos de idade em casa. A 

minha mãe não trabalhava e depois eu tive uma babá. Eu sempre falo que eu não era daquelas 

crianças que chegam na escola e começam a chorar por causa da mãe, pelo contrário! Eu 

abanava para ela e dizia: ‘pode ir, agora eu fico’. Justamente, eu acho, que por conta de todo 

esse contato com primos, dessa relação de brincar… Eu sabia que eu tinha que ir para escola, 

não tive problema com isso. Eu era uma boa aluna, mas a minha maior dificuldade sempre 

foi matemática… Nas outras disciplinas eu geralmente ia bem e não tinha problema. Mas, 

mesmo não sendo tão fã da matemática, eu sempre tirava notas entre 7,5 ou 8. Eu não era 

uma aluna difícil, nunca reprovei.  

 

“Sempre teve aquela coisa de ‘vai fazer o ensino médio e depois vai fazer faculdade’.” 

Eu acho que foi meio automático ir para universidade. Sempre teve aquela coisa de 

‘vai fazer ensino médio e depois vai fazer faculdade’. Mas, primeiro eu fiz curso técnico. Eu 

fiz curso técnico junto com o ensino médio, justamente para não sair do ensino médio sem 

uma profissão. Fiz um técnico em Química desde que eu entrei no segundo ano do ensino 

médio e o técnico tinha duração de três anos. Um ano depois de terminar o ensino médio, eu 

ainda tinha que terminar o técnico. Só depois disso, no outro ano, é que eu entrei mesmo na 

faculdade e, apesar de não serem áreas afins, Direito e Química, eu acho que a base do 



 
 

técnico de trabalho científico, de apresentações, de trabalho em grupo… Eu acho que isso 

tudo teve muita pertinência para minha entrada na faculdade.  

 

“(…) é todo um processo de descoberta, ainda mais pelo fato de não ter ninguém de 

orientação anterior.” 

E aí você entra na universidade, você pensa que quando sair da universidade as coisas 

vão mudar, que vão abrir muitas portas, que tudo vai ser melhor… E como eu entrei no curso 

de Direito e eu não tinha ninguém na família que fosse do ramo e também não trabalhava 

naquela área – eu estava trabalhando na área de química na época – quando eu comecei a 

faculdade eu achava que o Direito era muito da minha opinião, do meu posicionamento, das 

minhas verdades. E logo no primeiro semestre eu percebi que não. É a verdade do cliente, é 

a questão da lei. Você é um mero operador, nem sempre aquilo que você acredita vai ser o 

que vai acontecer em determinada situação. E aí vem um pouco de frustração também. ‘Ah! 

Agora que eu entrei agora eu vou!’, ‘será que é isso mesmo?’, ‘vou começar a trabalhar na 

área para ver’. Então, é todo um processo de descoberta, ainda mais pelo fato de não ter 

ninguém de orientação anterior. Nem na faculdade, nem no Direito. 

Na verdade, eu acho que isso é importante em toda profissão. Você tentar conversar 

com alguém da área e ver qual é a expectativa depois da formação. Eu acho que quando você 

entra na faculdade – minha percepção pelo menos – é que você está na sequência do ensino 

médio, eu acho que você não fica pensando muito, você segue naquele mesmo ritmo. 

Disciplinas, provas, cumprir grade. Eu acho que você começa a pensar mesmo no processo 

pelo meio do curso, quando você começa a questionar, que é, geralmente, quando você 

começa a atuar na área. 

 

“Eu trabalhei a faculdade inteira, como tinha que conciliar trabalho com estudo, as 

leituras ficavam para um outro momento.” 

Com 18 anos eu comecei a trabalhar e eu entrei na faculdade com 19. Eu trabalhei 

então com química até 2011, até 20 para 21. Depois, no meio da faculdade, eu comecei a 

trabalhar na área do Direito mesmo, mas era tranquilo, não interferia no horário de aulas. Eu 

tinha meia bolsa para fazer a graduação. Na nossa Universidade tinham cotas de impressão, 

nós conseguíamos imprimir algumas coisas dentro das cotas, essa questão de material não 

era tão custosa. Tinha a biblioteca também, mas como eu trabalhei a faculdade inteira, como 

tinha que conciliar trabalho com estudo, as leituras ficavam para um outro momento. E 

também uma coisa que faz muita diferença é ter tudo organizado dentro de casa, ter tudo 



 
 

pronto. Não precisar ter essa vida assim de dona de casa, como a gente tem aqui… De ter 

que fazer, de precisar se organizar e ir ao mercado. Essas não eram minhas funções enquanto 

eu estava na faculdade. Uma coisa é você ajudar, outra coisa é você ter isso como uma 

obrigação, como nós temos aqui… Já sinto isso diferente. 

Mas eu lembro da minha formatura, foi bem bacana. Mas ainda acho que mais alegria 

do que a formatura, para mim, foi a prova da Ordem. Quando saiu o resultado da prova da 

Ordem foi a maior felicidade! Foi muito mais felicidade do que o momento da formatura. 

Depois que eu já tinha passado na Ordem eu só tinha que terminar as disciplinas, então 

quando chegou a formatura, parece que eu já tinha extravasado toda a alegria. 

 

“Eles não sabem a nossa trajetória, eles não nos conhecem.” 

Eu escolhi o mestrado na Universidade do Porto, optei pela Criminologia, que é 

diferente do Direito. A criminologia é mais abrangente. É uma coisa que no Brasil não tinha. 

No Brasil não existe essa especialização. Quanto a isso, tudo bem. Agora, quanto à sala de 

aula e infraestrutura, eu acho fraco. Comparado ao que a gente está acostumada, pelo menos 

eu, que sou de universidade privada. A estrutura era bem diferente. Aqui tinha sala de aula 

que não tinha ar condicionado ou aquecimento, no inverno a gente passava frio durante a 

aula. Tinha sala que não tinha tomada para tu encaixar os laptops, a gente tinha que ficar 

pedindo extensão. Tinha que ficar pedindo fixa na secretaria… O material das aulas é 

geralmente PowerPoint, então como os alunos do mestrado vêm, a maioria, da licenciatura, 

os professores passam por cima as teorias, tipo: ‘vocês já sabem’. Quando não! A gente vem 

do Direito e tem coisas que a gente de fato não sabe. Eu acho que, nesse sentido, o mestrado 

deixa um pouco a desejar. 

A questão de professor, que até eu vi esses dias uma pesquisa da Universidade do 

Porto, do curso de Letras, se eu não me engano, que é sobre a integração dos portugueses 

com os brasileiros aqui. A questão da aceitação… Eu acho que, às vezes, você percebe 

preconceito até por parte dos professores, porque, por exemplo, para dar nota, eles se 

baseiam no que o aluno é. Vão pela trajetória curricular e em sala de aula do aluno que eles 

já conhecem, porque muitos são da licenciatura... E a gente surgiu lá do nada. Eles não sabem 

a nossa trajetória, eles não nos conhecem. A nossa forma de escrever é diferente, a nossa 

forma de se manifestar é diferente, as teorias, às vezes, não são do nosso conhecimento. 

Como eles podem dar nota com base na nossa trajetória? A gente está aprendendo aquilo 

pela primeira vez e eles te exigem um conhecimento mais amplo. Eu sei que é mestrado, 

mas você não tem aquela bagagem da disciplina. Eu acho que falta um pouco disso… 



 
 

Também tentar fazer o esforço de não fazer piadas de etnia! E isso acontece são… 

desnecessárias. Do gênero: ‘vocês têm internet no Brasil?’. ‘Sim, senhor… Sim, nós 

temos…’. 

 

“Eu acho que essa é a pior parte. Esses desgastes que você tem fora da universidade, 

além de ainda precisar conciliar ir para a aula e trabalhar.” 

Mas, acredito que fazer o mestrado na Universidade do Porto, mesmo com essas 

questões, pelo fato da Criminologia ser uma disciplina nova no Brasil, acredito que faz 

diferença. Também pelo fato de validar o título e conseguir dar aula. No Brasil o mestrado 

é muito mais caro, tem isso também. A questão financeira e das oportunidades, porque ainda 

que se gaste com as contas talvez a mesma coisa, tem a questão de estar vivendo num lugar 

diferente, uma cultura diferente… São N fatores, mas eu acho que nada foi impossível, 

difícil, ou assim, tudo era conciliável. Eu trabalhava pela manhã, tinha a tarde livre e tinha 

aula à noite, mas eu acho que o mais difícil, sem dúvidas, é alojamento. Acho que é o fator 

principal. Não é nem por estar longe, mas por encontrar coisas de forma muito informal. 

Aqui é tudo por rede social. Você negocia e não sabe quem é a pessoa. Você tem que confiar 

em alguém que nem conhece, sem contrato, sem nada escrito. Especialmente por ser do 

Direito, eu acho isso muito estranho, às vezes nem tem contrato, nada. Eu acho que essa é a 

pior parte. Esses desgastes que você tem fora da universidade, além de ainda precisar 

conciliar ir para a aula e trabalhar. 

Mas agora eu espero que efetivamente comece a dar frutos, já investi e agora tanto 

eu como meus pais queremos ver um resultado, sabe? Eles aprovaram a minha decisão de 

vir e sinto até que é um motivo de orgulho. Mas pronto. Eu sinto que já está na hora. Mas é 

muito mais uma coisa minha, não sinto essa pressão deles, mas sei que eles também esperam 

o mesmo que eu. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pedro e as dúvidas durante o percurso: “Falou Desporto, a Universidade do Porto é 

boa. A gente vem para cá, mas depois que está aqui uns dias, fica na dúvida se é tudo 

isso mesmo” 

 

“Para os meus pais era entrar na faculdade ou trabalhar.” 

Bom, eu tenho mais relação com a minha parte materna da minha família, porque 

meus pais se separaram cedo e a parte paterna é mais separada. Não é tão unida. Eu sou mais 

unido com as minhas tias, porque eu só tenho tias, não tenho tios. Na verdade, meus tios são 

só os que são casados com elas, mas a maioria também separou. Minhas tias são muito 

próximas de mim, exceto uma que mora no Rio de Janeiro, então eu vejo pouco, mesmo 

assim, quando ela vem na cidade a gente é muito próximo. Em relação aos meus primos, 

tenho uma relação melhor com os que são da minha idade. Antes de mim, eram só minhas 

primas e uma hoje em dia já é casada com filho, outra também está fazendo faculdade. 

Quando eu comecei a querer ser mais velho, elas já estavam bem mais à frente que eu. A 

gente tem uma diferença muito grande. Por conta disso, eu era mais próximo da minha prima 

que tem dois anos de diferença comparada a mim e do meu primo que tem uns cinco ou seis 

anos de diferença. Nós três éramos mais próximos, tanto que eu e ele éramos os únicos 

primos moleques, de jogar bola, sair… Era sempre com ele, apesar da diferença de idade. 

Em casa, do lado do meu pai, eu tive mais relações com o meu pai e com meus avós, porque 

meu pai é filho único, mas por causa da separação também não tenho muita relação com 

eles. Quando vou à casa do meu pai, eu converso, interajo, mas é bem mais para o lado 

materno essa aproximação. 

Em relação à faculdade, minha prima já entrou faz alguns anos, ela está fazendo 

Química na USP de Ribeirão Preto. Minhas outras primas também fizeram faculdade. Uma 

fez Odontologia, uma fez Enfermagem e outra fez Medicina. Estão todas formadas, todas 

trabalhando. Eu estou fazendo Educação Física e meu primo quer também fazer Educação 

Física, tanto por influencia minha, tanto por ele gostar mesmo de esporte. O meu irmão ainda 

vai fazer 15 anos, ainda nem pensa muito sobre o que quer fazer, mas com certeza também 

deve ir para a faculdade. A geração inteira praticamente vai fazer. Já o meu pai, por exemplo, 

trabalha como técnico, minha mãe quis começar, mas não fez. Agora mesmo, ela tentou fazer 

uma faculdade à distância, mas acabou não fazendo, porque para eles não compensava tanto. 

Para os meus pais era entrar numa faculdade ou trabalhar… É bem por esse lado. 

 

“Minha mãe até brinca que eu nunca fui de estudar muito, mas sempre passava” 



 
 

Eu sempre fui tranquilo. Como eu gostava das férias de final de ano e as de meio do 

ano assim nem tanto, eu gostava de tentar passar em tudo logo nos primeiros meses para 

depois ficar sossegado. Minha mãe até brinca que eu nunca fui de estudar muito, mas sempre 

passava… Eu fazia as coisas… Passava… E ficava de boa, ficava sossegado… Eu até ia para 

as férias mais cedo. Nunca repeti de ano. Tive um episódio de uma vez que eu tirei um zero, 

mas foi coisa pouca. Eu sempre fiz o mínimo, fazia o meu e passava. Eu tinha mais facilidade 

que as outras pessoas, eu acho. Nas que eu tinha dificuldade, eu passava na faca, mas mesmo 

assim nunca reprovei. 

 

“Quando eu saí do ensino médio, eu ainda nem pensava em faculdade.” 

Quando eu saí do ensino médio, eu ainda nem pensava em faculdade. Eu terminei 

meu terceiro ano e pensei: ‘tem vestibular, e agora?’. Nem pensava nessas coisas ainda. 

Diferente da minha prima, que quando saiu, já pensava. Como as minhas primas têm uma 

grande diferença de mim, eu não tinha aquela relação, eu nem pensava nisso. Acabou que 

eu fiz um ano de cursinho… Mas eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Tanto é que por 

isso que eu ainda estou na faculdade, eu já deveria estar formado. Só no segundo ano de 

cursinho que eu decidi fazer educação física, porque eu trabalhei como recepcionista numa 

academia para conseguir pagar o cursinho. Minha mãe ainda me perguntou se era isso 

mesmo, porque todo mundo tem um preconceito com a minha área, de certa forma… Tem 

gente que fala que é desperdício, ainda mais porque eu ia bem em matemática, então as 

pessoas falavam ‘vai fazer uma engenharia’, mas eu não queria. 

 

“Eu gosto muito dessa ligação no campus, mas aqui não vejo isso. Não sei se eu que 

estou por fora da integração, mas eu não vejo.” 

Todo mundo falava assim: ‘você vai entrar na Unicamp, o diploma de lá vale por 

dois’, todo mundo falava isso. E quando eu entrei, eu falei: ‘da hora! Unicamp! Estou aqui 

dentro!’, mas depois que você já está dentro, você se acostuma com tudo. É como aqui. 

Cheguei no Porto todo deslumbrando, mas vai passando o tempo e você acaba acostumando. 

Mas ainda assim, eu ainda sinto um deslumbramento. Mas a Unicamp é um lugar que eu 

gosto muito. As possibilidades, os cursos muito próximos, tem um instituto aqui, do outro 

lado tem outro… E por eu estar numa área que a gente tem muito contato com gente de 

outros cursos devido aos times universitários, como eu sou treinador de uma equipe de lá 

também, eu consigo conversar com gente de outros cursos. Meus amigos também são 

treinadores, então a gente faz mais amizade… Eu gosto muito dessa ligação no campus. Aqui 



 
 

na Universidade do Porto não vejo isso. Não sei se eu que estou por fora da integração, mas 

eu não vejo. O Desporto é aqui, a Medicina é na frente, tem a Psicologia e a Educação perto, 

mas eu não vejo muita integração entre os cursos. 

Apesar disso, eu tive facilidade de me adaptar, mesmo sendo brasileiro, não estando 

aqui igual com todo mundo… Eu faço disciplina tanto com o primeiro ano, segundo e 

terceiro, porque são três anos aqui. Então eu vi a galera que acabou de entrar, que é calouro. 

Fiz disciplina com a galera do segundo ano e fiz com a galera do terceiro. Os do terceiro eu 

já não tive tanto contato, a sala era maior, muitos alunos, o pessoal já se conhecia… Os do 

segundo foram bem receptivos e os do primeiro ainda estão meio perdidos. A minha 

integração maior foi com os do segundo ano, ainda mais porque tivemos aulas práticas, então 

mais contato…  

 

“Não tive nenhum problema, graças a Deus, apesar de ouvir muitos.” 

Eu tinha muita aula pela manhã. De segunda, terça e quarta eu tinha muita aula cedo, 

às oito da manhã.  Minhas aulas geralmente acabavam lá pelas cinco, seis horas. No início, 

eu peguei um estágio num time que treinava na faculdade, eu acompanhava alguns treinos, 

então por isso eu ficava até a noite. Depois de uns dois ou três meses, eu saí. Então, no 

começo eu passava as vezes o dia inteiro fora, seja com aula, seja com esse estágio. 

Conforme foi passando as coisas, eu comecei a faltar aula, comecei a viajar, aproveitar que 

eu estava aqui… Mas era uma rotina bem tranquila para eu estudar… Era bom porque eram 

poucas horas de aula, tinha muito tempo as vezes pra chegar em casa e estudar, mas pelo 

fato de eu já ter feito muita coisa no Brasil, eu não estudava tanto aqui. As vezes eram coisas 

que eu já tinha visto. O que eu gostava era de Didática, porque era uma nova, e a de 

Handebol, que são as duas que eu vou conseguir aproveitar no Brasil. 

Os professores, em geral, também eram tranquilos. Teve um só que eu não gostei 

muito que foi o de Psicologia. Eu acho que pelo fato de ele ser um PhD, ele tinha um pouco 

daquela soberba, ele não era muito acessível. Tinha uma de Pedagogia, que eu gostava, 

apesar de acabar não prestando atenção na aula, porque era matéria do primeiro ano. Teve 

uma de Didática que eu gostei bastante, a professora era bem foda assim, sabe? Muito 

interessante. E o de Handebol, que também era bem acessível, era bem tranquilo. O de 

Futebol era o típico professor de educação física: entregava a bola e sentava. Eu acho que 

ele só não tomava uma cerveja lá porque não podia, porque se deixasse, eu acho que ele fazia 

isso ali mesmo. No geral, foram bem próximos, o pessoal da faculdade foi bem receptivo 



 
 

também, o pessoal dos assuntos internacionais… Não tive nenhum problema, graças a Deus, 

apesar de ouvir muitos. 

 

“Falou Desporto, a Universidade do Porto é boa. A gente vem para cá, mas depois que 

está aqui uns dias, fica meio na dúvida se é tudo isso mesmo.” 

Eu acho que a mobilidade me trouxe crescimento mais pessoal do que académico, 

porque academicamente não tive um crescimento tão grande. Não teve nada que eu vi aqui, 

por exemplo, o jeito de ensino, nada foi tão diferente. Eu só achei diferente o fato de ser em 

três anos, ou seja, eles têm um curso mais enxuto do que no Brasil. O fato de eles dividirem 

as disciplinas em teóricas e práticas também achei interessante, deixar o aluno com mais 

horas de estudo, o aluno pode procurar mais… Mas, eu acho que para o Brasil não 

funcionaria, sinceramente… Por mim, assim, eu não sei se quando eu estivesse começando 

a faculdade, eu levaria mais a sério e ocuparia bem esse tempo mais livre. Eu acho 

interessante o fato de eles se especializarem depois também, porque você faz o geral e o 

mestrado é como uma especialização. É bem isso… Eu acho que ganha tempo, mas ao 

mesmo tempo eu não sei se é tão interessante ou não… fico com essa dúvida. Mas a minha 

expectativa é mesmo antes de formar já ter alguma coisa. Apesar de eu ter um trabalho 

informal, no treino universitário, não é nada registrado. Então eu espero conseguir algo 

registrado para ter um início de carreira, mesmo que seja na área de academia mesmo, que 

eu não gosto.  

A minha mãe até brinca: ‘quando você voltar, acabou a brincadeira’, ‘você está aí só 

viajando’. Acho que ela espera a mesma coisa que eu, de eu ter alguma coisa. Meu pai eu 

não sei o que ele espera, mas acho que todos esperam que eu me forme e que entre no 

mercado de trabalho e siga assim. Já falei com eles de pós, as vezes penso em fazer. Alguns 

professores ficam falando ‘vai fazer uma pós, você é um aluno que pode ter uma pós’, já 

recebi conselho assim, mas eu fico ‘professor, eu quero sair das disciplinas aqui, eu não 

quero ficar dentro de sala de aula’. Eu quero o mundo! Eu quero prática, a mão na massa. 

Eu não sei como é o mestrado, se os professores são de outra forma… Eu acho que preciso 

pensar, porque assim, quando eu vim para cá, eu vim pela oportunidade e pelo renome da 

faculdade: falou desporto, a Universidade do Porto é boa. A gente vem para cá, mas depois 

que está aqui uns dias fica na dúvida se é tudo isso mesmo, então eu não sei… 

 

 

 



 
 

Tomás e os processos de integração na Universidade do Porto: “Eu me sinto bem 

integrado mesmo, não tem a menor diferença de tratamento”.   

 

“Eu sempre fui mais próximo de um lado da família” 

O meu pai e a minha mãe separaram há muito tempo, eu devia ter cerca de 8 anos, e, 

por conta disso, sempre fui mais próximo de um lado da família. Desde então, eu e meus 

dois irmãos – eu sou o do meio – fomos morar com a minha mãe. Meu pai pagava a pensão 

alimentícia, mas sempre foi muito afastado. Meus tios, tias, primos, primas são bem 

próximos pelo lado materno, mas do lado paterno é uma coisa mais distante, mas também 

gosto deles.  

Do lado da minha mãe, ninguém foi pra universidade, tenho um tio que começou 

recentemente a faculdade de Teologia, mas não terminou. Eu, meu irmão e meus primos e 

primas entramos todos na mesma época, mais ou menos. Apesar de não ter ninguém com 

uma formação prévia que pudesse me inspirar, meu irmão mais velho e eu compartilhávamos 

os mesmos objetivos, estudávamos juntos e nós acabamos entrando juntos, hoje somos da 

mesma sala.  

 

“É normal acabar o ensino médio e ir pra faculdade” 

Mesmo sem ter ninguém da família antes de nós na faculdade, desde cedo eu vi isso 

como o único caminho possível. Acho que pelo fato da minha mãe me incentivar desde muito 

pequeno que eu sempre tive essa mentalidade, para mim, é normal acabar o ensino médio e 

ir para faculdade. Minha mãe nunca pensou em nós não irmos para a faculdade. E então, no 

meu último ano na escola eu comecei a pensar no que eu queria fazer e só decidi no momento 

em que precisei fazer a inscrição no vestibular. Sempre gostei muito de Física, mas pensei 

que o curso não me traria muito retorno, então decidi me inscrever pra Medicina. 

 

“Você tá sendo avaliado não só pelo que você sabe, mas pela forma como você expressa” 

Eu nunca tive problema na escola, sempre entendia os assuntos que via nas aulas, 

tive muitos professores que me inspiraram para os estudos e consegui passar na primeira 

tentativa em uma faculdade particular, onde eu tenho financiamento estudantil de 100%. 

Depois que eu passei, senti um pouco de dificuldade pela diferença na metodologia entre a 

escola e a universidade. Na faculdade, pelo menos em Medicina, a gente tem um estudo mais 

contextualizado, então a gente precisa buscar mais. O professor não só transmite o conteúdo, 

ele media as discussões que os próprios alunos trazem para aula. Na escola eu apenas assistia 



 
 

a aula, não precisava buscar muito, fazer pesquisas, coisas assim… Então eu tive um pouco 

de dificuldade no começo, mas agora já é uma coisa tranquila e acho que até dá uma 

responsabilidade maior, uma maturidade. 

 

“Quando eu me inscrevi na Universidade do Porto, eu entrei e vi todas as possibilidades 

de alimentação e residência”  

Depois que eu já estava adaptado com a faculdade e como eu sempre quis ter uma 

experiência fora, eu resolvi aplicar para o Erasums na Universidade do Porto, que tem 

convênio com a minha universidade no Brasil. Um amigo meu fez esse mesmo programa no 

semestre passado e me falou muito bem. Eu apliquei, passei e já comecei a pesquisar tudo 

sobre a cidade, sobre a faculdade. Ele já me deu várias dicas, me orientou a buscar a 

residência universitária… No começo não foi fácil, a comunicação com a faculdade era 

difícil, eu só consegui a confirmação do meu estágio aqui um mês antes de ele começar.  

A partir disso, eu insisti muito, entrei em contato várias vezes com a universidade, 

mas, inicialmente, falaram que não tinha vaga, só fila de espera. Eu continuei insistindo. 

Depois, me disseram que eu consegui por dois meses e eu vim, agora estou tentando 

prorrogar. Esse meu amigo me ajudou bastante. Em tudo. Depois que eu cheguei e comecei 

o estágio foi tudo tranquilo. Os professores, o supervisor do estágio, é bem acessível, ele 

sempre se coloca disponível para tirar qualquer dúvida, ele sempre se mostrou muito 

atencioso, bem aberto, até para conversar de assuntos pessoais mesmo.  

  

“Aqui eu me sinto bem integrado mesmo, não tem a menor diferença de tratamento.” 

Eu acordo, tomo café da manhã, vou para o hospital. No hospital, geralmente, fico 

meio período, então eu saio de lá, às vezes, de 11h da manhã, mas se o dia for mais puxado, 

13h, 13h30m da tarde. Eu saio, vou para a faculdade, almoço sempre na faculdade. Depois, 

vou para academia, malho e eu vou comer alguma coisa de novo. Volto para a faculdade e 

geralmente fico na biblioteca estudando até umas 19h, 20h. Depois disso eu volto para o 

apartamento da residência. 

Aqui eu me sinto bem integrado mesmo, não tem a menor diferença de tratamento. 

Eu chego no hospital, falo que eu sou aluno do 6º ano, acompanho normal. E só pela minha 

primeira fala eles já sabem que eu sou brasileiro, inclusive eu acho que isso é até um fator 

positivo. Muitos gostam disso. Começam a conversar comigo sobre o Brasil, medicina no 

Brasil. Isso gera um certo interesse, pelo menos é o que eu sinto dos médicos que eu estou 

acompanhando aqui. 



 
 

“Ela sempre colocou como prioridade os nossos estudos” 

O que facilita muito a minha vida é a minha mãe, sem dúvidas. Ela sempre colocou 

como prioridade os nossos estudos, então graças a ela eu tenho a tranquilidade de, por 

exemplo, não precisar trabalhar e poder fazer uma faculdade integral sem me preocupar com 

isso. Minha mãe sempre tratou a formação dos filhos como um investimento. Eu estou dando 

uma oportunidade para vocês fazerem isso, vocês vão melhorar de vida e isso é a garantia 

do meu futuro. Acho que ela espera um retorno. Quando eu passei na faculdade foi uma festa 

lá em casa, com meu irmão também… E eu acho isso mais que justo. 

 

“Tem muito problema de saúde mental e tudo”  

Já bateu uma insegurança muito grande, mas foram coisas transitórias, não foram 

muito persistentes. Tem um período da faculdade que é muito pesado, que é o 4º ano. Nesse 

período, os alunos costumam apresentar muitos problemas, tem muito problema de saúde 

mental. A professora que coordena esse módulo, essa professora sempre teve uma forma de 

atuação muito terrorista, de colocar pressão psicológica nos alunos e coisas assim… Esse, 

com certeza, foi o meu período mais difícil, mas é o período mais difícil que tem na 

faculdade, de forma geral. 

 

“Hoje eu já tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar, o que eu vou fazer, o que 

eu preciso fazer no meu dia-a-dia para atingir isso.” 

Com certeza a universidade te traz um amadurecimento muito grande. Você muda 

tanto como pessoa, quanto profissionalmente. Em questão de conhecimento, de maturidade, 

como se relacionar, objetivo de vida… São novas perspectivas… O fato de você ter um foco, 

você ir em direção àquilo… Um objetivo… Quando eu acabei o ensino médio, eu acabei 

com cabeça de menino, 17 anos, não sabia muito bem o que eu queria da vida. Agora hoje 

não. Hoje eu já tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar, o que eu vou fazer, o que eu 

preciso fazer no meu dia-a-dia para atingir isso. Eu acho que eu adquiri bastante maturidade. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Miriam e o ritmo de ensino português: “Há um ritmo muito português que termina o 

secundário e depois vai logo para a universidade”.   

 

“A esperança é sempre muito mais no filho que numa filha.” 

Eu tenho uma relação muito estranha com os meus pais, para dizer a verdade. Eu 

tenho quatro irmãos, dois moraram sempre comigo. Eu tenho um irmão que também é 

licenciado, que trabalha como fisioterapeuta, mais velho do que eu três anos. Tenho uma 

irmã que é deficiente quase de nascença e tenho alguns primos próximos, pelo menos três 

primos… Uma delas também está a terminar o mestrado. 

Os meus pais são os dois de Artes, o meu pai não é um arquiteto porque ele só tem 

até o quarto ano de escolaridade, mas ele tem grandes ideias e trabalha com arquitetos e com 

engenheiros. Ele faz casas e isso tudo. As ideias surgem todas dele. Minha mãe trabalha 

sempre com a decoração de interiores, mas também só tem até o oitavo ano de escolaridade. 

Eles venceram muito na vida… E eu sempre gostei muito da área também.  

Eu nunca me questionei tipo o que que eu vou fazer, estás a ver? Vou seguir o rumo 

artístico, vou trabalhar, vou lutar, vou dar cabo de mim e vou continuar… E dessa forma, eu 

não percebo, talvez seja essa ideia do ‘é porque estuda medicina, é porque isso ou porque 

estuda aquele tipo de curso’, que é, por exemplo, o curso que meu irmão tirou. E para os 

meus pais sempre foi muito… Ele é que é…  Também há um estigma do masculino e do 

feminino. Tu já deves ter reparado que os pais é mais esperança no filho, dão sempre muito 

mais, a esperança é sempre muito mais no filho que numa filha. Infelizmente é assim. É a 

sociedade. É uma relação muito, muito complicada.  

 

“Há um ritmo muito português que terminas o secundário e depois vai logo para 

universidade.” 

Eu primeiro eu queria estudar outra coisa, eu queria estudar Cinema. Mas eu entrei 

para Desenho. Depois eu voltei a mudar de curso aos 17 anos, quando eu entrei. Aos 19, eu 

percebi que queria continuar nas Artes Plásticas, que é o que eu estou a fazer agora. Foi 

talvez um bocado de pressão dos pais também, mas, ao mesmo tempo, também há um ritmo 

muito português em que terminas o secundário e depois vai logo para universidade. Eu queria 

fazer um gap, mas meus pais não queriam que eu fizesse isso. Há muito essa pressão aqui.  

Independente do contexto. Há também um preconceito um bocado de que ‘tu tens essa 

oportunidade’, mas também não sei muito bem como está agora, porque também já foi há 

muitos anos que eu vivi isso. 



 
 

E então, quando eu entrei na universidade, eu acabei por estudar Desenho, mas 

percebi que não era o que eu queria. Também porque a faculdade não estava muito bem 

equipada, entrei na Universidade da Beira Interior, em Covilhã. E também por perceber que 

a multimédia não era bem o estudo que eu queria continuar. Eu tive um ano e meio em 

Covilhã e depois consegui ir para Faro, para Universidade do Algarve, em Artes Visuais. Eu 

sempre gostei muito de estudar no Algarve, na Universidade do Algarve, que é de onde eu 

vim.  

 

“Também sinto algum individualismo” 

Mas, por exemplo, em termos do que o Porto oferece, em termos de tecnologias, a 

Universidade do Algarve não tem muito investimento. Em termos de equipamento, em 

termos de infraestrutura, a Universidade do Porto é a mais bem preparada nas Belas Artes. 

Temos aqui a Boa Hora, lá há muitos problemas. Chove lá dentro, é frio… Então, acaba que 

parece igual, mas em termos de faculdade, o Porto é melhor que o Algarve. Aqui eu posso 

passar um dia na Boa Hora, as vezes faço metade e metade, de manhã vou a Boa Hora e de 

tarde venho a faculdade. Agora não temos aulas, mas no início do semestre, tínhamos quatro 

dias, uma aula por dia. Tínhamos segunda-feira, que tínhamos uma prática de pintura lá na 

Boa Hora. Terça, havia desenho, aula de gravura. Quarta e quinta tínhamos duas teóricas. E 

a sexta feira estamos livres. 

Aqui eu tive acesso a algumas atividades que eu nunca tive. A gravura, por exemplo, 

a etnografia… Tem outra disciplina que eu tive um bom professor, de matérias sobre artistas 

contemporâneos. Mas também, sinceramente, no meu curso do mestrado, que seria a pintura, 

não há muita motivação. Às vezes parece-me que o professor está… não percebo. E é a 

diretora do curso. Ainda precisa muita coisa. É metade, metade, sabes? Há algumas coisas 

que estão bem, outras que nem tanto. É, aquela coisa. Há alguns que são ótimos e há outros 

que são mais difíceis de lidar. Alguns são mais interessados, outros mais… não sei… as 

aulas são um pouco atiradas ao ar. Tipo, não há muito o que se ensine, mas pronto. Também 

sinto algum individualismo. Tu também provavelmente deves ter esse problema.  

 

“Para tentar alojamento eles dizem: ‘ah, mas se você não tem bolsa, é provável que não 

tenha alojamento’.” 

Aqui já deves ter ouvido falar que é difícil encontrar casas, quartos que tenham boa 

estrutura e que tenham um bom preço neste momento. Eu já vivi aqui antes, estava a trabalhar 

e conheço algumas pessoas. Então eu tive a felicidade de encontrar um casal de amigos, 



 
 

então tenho um quarto com o preço bom. Mas sobre a residência universitária, no começo, 

eu me candidatei, mas isso é mais difícil, porque eu não me candidatei à bolsa. Para tentar 

alojamento eles dizem: ‘ah, mas se você não tem bolsa, é provável que não tenha 

alojamento’. Isso é também muito reduzido. E uma outra coisa ridícula, muito ridícula que 

eu fiquei a saber ontem. Eu tenho 28 anos, ou seja, não posso usufruir do passe que dá um 

desconto até os 23 anos. Então, eu fui pedir uma prova de que eu sou estudante. Eu cheguei 

lá e disseram-me que não posso, não dá para ter esse desconto no passe. E uma amiga ontem 

disse-me que a resposta que lhe deram foi que só os estudantes de Medicina é que têm o 

direito ao desconto mesmo fora da idade. Isso é mesmo muito errado. 

 

“Eu não sei o que que eles podem esperar de mim, porque é mesmo difícil de responder 

isso, provavelmente eu nunca pensei sobre isso.” 

Depois do mestrado, eu espero continuar a viver! Não tenho certeza, se ficar no Porto, 

é muito difícil. Vejo-me sem trabalho, é mesmo muito difícil. Então, não tenho certeza do 

que que vai me acontecer. A minha família continua no Algarve, eu não tenho certeza quanto 

a isso. Eu costumo ir lá, gosto muito de lá. São dois sítios completamente diferentes, 

principalmente nas Artes… Funcionam de formas diferentes. Eu ainda não sei muito bem. 

Eu não sei o que que eles podem esperar de mim, porque é mesmo difícil de responder isso, 

provavelmente eu nunca pensei sobre isso. Mas penso que eles querem que seja o que seja e 

mesmo com o mestrado que talvez eu possa dar aulas. Eu já falei com o diretor da faculdade 

onde eu estudei, em Faro. Acredito que é uma possibilidade, não sei… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Felipe e a abertura um mundo diferente após a universidade: “Eu, como uma esponja, 

tirava tudo de positivo que tinha”. 

 

“Eu sou uma pessoa de origem italiana e fui a primeira pessoa da minha família a 

estudar numa universidade.” 

Eu sou uma pessoa de origem italiana e fui a primeira pessoa da minha família a 

estudar numa universidade. Na minha família sou eu, meu pai, minha mãe, dois irmãos e 

uma irmã. Eu me dou bem com todo mundo, o meu pai e a minha mãe gostam imenso de 

mim, assim como eu gosto imenso deles. É igual com os meus irmãos. Eles sempre acharam 

que eu sou, entre aspas, uma pessoa diferente, devido a questão que eu fui enfrentar essa 

vida académica, que eu fui morar em outra cidade, fazer mestrado, que agora estou fazendo 

doutorado. Já entreguei a tese de doutoramento. Para eles, é uma grande sensação de orgulho. 

Eles ficam muito felizes que eu entrei por esse caminho e que às vezes tenho resultados 

positivos na pesquisa. Eles ficam extremamente orgulhosos de mim. Nós temos uma relação 

que é mesmo muito de família, muito querida, muita paixão. Os meus pais, quando eu venho 

para o Porto, choram muito de saudade. Até escrevi isso na tese de doutoramento. Minha 

mãe me liga no mínimo 5 vezes ao dia para saber o que eu faço, pergunta o que eu comi, 

quantos euros eu gastei por dia. É uma coisa! 

Digamos que a minha mãe não tem um trabalho oficial para ganhar dinheiro, mas ela 

trabalha. Trabalha muito porque ela cuida sempre da família de uma forma muito boa, 

elegante, de uma forma de carinho mesmo. Ofereceu sempre aos filhos o melhor que ela 

tinha. Sempre fez de tudo para nosso crescimento, para nossa educação, para termos uma 

boa instrução. Sacrifícios próprios para nós crescermos em vários aspectos da vida. Ela 

também trabalha bastante porque nós temos uma grande horta, vocês no Brasil diriam que é 

uma fazenda. Nós temos uma grande fazenda, ela trabalha também lá. O meu pai trabalhava, 

hoje em dia está aposentado, trabalhava numa empresa por conta do Estado que cuidava das 

estradas e ruas que ficavam na montanha. E também trabalhava na fazenda para criação de 

porcos, vacas, galinhas, também cultivação de vegetais, batata, cenoura, cebola, azeite. 

Temos uma grande produção de azeite, de vinho… O meu irmão menor também trabalha 

nesse contexto.  

 

“Como eu não gostava da horta, do trabalho mais manual, fui para o outro lado, que 

era um trabalho mais intelectual. Então fui para escola!” 



 
 

Eu sempre tive muita vontade de estudar, porque eu vivo num vilarejo de 500 

pessoas. Essa coisa de instrução ainda hoje em dia, talvez, não chegou mesmo. Acordar o 

pessoal: ‘é preciso estudar para você ter um futuro bom’. Como eu não gostava de ir para 

horta, eu tinha que achar uma outra coisa, porque todo mundo ia. Os meus pais não gostavam 

que eu ficasse sem fazer nada. Como eu não gostava da horta, do trabalho mais manual, fui 

para o outro lado, que era um trabalho mais intelectual. Então fui para escola! Eu, 

sinceramente, fui para escola. Os meus irmãos também foram para escola, foram até o ensino 

obrigatório. Na Itália, um grau antes da universidade é obrigatório para todo mundo, como 

se fosse o ensino secundário. Mas eu, sinceramente, sempre me dei bem na escola, gostei 

dos professores. Eu gostava muito de estudar Medicina, essa parte da doença, porque a minha 

avó foi uma pessoa muito doente, e eu gostava de saber o que tem atrás dessa doença. Aí eu 

inventei de estudar numa universidade, minha tentativa era estudar Medicina. Mas na Itália 

é extremamente difícil estudar Medicina. Eu tentei o edital a primeira vez, não consegui 

entrar. Para eu não ficar parado, eu disse: ‘vamos fazer uma coisa muito parecida com 

medicina’. Aí eu entrei a estudar Farmácia. Mas eu na minha vida nunca imaginei estudar 

Farmácia. 

 

“Se eu entrasse em Medicina, eu iria abandonar todo aquele ambiente que já conhecia 

para um outro que eu não conhecia.”  

Eu estudei na universidade que era a mais próxima da minha casa, que era a 200 km, 

mais ou menos. Mudei para lá, fui morar sozinho, aluguei uma casa, os meus pais alugaram 

uma casa para mim. Eu compartilhava a casa com mais uma pessoa que eu não conhecia 

naquela época. Alugamos uma casa e eu comecei a estudar Farmácia o primeiro ano. Como 

era o sonho dos meus pais e também era o meu, sinceramente, estudar Medicina, no segundo 

ano, eu tentei novamente entrar. Mas já tentei pensando que se der bem, tudo bem, se não 

der, tudo bem também, porque já tinha construído uma relação com os professores, com a 

turma. Também não era uma universidade muito grande, entendeu? O pessoal se conhecia, 

a turma… Eu conhecia todo mundo lá dentro. Professores, pessoal. Se eu entrasse em 

Medicina, eu iria abandonar todo aquele ambiente que já conhecia para um outro que eu não 

conhecia.  

Eu acho também que está intrínseco na sociedade que o médico é o top. O médico é 

top e as outras pessoas não prestam ou prestam menos. Eu, sinceramente, não era uma pessoa 

instruída. Hoje em dia também não. Mas naquele passado eu não era tão instruído quanto 



 
 

sou hoje. Conhecia muito menos do mundo, das pessoas, da vida, da sociedade. Eu também 

me deixava levar por esse caminho, mas hoje em dia, óbvio, não penso mais isso. 

 

“Eu sou uma pessoa que hoje já tenho 29 anos e eu quase nunca trabalhei na vida para 

eu me sustentar. Era preciso estudar.” 

Uma vez que eu não passei para Medicina, eu falei para minha mãe e ela disse assim: 

‘Felipe, vamos fazer assim, você não passou para Medicina, pronto. Daqui a 20 dias vai ter 

o teste para Farmácia, você vai tentar’. Eu disse: ‘mãe, eu não acho que é uma boa, vou 

gastar 50 euros à toa, porque eu não vou entrar, não tem condições para eu entrar, eu não 

estudei para Farmácia, eu não sei nem o que é na área da Farmácia.’. Aí ela: ‘muito dinheiro 

a gente gasta assim à toa sem saber o porquê ao certo. A gente gasta esses 50 euros, não é 

assim um valor muito alto. A gente tenta’. Aí eu fui. Só 100 pessoas podiam entrar a estudar 

Farmácia, não sei quantas pessoas concorreram para o lugar, mas eu acho que eu me coloquei 

nas primeiras posições. 

Os meus pais ficaram super felizes. Eu sou uma pessoa que hoje já tenho 29 anos e 

eu quase nunca trabalhei na vida para eu me sustentar. Era preciso estudar. De forma 

nenhuma eu precisei trabalhar para pagar os livros, pagar os aluguéis. A única coisa que 

meus pais pediam eram bons resultados na escola. De resto, para eu não me preocupar nada. 

Eles pagavam aluguéis de casa, pagavam livros, comida, saída, roupa, transporte, qualquer 

coisa… Eu não tinha um dinheiro meu. Era o dinheiro dos meus pais. E os meus pais não 

falavam ‘te dou 300 euros por mês e isso tem que chegar’. Eu só chegava lá: ‘pai, tenho que 

pagar o aluguel’. Aí ele: ‘toma 200 euros’. ‘Pai, tenho que comprar uma roupa’, ‘toma 100 

euros’, por exemplo. Foram sempre muito flexíveis, muito bons sobre esse aspecto. Em 

vários aspectos, mas também nesse. Eu acho que eles merecem uma palma por isso. 

 

“Quando eu comecei a Universidade, eu comecei a ver o mundo diferente. (…). Eu, 

como uma esponja, tirava tudo de positivo que tinha.” 

Na Itália, não sei como é no Brasil e também em Portugal, mas na Itália, a maioria 

das graduações vem já com o mestrado. Farmácia dura cinco anos na Itália. E quando você 

acaba o curso, você pode entrar direto para o doutorado, como se fosse um mestrado 

integrado. Quando eu comecei a Universidade, eu comecei a ver o mundo diferente. Eu 

mudei muito, extremamente muito! Quando eu estava em casa, estava com pessoas muito 

velhas do meu vilarejo, que só trabalhavam na terra. Pessoas que não sabe nem o que é um 

smartphone. Eu morava num outro patamar, completamente diferente. Todo mundo falava 



 
 

italiano e também todo mundo fala também um dialeto, que é o idioma do lugar. Na escola, 

lógico, eu aprendi a falar italiano, mas com os meus pais eu nunca falei italiano na minha 

vida. Mesmo a minha universidade não sendo uma universidade, tipo Cambridge, Houston, 

etc., é sempre uma universidade. Em comparação com a minha cidade, com o meu vilarejo, 

era um mundo completamente novo. Eu, como uma esponja, tirava tudo de positivo que 

tinha. Comecei a ver como que era a pesquisa, vi que, por exemplo, era importante estudar 

inglês. Mas, como eu sou uma pessoa que não consegue fazer muitas coisas boas no mesmo 

tempo, eu nunca estudei línguas, nunca estudei Inglês, mas eu vi que era importante. Vi que 

o mundo não era o sul da Itália, que a cabeça daquele pessoal era muito fechada. Então, eu 

queria conhecer, eu queria fazer coisas novas até na minha graduação. Uma coisa que me 

abriu muito e acho que me mudou completamente, foi o Erasmus. Acho que em 2015, eu fiz 

Erasmus aqui no Porto. Porque eu queria fazer o meu, aquilo que vocês chamam de TCC, 

trabalho de conclusão de curso, eu queria fazer fora. Ninguém fazia na Itália. Pelo menos na 

minha Universidade, ninguém fez Erasmus para fazer o TCC. Então, para mim era uma 

novidade, era um aspecto completamente novo, era uma coisa inovadora. Eu disse: ‘vai que 

no futuro, por exemplo, essa coisa inovadora vai ser capturada como algo de positivo, de 

peculiar, que eu só tenho’. Então, eu fiz. 

 

“Escolhi meu orientador, porque ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento 

europeu.” 

Eu escolhi o meu orientador, porque na Itália as relações que temos com os 

orientadores não é como no Brasil, que você chama de nome. Isso não existe. Ele é o 

professor, você é o aluno. E você é um bom aluno, ele um bom professor. Mas, acabou! E 

escolhi meu orientador, porque ele era uma pessoa que tinha muito conhecimento europeu. 

Ele tinha muitas ligações, colaborações com pessoas da Europa inteira. Eu fui super sincero 

com ele, porque eu entrei lá, ainda me lembro: ‘professor, eu gostaria de fazer o trabalho de 

conclusão de curso com você’. Embora muitos professores tivessem falado comigo de fazer 

com eles. ‘Felipe, nós vimos que você é muito massa na química orgânica, vem fazer esse 

trabalho.’. Mas eu não queria. Eu estava escolhendo para me abrir mais, não tanto para o que 

eu gostava. Eu gostava, mas era também a questão que me levava fora daquele lugar. Era 

uma desculpa para eu sair daquele contexto para ir para uma coisa que, esperava eu, melhor. 

Ele me chamou e disse: ‘Felipe, o que você quer estudar?’. Eu disse: ‘olha, eu gostaria de 

estudar o Parkinson’. ‘Então, se você não se importar, eu tenho uma boa colega na 

Universidade do Porto, ela com certeza vai te receber. A gente encaminha as documentações 



 
 

para você ir à Universidade do Porto.’ Assim sendo, pronto! Peguei o contato da professora 

Flávia, aqui na Universidade do Porto, e fiz o meu Erasmus. 

 

“Eu mal tive a hipótese de vir para Porto novamente, eu vim para o Porto novamente.” 

    Depois, quando eu cheguei na Itália, que eu defendi aquela tese, a tese que nós 

chamamos de tese de graduação, eu tirei o máximo da votação. Como eu tirei o máximo da 

votação, eu tinha direito a uma bolsa de três meses. Uma bolsa de mobilidade por três meses. 

Mas para essa bolsa de mobilidade por três meses, tinha que ter um apoio. Eu que chegava 

na professora X e dizia: ‘professora, você me aceita aqui?’. Ela falava sim e então eu podia 

ir. Eu tinha que cuidar dessa parte da mobilidade. Como eu já tinha um bom relacionamento 

com a professora Flávia aqui, que até hoje em dia agradeço imenso, para mim se tornava 

muito mais fácil mandar um e-mail para professora Flávia e dizer: ‘professora, tenho mais 

três meses, você me aceita?’. Ela respondeu: ‘você não precisa nem perguntar, porque você 

faz parte da família’. Depois, eu voltei ao Porto por três meses. Acabei, novamente, em julho 

e em setembro tinha edital para o concurso de doutorado na Itália. O meu orientador me 

chamou e disse: ‘o que acha de fazer um doutorado?’. Eu, sinceramente, por um lado, estava 

muito incentivado, porque eu gostava de pesquisa. Eu tinha ideia que no mundo se fosse 

fazer pesquisa, iria fazer aqui no Porto, porque era o meu único contato de pesquisa e eu 

gostei mesmo. Aqui eles são muito bons nisso. Eu achava que no mundo inteiro a pesquisa 

fosse igual ao Porto. Então, eu disse: ‘vou fazer o doutorado.’ Mas por outro lado, se eu não 

tivesse bolsa eu não iria fazer o doutorado, porque pedir para os meus pais me sustentarem 

por mais três anos era pedir demais. Eu disse: ‘pronto, eu vou tentar ganhar a bolsa de 

doutorado, se eu conseguir, eu faço.’. Eu ganhei a bolsa de doutorado. O doutorado na Itália 

são três anos e o primeiro ano tem que ser feito, obrigatoriamente, na Itália. Depois pode ser 

feito fora. Eu mal tive a hipótese de vir para Porto novamente, eu vim para o Porto 

novamente.  

 

“Apesar de não conhecer muitas, eu acho que a Universidade do Porto é mesmo muito 

boa.” 

Sinceramente, eu acho que a Universidade do Porto, apesar de não conhecer muitas, 

eu acho que a Universidade do Porto é mesmo muito boa. Primeiro, você chega num lugar 

que você não conhece, você se assusta… Você pode até chegar no paraíso, mas não sabe o 

que tem lá.  Eu morava em um vilarejo de 500 pessoas. Eu passei de um vilarejo de 500 

pessoas, onde não tem trem, aeroporto, autocarro. Não tem nada, apenas carros… Eu cheguei 



 
 

aqui e tinha aeroporto, autocarro, metro… Eu me assustei. A primeira vez que eu peguei um 

avião foi quando eu vim para Porto. Então, foi um susto. Mas, a cidade do Porto e a 

Universidade do Porto, eu acho que tem uma coisa que eles pensaram bem para receber a 

gente que é a questão da residência universitária. Você chegando no Porto, você tem seu 

quarto, você tem sua própria casa de banho… Te puxa, digamos, para você interagir com as 

pessoas. Você interage com pessoas que você nunca viu na vida, que, provavelmente, depois 

daqui você nunca vai ver novamente na vida. Mas, se cria aquela amizade forte, que eu não 

tenho nem com pessoas que eu cresci no meu vilarejo. Eu acho que não compartilhei tantos 

momentos com o meu amigo de infância mais próximo quanto eu compartilhei aqui com o 

pessoal da residência. Porque você convive, janta junto, almoça junto, café da manhã, sai, 

bebe… É uma coisa muito forte! E a cidade do Porto é, na minha opinião, muito bem 

organizada. Primeiramente, porque não é uma cidade muito grande. Hoje em dia que eu 

conheço Madrid, Berlim, sei que o Porto não é grande desse tipo de tamanho. A questão de 

ser pequeno, de ser tudo concentrado em um centro, de você andar a pé… Eu amo imenso 

andar a pé… Depois, hoje em dia eu sou talvez uma pessoa um pouco mais esperta… 

Namoro com uma brasileira… Os italianos para os portugueses são bem aceitos… Você não 

tem aquela forma de preconceito como, talvez, os brasileiros sentem aqui no Porto e em 

Portugal geral, acho eu, por conta da dominação passada e a história que a gente conhece… 

Mas, eu sou bem recebido no laboratório, como todo mundo... Os portugueses são fechados, 

os primeiros meses foram um pouco mais puxados porque o pessoal estava mais fechado. 

Mas, nunca me faltaram com respeito, nunca disseram uma palavra que não deviam, sempre 

pessoas muito solícitas, pessoas muito parceiras, sempre lá para te ajudar… Mas os 

portugueses são fechados e não tinha aquela coisa: ‘vamos almoçar juntos’, mas agora não. 

Agora somos uma aberta família. 

 

“Você imagina aquela cena de um vilarejo minúsculo, minha mãe vai comprar o pão e 

fala para todo mundo ouvir, cheia de orgulho!” 

Eu acho que meus pais gostam que eu fique longe de casa, que eu alcance meus 

objetivos, que eu apresente trabalho em Paris, que eu vá para uma escola em Hamburgo… 

Eles não sabem onde ficam esses lugares, mas eu tenho certeza de que minha mãe vai 

comprar o pão… Você imagina aquela cena de um vilarejo minúsculo, minha mãe vai 

comprar o pão e fala para todo mundo ouvir, cheia de orgulho: ‘Vou ligar para o meu filho, 

ver se ele chegou em Hamburgo’, como se eu estivesse indo na Lua! Eu acho que tem muito 

isso tanto da minha mãe, quanto do meu pai. Eu acho que minha mãe, hoje em dia, já aceitou 



 
 

a questão que muito provavelmente eu não volto para lá. Eu estou namorando com a Fátima, 

que é brasileira… Então ela já se conformou… Muitas vezes ela já fala: ‘uma vez que você 

está feliz, nós também estamos felizes’. Mas, eu acho por dentro ela sente aquela extrema 

falta, aquela extrema saudade, ‘nossa, eu queria que ele estivesse aqui’. Digamos que há 

aquele conflito interior de querer o filho feliz e o mundo… 

E os meus pais são pessoas idosas, nunca pegaram um avião e jamais pegariam. 

Talvez minha mãe sim, mas o meu pai, muito provavelmente, não. Até gostaria muito de vê-

los aqui, mas não tem como. Eu que de vez em quando vou lá, porque é perto e eu sei que 

eles gostam. Eu também gosto. Quando eu tenho condições, por exemplo, no Natal, eu vou. 

Agora tenho basicamente para o Natal, para o fim do ano e para as férias do verão. Eu faço 

questão de passar lá. Nós temos uma grande festa, que é uma festa religiosa, sempre no 

terceiro domingo de setembro. Sempre fiz de tudo para ir lá nessa festa, no passado eu 

organizava a festa. Mas, depois de 29 anos, eu faltei essa festa. Não fui. Eu tinha que entregar 

a tese de doutorado em dezembro, em setembro tinha ainda alguns experimentos para acabar, 

pensei que era melhor eu me focar nessa parte científica, porque já acabo a tese e fico 

esperando a defesa. 

 

“Me trouxe muitas coisas boas no âmbito claramente científico, mas também nos outros 

aspectos.” 

A universidade na Itália e aqui em Portugal, mas muito aqui em Portugal, me trouxe 

muito conhecimento, lógico… Conhecimento devido aos estudos que eu fiz. Mas também 

me trouxe um conhecimento claramente social. Forma de viver, de conviver, forma de 

conhecer, aquela vontade de você ver o que tem depois daquela árvore, por exemplo. Trouxe 

o conhecimento humano… Quando eu volto na minha casa, eu vejo que o pessoal é um 

pouco racista… No passado eu também era dessa forma, muito provavelmente… Mas hoje, 

graças a Deus, não sou. Então me trouxe muitas coisas boas no âmbito claramente científico, 

mas também nos outros aspectos: humanitários, sociais, interculturais, conhecimento de 

cidade, pegar aviões sem ter medo… Se você me falar que amanhã eu vou na China, mesmo 

que tenha essa coisa do corona vírus eu vou. No passado eu falava só italiano. Agora eu falo 

português, falo inglês, se tem um tempinho para falar com uma pessoa espanhola, eu entendo 

o que ela fala, eu não falo, mas tem aquele portunhol que a gente desenvolve… 

 

“Chegou a um ponto que eu quase perdi os cabelos.” 



 
 

A universidade é um caminho longo, como eu digo muito para o pessoal que eu 

conheço aqui, a graduação na Itália é muito difícil, extremamente difícil, como se fosse um 

doutorado, uma coisa completamente difícil. Como é um percurso muito longo, você pode 

sempre encontrar uma dificuldade. Eu, como um mortal, também encontrei as minhas 

dificuldades. Às vezes eu não conseguia aprender aquele argumento, não conseguia avançar 

nos meus estudos, achava que eu tinha que abandonar tudo, porque não era para mim. Eu 

me perguntava: ‘como posso eu, de uma cidade pequena, sem instrução estar numa 

faculdade?’. Eu estudava muita Química medicinal lá na Itália e é muito mais memória, era 

tudo decorado, era decorar milhões de estruturas químicas, e as vezes eu não conseguia. 

Chegou a um ponto que eu quase perdi os cabelos. É aquela coisa, nada era fácil, mas depois 

que você dá uma engolida, fica fácil.  

 

“No doutorado teve um período muito mal que eu pensei em desistir.” 

No doutorado teve um período muito mal que eu pensei em desistir, mas graças a 

Deus passei. Eu não tinha uma boa relação quando eu estava na Itália, durante o meu 

primeiro ano de doutorado. Como eu estudo Química medicinal aplicada, ou seja, sintetizar 

compostos químicos, ensaiar em algo biológico, que no meu caso é uma enzima, mas pode 

ser qualquer outra coisa. E o meu orientador estuda Química medicinal, mas com uma 

abordagem diferente. Ele faz um polímero para análises com computadores e ‘olha, o burro 

bola’. Eu fiz uma análise e achei que o burro bola. Agora, para ter a certeza que o burro bola, 

você tem que criar o burro. E para ter a certeza que bola, você tem que lançar ele numa 

janela. Eu tratava dessa parte de criar o burro e voar, ele criava a parte antes. E eu não gostava 

de ficar naquele laboratório, porque não encaixava com o que eu gostava e com o que era 

útil para mim.  

No meu trabalho, eu quero me tornar uma pessoa útil na sociedade e no laboratório 

tinham milhares de pessoas que faziam aquilo melhor do que eu. Então, o professor disse: 

‘pronto! Então, você ganhou a bolsa. Mas aqui você não pode trabalhar e você tem que 

trabalhar’. Então ele disse: ‘onde você quer ir?’. Eu disse: ‘professor, no Porto eu não posso 

ir, eu não conheço outros laboratórios, tem que ser na Itália... O professor escolhe o melhor 

para mim, tenho a certeza que escolhe o melhor.’. Ele realmente escolheu um laboratório 

muito bom de currículo, era a única parte que eu podia avaliar naquele momento. Eu não 

conhecia o laboratório anteriormente, eu não sabia como era a estrutura, eu não sabia o que 

tinha lá, mas como eu confiava nele, eu disse: ‘pronto, professor, vamos lá! Vou fazer lá um 

ano.’. E o lugar era em Bolonha, outra universidade, no centro-norte da Itália. Já é maior, 



 
 

deveria ser desenvolvida, mas Bolonha, ao contrário de Porto, não tem residência 

universitária, para começar. 

Os aluguéis eram muito caros. Eu pagava 350 euros para ficar num quarto 

compartilhado, longe da cidade. Cada dia eu precisava de uma hora para chegar no trabalho. 

Uma hora de autocarro ou comboio para chegar no lugar de trabalho. O laboratório, de 

estrutura, era péssimo! Não tinha nem 10% dos aparelhos que temos aqui no Porto. E 

humanamente falando, era pior ainda. A química é uma coisa muito boa, muito linda, 

fantástica, quando as coisas acontecem. Quando acontece bem! Quando as coisas vão mal, 

é horrível! É uma porcaria! Porque você não sabe o que está acontecendo lá. E o que 

acontece, em geral, é que 80% das vezes dá mal. 

Em Bolonha, no meu caso, devido aos compostos que eu estudava, nada dava bem. 

Mas não era porque eu não sabia, ou porque eu tinha alguma culpa, era porque não tinha 

reatividade química entre aqueles dois compostos que eu queria juntar. Em vez da professora 

e os amigos de lá ajudarem a resolver o problema, sempre só apontavam o dedo. Era briga, 

era gritaria. Eu era mais forte, nunca cheguei a chorar, mas tinha pessoas que choravam. 

Essa foi a pior época do doutorado, eu liguei para o meu orientador e disse: ‘olha professor, 

eu agradeço muito o que você fez para mim, você me colocou numa universidade muito 

boa!’ Querendo ou não eu tenho uma experiência de um ano na Studiorum de Bolonha, que 

é uma universidade muito boa de nome. ‘Mas eu já não aguento mais, aqui todo dia é 

gritaria’. Aí ele disse: ‘Felipe, se você consegue ficar mais tempo, é bom, porque aqui não 

tem muita coisa para fazer. Mas, lógico, se você fica em Bolonha e fica deprimido, não vale 

a pena você ficar’. Eu tentei esticar a corda até o possível, era para ficar até outubro, mas 

quando foi setembro, eu não consegui mais.  

Primeiro, eu não consegui mais viver lá, segundo minha mãe teve um grave problema 

no olho, e eu queria cuidar, porque sou dessa parte de saúde. Eu disse: ‘vou cuidar da minha 

mãe direito! As coisas em Bolonha não estão dando certo’. Então, eu voltei para casa e logo 

depois, em janeiro, eu voltei para Portugal, onde me encontro até agora, desde 2017. 

 

“Eu continuo indo na Universidade todos os dias.” 

Eu continuo indo na Universidade todos os dias, continuo indo porque eu me 

dediquei muito a ter resultados e escrever a tese de doutorado. Mas quando eu fazia o 

doutorado mesmo, o trabalho científico prático, todos os dias acordava cedo, por volta das 

7:30, 8 horas, tomava meu café da manhã e em 3 minutos eu chego na Universidade, porque 

moro muito perto. Eu entrava no laboratório, sintetizava os meus compostos, depois chegava 



 
 

a professora, a gente ia para o café junto, eu voltava para o meu trabalho. As vezes trabalho 

mais de gabinete, as vezes mais trabalho de laboratório… Almoçava em casa, a maioria das 

vezes, e depois voltava para universidade. A depender do tipo de trabalho que eu tinha para 

fazer, ficava universidade até 17:30, 18h. As vezes até as 19h, mas só quando precisava. 

 

“Querendo ou não a pesquisa é uma coisa muito boa, uma coisa que eu amo muito. Mas 

também, a gente tem que lidar com as consequências econômicas.” 

Eu gostava de fazer um trabalho aqui no Porto, continuar aqui no Pós-doc, mas não 

por muito tempo, fazer uma coisa no máximo de um ano, dois anos. Sinceramente, eu gosto 

de trabalhar aqui, mas é uma posição muito variável. Hoje você tem um trabalho, amanhã 

talvez não tenha. Querendo ou não a pesquisa é uma coisa muito boa, uma coisa que eu amo 

muito. Mas também, a gente tem que lidar com as consequências econômicas. Eu gostaria 

de continuar na pesquisa, agora é o seguinte: vale a pena? O quanto vale a pena? O pessoal 

me coloca nas condições de eu poder continuar na pesquisa? Se o pessoal me colocar nas 

condições para eu poder continuar na pesquisa, eu continuo na boa, sem problema. Agora, 

se o pessoal não me coloca e eu também não me esforço para alcançar uma bolsa… Mas, 

mesmo se eu conseguisse uma bolsa, uma bolsa maravilhosa, eu poderia ficar um ano, dois 

anos… Mas eu sei que essa posição é uma posição que varia muito. Hoje você tem a bolsa, 

amanhã não tem. Como eu gostaria de ter uma família, quero ter os meus filhos, quero casar, 

sei que tenho que ter uma fonte de salário, uma fonte econômica estável, eu gostaria também 

de arranjar um trabalho que me daria uma estabilidade maior. Sala de aula também seria uma 

boa. Como a minha namorada trabalha no Brasil, no Instituto Federal do Piauí, ela me abriu 

essa possibilidade, não no sentido que ela me bota lá, que ela não tem esse poder, mas ela 

me diz como as coisas funcionam. Estou também avaliando essa hipótese…. Hoje estou 

numa situação que eu acabei o doutorado, estou recebendo ainda, porque tenho uma meia 

bolsa, mas estou avaliando as perspectivas que eu tenho, as propostas. Eu poderia fazer o 

concurso no Brasil. Poder morar lá com ela não me assustaria. Enfrentar junto uma outra 

realidade com ela não seria um problema. E eu também conheço centenas de brasileiros. Ou 

tenho a possibilidade de trabalhar para uma empresa que está nascendo. Vai ser na Itália, já 

tive uma proposta se eu gostaria de trabalhar lá. Mas, é difícil de avaliar, porque como ela 

ainda não existe, você iria trabalhar para uma coisa que você não sabe o que é… E eu gosto 

de trabalhar para coisas certinhas, lá não sei onde a gente vai parar. Tem esse problema. E 

depois tem sempre a pesquisa. Estou em uma posição de ter que decidir, estou num momento 

de escolhas, de decisões para ver onde que eu vou parar. 



 
 

“Infelizmente, a vida é essa. Para o que eu gosto de fazer, para lá não tem saída, para 

lá não existe.” 

Até hoje em dia, meus pais me dão dinheiro, mesmo que eu não queira. Eu tenho 

meu dinheiro, mas eles querem dar, querendo ou não. Eu tenho uma casa na Itália, chegam 

as contas, eles pagam. Eu tenho meu dinheiro, mas eles pagam. Eles ainda pagam e pagarão 

até eles morrerem, com certeza. Se tem um dinheiro extra na família, minha mãe dá 200 

euros para cada um. Mas, infelizmente, a vida é essa. Para o que eu gosto de fazer, para lá 

não tem saída, para lá não existe. Tem essa proposta dessa empresa que está nascendo, mas 

como ainda não tomei nenhuma decisão, eu não falei para os meus pais, porque com certeza 

eles vão querer que eu vá trabalhar lá. Eles fariam de tudo para que eu fosse. Mas, 

provavelmente, não vai ser, não sei… Tenho muito a avaliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Miguel e e a importância das relações sociais: “O que me facilitou mesmo foi 

estabelecer esses diálogos, sobre todos os assuntos, com diversas pessoas diferentes”. 

 

“Quando eu nasci, meus pais decidiram que o estudo era muito importante, decidiram 

apostar no estudo.” 

A minha família é, como muitas no Brasil, miscigenada. A minha avó e meu avô por 

parte de mãe são uma mistura de imigrantes europeus que foram para o Brasil refugiados. E 

a parte do meu pai tem indígenas Xucuru Kariri, junto com alguma negritude, apesar de eles 

não saberem dizer. Acho que tem também um pouco de vergonha, tanto que não se toca mais 

no assunto, mas já ouvi algo sobre, já ouvi história, mas ninguém sabe ao certo me contar. 

Meu pai estudou até o sexto ano do fundamental, minha mãe fez uma complementação ao 

ensino médio. Não conseguiu fazer uma faculdade, porque desde os 14 anos trabalha em 

casa. Ela também é um pouco mais velha, então tinha muitas responsabilidades. Meu pai 

também sempre foi o mais velho, então também tinha que ajudar em casa. 

Quando eu nasci, meus pais decidiram que o estudo era muito importante, decidiram 

apostar no estudo. Desde pequenininho eu estudei em escola particular, de bairro. Minha 

mãe sempre foi muito descolada, então ela sempre conseguia bolsas para mim. Depois veio 

meu irmão e ele começou a estudar na mesma escolinha que eu, por isso ela conseguia mais 

desconto. Ficou nisso até o meu fundamental completo. Depois a gente começou a ver um 

ensino médio público, porque ela também já tinha feito e as coisas foram apertando lá em 

casa. Eu já tinha uma maturidade de pensamento, porque eles queriam se mudar para o 

Nordeste, de onde são os meus avós por parte de pai, mas eu não via vida para mim no 

Nordeste, é muito sertão. Eu via como se o desenvolvimento não estivesse chegando em 

comparação ao Rio de Janeiro, de onde eu sou. Então, minha mãe falou: ‘olha, você faz essas 

provas, se você não passar a gente vai para lá e se você passar, a gente fica’. Eu me esforcei, 

sei que eu me esforcei demais e consegui passar para o ensino medio-técnico público lá no 

Rio de Janeiro. Eles não foram morar em Alagoas, ficaram no Rio. Depois do meu ensino 

médio, eu me esforcei também para conseguir um estágio, para conseguir um emprego e 

ficar efetivo numa empresa. Eles já tinham esse plano de morar no Nordeste, foram. Eu 

consegui um emprego, eu fiquei. Conseguia me manter, conseguia pagar as contas. Eles 

foram com meu irmão, porque eu tenho um irmão menor, a gente tem seis anos de diferença. 

Eu fiquei porque consegui um estágio, numa microempresa perto da minha casa 

tecnicamente. Trabalhei durante um ano e meio lá. Já nos primeiros dois meses do estágio 

lá eles queriam me efetivar, mas eu ainda estava ligado ao ensino médio, então eu precisava 



 
 

dos seis meses de estágio para concluir o ensino médio. Eu preferi concluir o estágio antes 

de ser efetivado. Depois disso eu fui efetivado. Passei por todos os níveis da empresa. 

Queriam me subir de cargo, mas não falavam de aumento de salário. Três vezes eu cobrei o 

meu aumento e não me deram, então eu falei: ‘olha, eu estou indo embora porque eu vou 

estudar, não me vejo a minha vida inteira sentado num escritório’. 

 

“Eu consegui entrar na cota de negros de escola pública. Eu fui a última vaga!” 

Eu trabalhava com o serviço de internet. Gostava muito, eu era muito bom, mas eu 

não me via fazendo aquilo para o resto da vida, sabe? Eu sempre tive uma ligação com a arte 

muito forte, mas eu nunca tive a oportunidade de pagar um cursinho, porque era o mesmo 

preço, na época, da minha escola particular que meus pais pagavam. Eu ficava pensando: 

‘meus pais já fazem um sacrifício para pagar o meu ensino fundamental, como vão conseguir 

pagar ainda um cursinho? E ainda ter que me levar’. O cursinho era bem longe, quase no 

centro da cidade e ainda tinha alimentação. Eu sempre fui muito consciente. Então, eu meio 

que deixei de lado e fui estudar, porque era o que eles queriam, que eu estudasse. Sempre 

fui um aluno exemplar, mas depois de ter trabalhado e ter um momento meu, individual, 

bem independente, eu vi que estava tomando um rumo que não era meu. Minha mãe escolheu 

que eu fizesse o técnico, por mais que tivesse escolhido mais ou menos o que eu ia fazer, foi 

mais por conta dela. Eu falei: ‘não, agora que eu tenho dinheiro eu vou!’, porque eu juntei 

também… Meus pais ainda me ajudavam lá no Rio, porque eu ainda morava na casa deles, 

então eu juntei bastante dinheiro e eu falei assim ‘vou pagar meu pré-vestibular’. 

Eu não sei se você sabe, mas as escolas públicas do Rio de Janeiro sempre têm um 

deficit muito grande de algumas disciplinas, porque falta professor. Eu fiquei um ano inteiro 

sem matemática. Eu tinha duas matemáticas e duas físicas, porque era aplicada ao curso 

técnico, eu aprendia as vezes mais coisas no técnico do que no ensino médio normal. Então 

eu tive muito deficit nas exatas e eu era péssimo nas biológicas, eu sabia disso. Mas eu tinha 

que ir para o pré-vestibular e me esforçar. Faltavam seis meses para o ENEM e para os 

vestibulares quando eu pedi demissão. Foi pesado, mas eu já estava num sistema de só 

estudar para isso. O contato com pessoas que também estavam fazendo provas também foi 

importante. A gente trocava experiencias e ia atrás dos lugares certos. Tanto que a minha 

nota no ENEM não foi tão satisfatória, mas eu consegui, pela UFRJ, ter o acesso a outras 

plataformas para conseguir aceder a Universidade. Eu consegui entrar na cota de negros de 

escola pública. Eu fui a última vaga! No curso de Artes Plásticas e Educação Artística. 

 



 
 

“Ele [meu pai] queria que eu continuasse estudando, porque eu acho que foi uma 

oportunidade que ele não teve na vida e ele viu que eu poderia.” 

Eu terminei o ensino médio em 2014 e comecei a faculdade em 2017. O meu pai não 

queria que eu trabalhasse. Eu não entendi muito bem, eu nunca consigo ler o meu pai, porque 

eu não sei o que acontece, mas eu achei que ele iria ficar contente por eu estar trabalhando, 

mas não. Ele queria que eu continuasse estudando, porque eu acho que foi uma oportunidade 

que ele não teve na vida e ele viu que eu poderia. Eu sempre fui muito dedicado, sempre fui 

muito estudioso. Tanto que ele queria pagar uma faculdade para mim e eu falei: ‘olha, você 

não é o tipo de pessoa que só dá’. Ele sempre espera um retorno. E eu sei que eu não poderia 

dar um retorno, muito menos imediato. Eu ia ficar muito mal com ele me cobrando. Foi 

difícil esse período pós ENEM, porque eu fiquei cerca de dois meses esperando a nota. Meus 

chefes queriam que eu voltasse, queriam que eu assumisse a diretoria de um setor, mas eu 

falei: ‘eu estou aguardando ainda, eu estou estudando’. Era uma possibilidade, deixava as 

portas abertas. E como eles estavam dependendo de mim, provavelmente eles abririam uma 

vaga mais flexível. Eu me inscrevi em Publicidade na Veiga, eu estava quase entregando os 

documentos, mas no dia seguinte eu fui chamado para UFRJ. 

 

“Eu não fui direto do ensino médio para uma faculdade, então eu levo para minha vida, 

para o meu coração, tudo que eu estou aprendendo.” 

Como é um curso que eu escolhi, que eu levei um tempo de maturidade para poder 

entender, me compreender e saber o que realmente eu queria fazer, como eu não fui direto 

do ensino médio para uma faculdade, eu levo para minha vida, para o meu coração, tudo que 

eu estou aprendendo. Tudo é útil, e o que não for, eu sei que eu estou fazendo e em algum 

momento pode ser aproveitado. A minha relação com arte hoje é muito forte, eu não me vejo 

não sendo artista. 

Aqui todos os cursos são licenciatura, mas eles não têm disciplinas pedagógicas, eles 

terão isso se decidirem fazer um mestrado. Eu também nem estava muito interessado em 

estudar educação aqui, porque antes eu tinha feito muito educação, já tinha feito estágio e 

falei: ‘agora é hora de eu me experimentar um pouco mais nas artes’, porque eu estava 

ficando muito professor e pouco artista. E eu já acho difícil relacionar essas duas coisas, 

porque todos os professores de arte que eu conheço, que eu conheci durante o meu estágio, 

pararam a produção deles, ou reduziram muito. Agora, depois de ter feito um plano de aula, 

depois de ter cuidado da casa e de tudo da escola, vou fazer minha arte. Fica em segundo 

plano e eu não quero isso para mim. No ano anterior ao intercâmbio, eu me dediquei à arte 



 
 

e esse ano eu não queria parar. Eu continuei com as disciplinas de pintura, que é o que eu 

gosto mais, e as que eu não conseguiria fazer na UFRJ, que são animação e ilustração. Gostei. 

Apesar de ter sido um tempo muito corrido, eu só senti de fato que foram três meses, porque 

janeiro e fevereiro foi só avaliação… Eu acho que valeu mais a pena uma disciplina teórica, 

porque quando eu comecei aqui nesse ateliê a fazer pintura vi que o material aqui não é 

barato. E eu não vim preparado para gastar muito, porque eu sei que eu não vou ter muito 

espaço para levar de volta. Eu gosto de pintar em tela, eu gosto de pintar em madeira, mas 

são materiais difíceis.  

 

“Eu achei legal a comunidade brasileira dentro da Universidade do Porto, porque eles 

são muito unidos e eu sinto que a única coisa que os une é ser brasileiro no estrangeiro.” 

Eu achei legal a comunidade brasileira dentro da Universidade do Porto, porque eles 

são muito unidos e eu sinto que a única coisa que os une é ser brasileiro no estrangeiro. 

Muitos não têm afinidade alguma, não têm pontos de interesse nenhum, só são estudantes 

brasileiros num país europeu, dito aquele que colonizou. Eu não tive grandes amizades com 

portugueses aqui, tanto que eu estou na casa de um amigo brasileiro que está no Brasil e me 

deixou ficar na casa dele por enquanto. Mas eu realmente gostei da forma como teve uma 

integração aqui para os calouros que estão entrando, me fez lembrar um pouco do meu trote 

no Brasil, que foi também uma semana de integração. ‘Vamos conhecer a faculdade’, ‘vamos 

conhecer um pouquinho dos cursos’, fazendo brincadeiras… Aqui foi nesse espírito também, 

apesar de não ter tido aquilo de arrecadar dinheiro para fazer alguma coisa. Eles fizeram uma 

vaquinha, venderam camisa, ecobag e organizaram uma das festas. Eu achei super 

interessante, porque foi uma semana pra conhecer o Porto, não só a Universidade. 

Apresentaram pontos interessantes e isso foi bom para quem está de Erasmus. Para quem 

vai viver aqui, aos poucos vai conhecendo… Mas como a gente está aqui pouquinho tempo, 

acho que foi super interessante esse momento, essa partilha, até para conhecer os outros 

estudantes. 

 

“Acho que faltou uma humanidade mesmo” 

Eu tive muito problema na minha coordenação, com a coordenadora internacional. 

Eu senti que ela não estava ali para ajudar, ela está ali para fazer o serviço burocrático. Todas 

as vezes que eu precisei, ela falava assim: ‘olha no site que tem tudo. Se precisar falar 

comigo, tem que marcar, tem que agendar.’. Para entregar um papel tinha que agendar. Eu 



 
 

falei assim: ‘abre a mão… pronto!’. Não vou fazer esse serviço para ela. Ela tem que 

responder, quando ela puder responder… É um desserviço, sabe? Acho que faltou uma 

humanidade mesmo. Aquele calor que a gente geralmente sabe que tem um carinho com as 

pessoas. Os servidores da UFRJ, por exemplo, eu chego lá, a gente se cumprimenta, eu sei 

o nome deles, tem uma afetividade pelo menos no olhar e como você trata a pessoa. Aqui eu 

me senti muito distante disso. 

Sobre os professores, eu só tive problema com uma, porque a metodologia dela é de 

uma forma e ela não ia mudar porque o aluno não estava conseguindo. Ela não sabe trabalhar 

com gente que não faz rápido e pronto. Nem se deu o trabalho de pensar: ‘poxa, se a turma 

inteira não está conseguindo, se eu tenho muitas faltas em muitas aulas… está acontecendo 

alguma coisa… deixa eu reavaliar o meu curso’. Não. O problema era gente, sempre. Se eu 

fosse estudante daqui eu com certeza ia batalhar, ia brigar com ela, ia falar: ‘didática existe… 

não é assim que se trabalha… eu entendo que você tem uma metodologia, mas acredito que 

se a turma toda está com dificuldade é para avaliar, perguntar, questionar para você mesma 

e para os alunos o que está acontecendo, não só criticar e deixar por isso’. Mas como também 

sei que eu não ia estar muito na turma dela, simplesmente, eu só perguntava: ‘o que você 

quer que eu faça?’. Eu detesto isso! Estudar para fazer uma provinha e passar. Eu estava 

gastando material, meu tempo e minha sanidade para fazer um trabalho que quando eu 

chegava lá falava: ‘fez pouco, faz mais’. Meu processo não é assim. Teve uma vez que eu 

quase chorei na aula e eu falei: ‘eu não tenho condições de gastar material para jogar no lixo, 

eu não vim para cá para isso’. Aí ela falou: ‘tudo bem. Vamos trabalhar então com o que 

você tem’. Pelo menos. Foi a única vez que eu senti que a gente conversou e que ela sentiu 

que eu estava fazendo muita força para uma disciplina que é optativa, não é nem obrigatória 

deles aqui e que não estava servindo para mim. 

 

“Os professores foram super atenciosos e eu não esperava o tratamento que eu tive.” 

Diferente dessa, as outras que eu fiz foram maravilhosas. Aprendi bastante. Tive 

muito gosto de fazer as disciplinas. Os professores foram super atenciosos e eu não esperava 

o tratamento que eu tive. Porque todo mundo falava que o professor era chato com 

brasileiros. E eu já fui preparado no meu discurso. Mas como tinha muito estrangeiro, eu 

acho que ele sentia uma proximidade maior comigo, porque eu falava português e porque eu 

ia às aulas sempre, eu tinha muita atenção no que ele tinha a dizer. Eu também traduzia umas 

coisas, porque ele não fala muito bem inglês. Então acabou sendo uma troca muito boa nas 

aulas dele. Além disso, conhecia uma professora que conhece ele, do Rio de Janeiro. Então, 



 
 

tem uma ponte. Eu senti que ele também tinha um carinho por mim, meus colegas sempre 

falaram: ‘Miguel, ele gosta muito de você! Dá para ver, até a forma como ele fala’. Para os 

outros colegas também, foi um querido. Aprendi muito com ele no pouco tempo eu tive aqui. 

Ele falou: ‘Miguel, eu acho que como você é falante de português, você deve fazer a 

disciplina de metodologia para pesquisa. É mais discurso, tem introdução teórica, os debates 

são interessantes e tem tudo a ver com a disciplina que você faz de prática aqui.’. Acabou 

que de todas que eu cursei, foi a que eu mais aproveitei. Foi por uma dica dele, porque pelo 

currículo do site, eu nunca ia escolher uma disciplina dessa para fazer. Quando eu vim, eu 

perguntei aos meus colegas: ‘o que vocês acham que eu deveria cursar e por quê?’. Me 

disseram só as principais, mas as teóricas quase ninguém sabia dizer o porquê de fazê-las. E 

os portugueses não têm uma abertura muito grande para conversar, os poucos que estão na 

Associação de Estudantes até falam, mas depois ficam distantes. Não tem aquele contato 

igual. 

 

“Todo pequeno grande passo que eu dou, é uma festa, é uma alegria.” 

Todo pequeno grande passo que eu dou, é uma festa, é uma alegria. Quando eu entrei 

na faculdade, eles ficaram alegres, nem sabiam o que eu tinha escolhido. Meu pai achava 

que era Arquitetura, minha mãe estava achando que era Design, e eu falei: ‘não, gente, eu 

vou fazer arte! Vou fazer Educação Artística, vou ser professor!’. Acho que depois de uns 

três meses ou quatro meu pai foi perceber o que era aquilo. Ainda hoje eles não entendem 

muito, só me veem pintando uns quadros, escrevendo muito. Eu mostro, eu tento explicar… 

‘Como assim você está fazendo um negócio para ser professor?’. Ficam felizes por eu 

participar de exposição e coisas assim, mas é um pouco distante da realidade deles, eles não 

conseguem. Eles têm muito medo. Acho que é um medo que eles têm de: ‘como eu vou me 

virar depois da faculdade’, porque eles não conhecem ninguém que viva de arte, sobreviva 

de arte. 

Mas desde sempre minha mãe sabe que eu queria fazer algo fora do Brasil, que eu 

queria ter essa experiência com outra cultura. Até por conta do inglês, porque eu já vinha 

praticando muito, fiz cursinho, eles pagaram o cursinho. Na bolsa também né? Sempre 

chorando uma bolsa. ‘Aumentou? Vou ter que sair. Vocês vão aumentar, tem que pagar a 

passagem…’. Depois disso eles baixavam. Sempre no choro. Quando eu decidi fazer 

faculdade, eu falei: ‘estou pensando em fazer intercâmbio, estou olhando as bolsas’ Minha 

mãe é muito descrente, ela diz assim: ‘vai filho…’. Quando eu consegui ela disse chorando: 

‘meu filho, não!’. Nossa minha mãe… Acho que ela não cortou o cordão… Ela ficava muito 



 
 

aflita, chorando quase sempre. Depois, quando vai chegando perto ela fala: ‘meu filho, está 

bom! Vai! Vive a oportunidade, vai ficar tudo bem’... Sempre ela manda um áudio quase 

chorando, com aquela vozinha assim sentida: ‘ai meu filho que bom, que você está bem, a 

mamãe está com muita saudade!’. 

 

“Não me sinto parte daqui. Porto não me chama.” 

O SASUP foi por onde eu consegui a residência. Foi tranquilo, porque o meu colega 

de quarto conseguiu primeiro e ele foi fazendo uns telefonemas e conseguiu uma vaga para 

mim. Foi tranquilo por isso, mas depois, eu acho que não precisei de mais nenhum outro 

serviço da Universidade do Porto, até porque quando eu estava pensando em pedir, me 

diziam que demorava muito. As vezes era melhor pagar pelo serviço, se tivesse urgência. 

Eu conheço o Porto. Justamente por essas pontes e outras relações que eu criei, por 

conta dos meus amigos que eram majoritariamente Erasmus, então a gente saía muito. Tanto 

de dia, quanto de noite. A gente visitou muitos espaços, não só culturais, mas também postais 

do Porto e alguns undergrounds. Muitas praças, visitei algumas igrejas. Conheço o Porto, 

mas não me sinto parte daqui. Eu vejo essa experiência de uma forma um pouco triste, como 

aqueles frasquinhos. Um souvenir. Você viveu ali dentro por seis meses e depois vai tirar e 

colocar na estante, porque, a minha realidade é completamente diferente do que eu vivi aqui. 

E quase todos os dias eu me via pensando nisso. Voltar para casa às 4 da manhã a pé. Nunca. 

E com uma tranquilidade e com uma certeza de que eu ia chegar em casa bem e que não ia 

acontecer nada. Isso, no Rio de Janeiro, é impossível. Também por estar vivendo sozinho, 

meio independente. Tem essa liberdade no meu coração. ‘Ah, estou fazendo aqui, está 

tranquilo!’, mas também tem a cidade que oferece essa segurança. 

Mas não me sinto parte daqui. Porto não me chama. Eu achei muito estranho, porque 

eu sou católico, e quando eu cheguei aqui, eu evitei de ir às missas. Eu evitei porque eu 

ficava me questionando a respeito da colonização. Eles não são mais os portugueses de antes, 

apesar de terem muitos costumes parecidos, serem conservadores… Mas não lotam as missas 

como o Brasil lota. E isso me trazia muitas questões e eu ficava um pouco incomodado, tanto 

que só fui em uma missa aqui em Portugal. Fui à Sé que, tecnicamente, é a maior e mais 

bonita do Porto, mas se você chegasse depois da missa, você encontrava um lugar para sentar 

lá na frente, pertinho do altar. Isso, no Brasil, nunca ia ser possível. 

 

“O que me facilitou mesmo foi estabelecer esses diálogos, sobre todos os assuntos, com 

diversas pessoas diferentes.” 



 
 

A minha mãe e a minha madrinha sempre conversaram muito comigo, então eu 

sempre fui uma pessoa muito aberta a novas amizades e conversas mesmo. Eu nunca fui 

muito tímido no meu canto. Eu sou um pouco assim no início, nos dois primeiros minutos, 

depois a gente está conversando como se fosse best friends e eu sou super ok em relação a 

me abrir. O que me facilitou mesmo foi estabelecer esses diálogos, sobre todos os assuntos, 

com diversas pessoas diferentes. Sobre a vida, sobre educação, sobre esporte, cultura. Essa 

minha facilidade em estabelecer essas conexões, em criar amizade, foi o que fez e ainda faz 

com que a minha carreira, o meu percurso na universidade esteja fluindo. Para mim é um 

percurso super tranquilo. Estou vivendo um dia de cada vez, estou conhecendo pessoas que 

me mostram caminhos diferentes. Estou seguindo o fluxo, sabe? Claro que tem muitas coisas 

que eu decido e eu tenho que correr atrás, mas muitas outras, só de conversar, as pessoas 

mostram oportunidades e a gente vai lá e conquista. 

Por mais que alguma dificuldade tivesse aparecido, eu nunca pensei em abandonar o 

curso, porque quando eu começo alguma coisa é para terminar. Por mais que seja em 

condições não muito favoráveis a mim, eu prefiro terminar a ficar com aquele negócio de 

‘ah e se eu tivesse terminado?’ Eu realmente prefiro chegar ao fim, como eu cheguei do meu 

curso técnico. Por mais que eu soubesse que não era muito o que eu queria. Eu nunca senti 

como se aquilo não fosse para mim, sabe? Foi muito meu, sempre foi muito meu. Essa 

oportunidade de estar distante foi boa também para eles, acredito que tenha sido. Para mim 

foi ótimo! Eu fiquei muito tempo depressivo mesmo, por conta de eles estarem naquela 

situação ainda de criminalidade alta. Realmente falta de segurança. Eu pintando sobre aquela 

realidade de lá… Na minha última apresentação, eu falei: ‘professor, eu sinto muito, eu só 

consegui fazer três pinturas, mas por uma questão de dinheiro também. Quando eu sentava 

para fazer isso eu chorava, eu não conseguia, porque era muito forte, você vai ler o meu texto 

e você vai entender o porquê’. Aí ele realmente parou e eu tive umas notas mais altas da 

turma, mas também percebo que as pessoas aqui também se colocam muito para baixo.  

 

“Eu espero realmente conseguir concluir com a mesma honra e mérito que eu tenho 

mantido.” 

Realmente eu não sei o que eles esperam, porque é difícil prever o mercado artístico. 

Eu tenho muitos contatos. Se eu quiser dar aula amanhã, eu consigo um emprego. Não vou 

ficar desempregado. Mas Educação no Brasil, Educação e Arte no Brasil, são as duas 

carreiras mais perseguidas, junto com o jornalismo. É algo a se pensar… Eu fiquei muito 

triste depois que o Bolsonaro foi eleito e o filho dele também. Eles estavam com aquele 



 
 

projeto de caçar os professores na sala de aula que falassem sobre gênero, sexualidade. Como 

vou falar de arte sem questionar o mundo? A arte é o primeiro contato filosófico que a 

criança tem antes de entrar num ensino médio ou fundamental. Eu me via nessa realidade 

louca que está acontecendo. Eu trabalhei numa escolinha particular, onde majoritariamente, 

os pais são de direita, têm dinheiro. As crianças vinham com um discurso reproduzindo o 

que os pais achavam e a gente toda hora tentando questionar esse pensamento para botar a 

cabecinha deles para pensar. Como eu não tinha contrato com a escola, eu ficava muito triste.  

Mas eu espero realmente conseguir concluir com a mesma honra e mérito que eu 

tenho mantido, porque para eu conseguir o intercâmbio. Eu tive que ter notas. Eu concorri 

com a universidade inteira. Eram sete vagas. Não foi só o meu curso de Artes, foi contra 

Medicina, Direito, Ciências Sociais e tudo mais. Eu fui o único de Artes a conseguir bolsa. 

Eu realmente pretendo continuar com as minhas notas altas, pretendo terminar o estágio e as 

extensões que eu tenho que fazer. Fora o meu trabalho, meus projetos que eu pretendo 

continuar, tanto de pintura quanto de ilustração, tanto com a pesquisa teórica, quanto com as 

práticas, porque eu também escrevo, além de pintar. Juntar texto e imagem, para mim, não 

tem nada mais esclarecedor do que isso. Eu gosto, se não fosse tão difícil iniciar a carreira 

de escritor, eu acho que eu já tinha ido. Mas eu sei que tem que ser bem aos pouquinhos 

mesmo e isso é um processo longo. 

 

“Eu não tinha esse tipo de conversa, não tinha esse tipo de liberdade, não tinha os 

contatos que eu busquei para conseguir entrar e estar aqui hoje. Eu acho que é 

realmente um divisor de águas.” 

Eu acho que o Miguel que fez só o técnico e trabalhou numa empresa não seria hoje, 

quatro anos depois, o mesmo. Não seria. Até por conta de conversas que a faculdade permite. 

De questionar a si mesmo antes de você jogar para o mundo. Eu não tinha esse tipo de 

conversa, não tinha esse tipo de liberdade, não tinha os contatos que eu busquei para 

conseguir entrar e estar aqui hoje. Eu acho que é realmente um divisor de águas. Hoje eu 

entendo que eu não posso ter o mesmo tipo de diálogo com alguém que não tem um ensino 

superior, porque a cabeça é totalmente diferente. A gente vive numa bolha na faculdade, 

infelizmente, é assim. É um campo onde tem muito pensamento, mas esse pensamento fica 

ali. É difícil passar para quem não tem o mesmo nível de educação. É difícil conversar com 

o meu pai que tem só a sexto série, por exemplo. É muito difícil a gente conseguir manter 

um diálogo sem trocar farpa ou gritando com o outro.  



 
 

Como hoje eu estou estudando Educação, eu estou estudando Arte, eu estou 

estudando História da Arte e tem as minhas questões que eu acho que são urgentes para o 

mundo, eu vou tentar levar isso para o livro ilustrado, que é uma ferramenta não só infantil, 

mas infantil e juvenil e até para o ensino de jovens e adultos. Eu gosto de história em 

quadrinhos, sou pesquisador de história em quadrinhos também. Eu produzi uma história em 

quadrinhos pensando em filosofia para o ensino médio, porque eu achava dificílimo entender 

filosofia, eu fazia todas as provas, passava, mas não sabia o que eu estava falando. Os 

pensadores são muito difíceis para mim. Eu não tinha o hábito de ler antes da faculdade e eu 

acho que a ilustração tem um poder tão grande. A história em quadrinho… A animação tem 

um poder tão grande de comunicar. Eu queria ser professor para conseguir possibilitar essa 

nova geração a ler sem ser persuadida pela imagem, pelo sistema. Fazer refletir mesmo, mas 

difícil do jeito que está, eu não sei se eu me sentiria bem em sala de aula atualmente. Não 

me vejo sendo professor universitário, apesar de ter perfil, já me falaram várias vezes. Me 

vejo muito sendo artista, mas é muito difícil financeiramente se manter e manter o trabalho 

artístico… E no Brasil não vai ter muito edital, então a gente tem que fazer na rua mesmo, 

botar o nome, ir para cima e acabar tendo força de outras pessoas que já estão lá em cima 

para puxar, sabe? Se vender é lucro, mas não tem que ser pensando nisso. Eu vim para cá 

pensando nisso, porque eu sei que europeu tem dinheiro. Já no Brasil é difícil. E quando 

alguém vai me perguntar: ‘Miguel, quanto é?’ Eu não sei o quanto te cobrar, porque eu não 

sei qual é a tua realidade. É o meu tempo, é o meu estudo, é minha dedicação. Esse tipo de 

assunto não tem na faculdade, porque é só o intelectual. Eu acho que eles pensam que o 

aluno não precisa de dinheiro depois. Por isso que quando eu voltar para o Rio, eu vou tentar 

me organizar para fazer Parque Lage, que é onde acontece esses assuntos, essas trocas sobre 

mercado de trabalho, artístico. É pago. É caro. Além de ter que comprar material, tem que 

pagar um curso que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Acesso também é complicado. Eu 

vou ter que me organizar muito bem para esse ano eu conseguir fazer tudo que eu quero, 

talvez eu não consiga fazer tudo e eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Vou conversar 

muito sério com a minha coordenadora, para ver se eu consigo terminar esse ano. Vamos ver 

o que vai acontecer… A ideia, por enquanto, é terminar.  

 

 

 

 



 
 

Beatriz e a universidade como lugar de acolhimento: “Eu encontrei pessoas curiosas 

como eu e que querem descobrir coisas como eu”. 

 

“Eu refugiava-me ou em jogos de computadores, ou em livros. E foi aí que comecei a 

descobrir coisas que poderia fazer.” 

Eu sempre vivi com os meus pais e com os meus irmãos. Tenho dois irmãos. Um 

rapaz com 17 anos e uma rapariga com 11. As relações com a minha família foram boas até 

certa altura e depois pronto. Rixas de famílias, coisas que acontecem sempre. Antes do meu 

irmão, eu sou a mais nova. Ou seja, já considero a geração do meu irmão a geração seguinte, 

porque quando ele nasceu já havia internet em todo lado e já havia computadores em todo 

lado. E o mais importante: teve uma infância totalmente diferente da minha. Eu fui a primeira 

rapariga a nascer. As relações com os meus primos eram muito engraçadas, porque eram 

sempre as tais brincadeiras de rapazes, entre aspas, e eles não me deixavam brincar muito 

com eles. Eu refugiava-me ou em jogos de computadores, ou em livros. E foi aí que comecei 

a descobrir coisas que poderia fazer. 

As relações eram boas, mas eram muito superficiais, eu acho. Nunca houve assim 

laços muito fortes. Até porque quando houve esse problema da família, cortar relações não 

foi difícil. O meu irmão, pronto, é rapaz. Adolescente, rapaz… São sempre aquela confusão 

engraçada de que são demasiado fixe para se lidar com o resto das pessoas. Mas eu tento ter 

conversas para ele fazer o caminho que sentires mais realizado, tanto academicamente, 

quanto profissionalmente. Ele está a fazer um curso profissional na escola, ao invés de fazer 

a escola dita regular. De informática e computadores. Eu estou sempre a dar-lhe na cabeça 

de que ele tem que ir para faculdade, aprender mais… E que há opções mais práticas do que 

teóricas aqui no Porto, para ele não se preocupar, porque ele não gosta muito de teorias. 

Gosta mais de fazer coisas. Já a minha irmã, quando ela nasceu, eu já tinha 14 anos. Então 

eu tomei e tomo conta dela desde que ela é minúscula. E é muito engraçado de ver a diferença 

entre ela e o meu irmão, porque ela tá no sexto ano agora e já tem perspectivas do que quer 

fazer na faculdade, porque, de certa forma, é uma opção e vê que se nos esforçarmos e 

tentarmos fazer aquilo que gostamos pode ser uma rampa de crescimento. Se tu olhares a 

volta do meu quarto, vês alguns dos trabalhos que ela fez. Ela quer ir para as artes, quer ser 

designer gráfica. Então ela pinta muito, ela desenha muito e eu tento muito fazer com que 

ela tenha esse tipo de apoio e de noção, sem ter aquilo de ‘ah só faço artes’ e fica tudo 

separado, sabes? Não quero que ela tenha esse receio. Por isso a nossa relação é muito 

próxima.  



 
 

“Eu estudava bastante, sem saber que estava a estudar, era só para me entreter.” 

Eu lembro-me muito bem de estar no primeiro ano de escolaridade e das professoras 

dizerem que gostavam de avançar comigo na matéria e que não podiam, porque tem todo o 

currículo e porque tem outros colegas na sala. Mas que elas sempre estimularam imenso a 

minha aprendizagem, aquilo que eu sabia fazer, sempre me mostraram que eu conseguia 

fazer mais que supostamente uma criança de 6 ou 7 anos consegue fazer. Entretanto, quando 

nasceu meu irmão, eu tive que mudar de escola, porque a minha mãe teve que vir para casa 

para ficar de licença maternidade. A partir desse momento ficamos numa escola mais perto 

de minha casa. A escola que eu andava antes era perto do trabalho da minha mãe. Nessa 

escola, eu lembro-me que foi uma trajetória muito sofrida. A professora era completamente 

diferente, as pessoas eram completamente diferentes e eu não soube adaptar muito bem à 

mudança. Era uma criança de 8 anos acabados de fazer, não sabia me adaptar às mudanças, 

não sabia muita coisa que nós vamos aprendendo só à medida em que vamos ficando mais 

velhos. Também sentia que não estava a ser tão estimulada na escola, como estava a ser na 

outra. Para mim foi muito difícil de assimilar. As minhas notas começaram a descer e eu já 

não tinha sempre boas notas. 

Eu lembro-me de uma época muito caricata. A minha letra era horrível, porque eu 

tenho um bocadinho de dislexia. E tinha uns rapazes na turma que também tinham uma letra 

horrorosa. E tinha uma coisa que fazíamos que eram cópias de textos. A professora estava a 

ler o texto e nós escrevíamos o que a professora estava a dizer. E depois trocávamos entre 

nós e corrigíamos o texto uns dos outros. E eu lembro-me de eu corrigir mal uma palavra a 

este colega porque ele tinha escrito um “r” e parecia-me um “s” e eu corrigi isso. E lembro-

me muito da professora a dizer, lembro-me muito da professora a reclamar comigo, à frente 

das outras crianças todas e dizer que elas não podiam confiar em mim porque eu era uma 

vigarista. Foi bonito. Mas a minha sorte é que foi o meu último ano naquela escola, era o 

meu 4o ano já. A minha mãe foi lá falar e falou com a diretora da escola. Toda uma confusão. 

Acabou por ficar resolvido só com conversa, mas não sei quantos anos depois, eu ainda me 

lembro disso como se fosse ontem. Portanto, teve um impacto bastante forte, porque eu não 

sabia o que que era a palavra vigarista e eu perguntei à minha mãe e ela disse: ‘mas por que 

que estás a me perguntar isto?’ e eu disse: ‘ah, porque a professora disse-me que eu era 

vigarista’. 

Depois mudei de escola. Eu mudei de escola porque aquela escola só ia até o 4o ano, 

então fui para uma escola fazer o 5o ano e fiz nessa escola do 5o ao 9o. 5o e 6o ano foi 

interessante. Hormônios e entrar na puberdade e tudo mais… Foi engraçado. No 6o ano deu-



 
 

se um episódio que para mim é uma das piores coisas que já me aconteceu ainda na escola. 

Houve um rapaz da minha turma, que eu dava-me muito com ele, e o pai dele morreu. Uma 

das raparigas espalhou para a turma que eu havia gozado com a morte do pai desse rapaz. 

Começaram-me a surgir problemas de bullying muito graves, perseguiam-me até a casa para 

me bater, chegaram a insultar a minha mãe, chegaram a insultar o meu pai. A escola não fez 

nada. O que é absurdo. Foram situações bastante complicadas. E eu pedi para trocar de turma 

no 7o ano. Foi nessa turma, que era uma turma só de repetentes, que era a turma que tinha 

vaga para me acolher… Foi nessa turma que eu voltei a me sentir estimuladas pelos 

professores. As minhas notas eram super medianas até o 7o ano e depois voltaram a ser 

excelentes, mesmo. Falando de um episódio caricato, por exemplo, num teste de História 

tínhamos 90 minutos para fazer o teste e eu fiz em 45, a professora corrigiu na hora e eu tive 

100%. São coisas que eu me recordo muito vividamente da escola e que fizeram depois com 

que eu decidisse no 10o ano ir para Ciências, porque eu queria ser médica. Não correu bem, 

portanto, não é? Risos. Eu sempre gostei das matérias todas, mas sempre tive uma grande 

facilidade com História, com Inglês, com Ciências. Nunca tive uma disciplina em que eu era 

melhor do que as outras. A única que eu não era boa era Educação Física. Porque eu também 

não tinha muito amigos, então eu também passava muito tempo em casa só a estudar e a 

fazer resumos e a fazer resumos dos resumos, com cores diferentes, a fazer desenhos. Eu 

estudava bastante, sem saber que estava a estudar, era só para me entreter. 

 

“Só na terceira tentativa é que consegui passar no exame nacional.” 

Tu no 10o ano tens que escolher entre as áreas. Tens ciências e tecnologias, tens 

humanidades e letras e tens artes. E tens disciplinas que são comuns, que é o caso do 

Português, do Inglês e da Filosofia e Educação Física. Depois tens matérias que são 

específicas de cada área. No meu caso, era Matemática Aplicada, Biologia, Geologia e 

Físico-química. Eu fui para ciências porque pensei: ‘ok, pronto, eu, se calhar, posso ir para 

Medicina, se continuar a ter boas notas’. E tive a minha primeira negativa. Matemática, logo 

no primeiro teste do 10o ano, tive a primeira negativa. Eu lembro de chorar muito, porque 

achava que o mundo ia acabar, porque tive uma negativa. Fui vendo que de facto ter quase 

19 de média era impossível, não era para mim. Eu voltei a fazer amigos, comecei a dar-me 

com pessoas e também queria ter uma vida social. Eu já não queria só estar em casa a estudar. 

Eu pensei: ‘se não dá para Medicina, se calhar dá Enfermagem ou para Biologia’. E continuei 

sempre a estudar para essas duas áreas. Mas matemática foi sempre ficando muito para trás. 

E eu tive que fazer dois anos extra na escola, porque chumbava os exames nacionais de 



 
 

matemática, sempre. E se tu não passares dos exames nacionais, não sais do secundário. Só 

na terceira tentativa é que consegui passar no exame nacional. 

 

“A segunda opção eu pus Ciências da Educação, porque eu pensei: ‘se eu entrar em 

Ciências da Educação depois, no ano a seguir, eu posso trocar para Psicologia, já estou 

dentro da faculdade, já é mais fácil o processo.’” 

Então eu não entrei direto na faculdade. Eu tentei Enfermagem e Biologia, que eram 

o foco. Não entrei em Enfermagem, mas entrei em Biologia em Aveiro. Mas por questões 

financeira, só o meu pai é que trabalha aqui em casa, porque quando o meu irmão era velho 

o suficiente para minha mãe poder voltar ao mundo do trabalho, nasceu a minha irmã e, 

portanto, ela não pôde voltar. Então, em casa só o meu pai que trabalha. Por questões 

financeiras era muito difícil eu ir para Aveiro ou ficar lá numa residência, ou ir e vir todos 

os dias. Era muito dispendioso. Então, eu não fui, eu não me matriculei. Eu entrei na 

faculdade, mas não me matriculei. Então fiquei mais um ano a espera. Repeti o exame 

nacional de Português para ver se conseguia aumentar a minha nota. Acho que repeti também 

o de Biologia, se não estou enganada. E arranjei um trabalho. Fui trabalhar durante o verão 

para uma loja no shopping. Foi minha primeira experiência de trabalho. Foi interessante, 

acumulou o meu confronto com o sistema capitalista, porque eles tinham 15 dias em que tu 

podia despedir-te ou em que eles podia despedir-te por justa causa. Como se fosse um teste. 

Então, o que a empresa estava a fazer era, durante o verão, eles numa semana punham lá 

pessoas a trabalhar. Na semana seguinte, mandavam quase 90% dessas pessoas embora e 

contratavam outras. Eu fui uma dessas 90%, eu estive lá a trabalhar um total de 8 dias. Foi 

engraçado 

Depois, a minha primeira opção era Psicologia. A segunda opção eu pus Ciências da 

Educação, porque eu pensei: ‘se eu entrar em Ciências da Educação depois, no ano a seguir, 

eu posso trocar para Psicologia, já estou dentro da faculdade, já é mais fácil o processo.’. 

Entretanto, nas aulas do primeiro semestre em que nós tínhamos um seminário em que nos 

mostram o que as pessoas fazem quando já estão licenciadas em Ciências da Educação, 

houve uma rapariga que foi lá falar que trabalhava no Tribunal de Menores, a ajudar casos 

em que os casais estavam a se divorciar e que tinham filhos. Eu pensei: ‘fogo, isso é mesmo 

fixe!’, ‘seria feliz se fizesse isto’. Então, eu decidi por ficar no curso de Ciências da Educação 

e pensar que podia fazer coisas interessantes. Cá estou eu, 5 anos depois, no mestrado. 

 



 
 

“Acho que os professores nos ajudaram bastante a entrar lentamente no meio 

acadêmico.” 

Excecionalmente foi engraçado. Acho que em Ciências da Educação, os professores 

têm muita noção de que acabamos de vir do secundário e que não estamos de todo habituados 

a ter aulas de 3 horas seguidas e só ter uma aula por dia. Às vezes, tínhamos duas aulas por 

dia, mas, era raro. Com toda a parte administrativa da faculdade, isso é uma coisa muito 

diferente. Então, eu acho que no primeiro ano, os professores amenizaram bastante bem o 

choque no nosso curso. Foi bastante tranquilo. Eu sentia, pelo menos. Eu sentia que tinha 

que fazer os trabalhos e que tinha que estar muito mais ativa, porque era uma coisa que eu 

já não estava tão habituada a fazer. Mas não senti que o meu choque tivesse sido tão forte, 

como, por exemplo, outros colegas de outros cursos, que sentem tipo: ‘uau! vim me aterrar 

numa coisa completamente diferente do secundário’. Acho que os professores nos ajudaram 

bastante a entrar lentamente no meio acadêmico. 

Mas estudar na faculdade sempre foi muito fácil, porque eu moro perto da faculdade, 

então nunca foi difícil, nesse aspecto. Nos primeiros tempos, encontrar a sala era 

complicado, porque parecia tudo igual. Na terceira semana já não era difícil, porque nós 

começamos a ambientar muito bem à faculdade e ao espaço. O bar também sempre foi fácil 

de achar, a cantina, o secretariado também. Eu diria que a coisa que foi mais difícil de me 

ambientar e de saber utilizar corretamente foi a biblioteca. Eu acho que nunca pus lá muito 

os pés durante a licenciatura. Devia ter ido lá mais vezes. Não é como se fosse difícil ir à 

biblioteca, ou aceder à biblioteca ou de todo o que quer que seja. Simplesmente, acho que 

não era tão recomendado pelos professores como é agora no mestrado. Na licenciatura eu 

sinto que não houve assim tanta motivação, sabes?   

 

“Sempre me dei muito melhor com o pessoal que vinha de fora.” 

Com os colegas foi interessante, porque, lá está: éramos todos de pontos diferentes e 

com idades diferentes. Eu já era mais velha do que a maior parte deles, porque a maior parte 

entrou já com 18 feitos. Eu tinha 21. Havia certas coisas, também pelas experiências que eu 

tive antes de entrar na faculdade, havia coisas que não tínhamos em comum e foi difícil 

estabelecer amizades. Eu consegui fazer amizade com uma rapariga que, entretanto, não foi 

para o mestrado. Nos dávamos muito bem, éramos praticamente vizinhas, porque ela morava 

aqui na mesma zona que eu, trabalhávamos muito bem em conjunto, mesmo nos trabalhos 

para faculdade que tínhamos que fazer, geralmente tentávamos fazer as duas juntas. Foi isso 

e somente isso. O que eu tentava fazer mais era andar com as pessoas do Erasmus, porque 



 
 

eu com elas sentia que havia pelo menos alguma coisa que pudesse ser em comum, quanto 

mais não fosse o interesse pelo meu país e eu o interesse pelo país delas. Lembro-me logo 

no primeiro ano, tínhamos uma colega que era da República Checa, uma que era da Polônia 

e uma que era da Grécia. Eu fiz par com elas e com essa outra colega que vivia aqui perto 

de minha casa. Nós fizemos as cinco um grupo e fizemos a apresentação final. Elas 

começaram a falar nas suas línguas nativas. ‘É assim que nós nos sentimos quando vocês 

falam em português e não falam em inglês para nós’. Sempre me dei muito melhor com o 

pessoal que vinha de fora, e com essa minha colega, do que com outras pessoas da turma. 

Não que eu me desse mal com ninguém, nunca tive problemas com ninguém, simplesmente 

não criei laços de amizade. Nunca tive relações muito próximas. Mas também não sinto que 

seja um grande problema, nunca me atrapalhou muito.  

 

“Houve alturas em que eu pensei: ‘se calhar agora a faculdade não é para mim.’” 

Houve alturas em que eu pensei: ‘se calhar agora a faculdade não é para mim’. Mas, 

ao mesmo tempo, eu pensei: ‘se calhar, fazia-me bem aprender mais e ir para faculdade’. Eu 

sempre fui muito curiosa e gostei de aprender coisas diferentes, então eu pensei: ‘vou tentar 

mais uma vez!’. E eu acho que se eu não tivesse entrado em Ciências da Educação no ano 

em que eu entrei, no ano seguinte já não tentava outra vez. Por causa da questão de tentar e 

de falhar, sabes? Ainda bem que entrei em Ciências da Educação, porque eu já estava mesmo 

naquele ponto em que não me apetece tentar mais, quero continuar com a minha vida, não 

quero estar sempre à espera que isto aconteça. Mas, quando aconteceu foi uma sensação de 

alívio eterno. 

Meus pais sempre acompanharam bastante. Quando eu decidi ir trabalhar no verão, 

quando fui fazer voluntariado... Sempre me apoiaram, nunca foram: ‘ah não, vá a trabalhar 

e deixar de tanto ir à faculdade’. Nunca me disseram isso. O que foi muito bom, porque acho 

que se eles me dissessem, se tivesse me sido posto essa barreira de ‘não! vai trabalhar!’, acho 

que tinha me decidido por esse caminho e não tinha tentado outra vez…  

 

“Eles não têm muita escolaridade, pelo contexto do país quando eles eram adolescentes 

e crianças. Então, eles sempre quiseram que nós tivéssemos um futuro melhor.” 

Quando eu entrei na faculdade foi uma espécie de festa cá em casa. ‘Ah, finalmente!’. 

Eles queriam que eu fosse à faculdade. Eles não têm muita escolaridade, pelo contexto do 

país quando eles eram adolescentes e crianças. Então, eles sempre quiseram que nós 

tivéssemos um futuro melhor. Sempre nos deram as ferramentas todas que podiam dar para 



 
 

que pudéssemos ter um futuro melhor. Especialmente eles sempre apoiaram essa questão de 

eu ir para faculdade e querer ir para faculdade. Mesmo quando eu quis entrar no mestrado, 

eles também não se opuseram e disseram: ‘fazes o que tens de fazer’, ‘se é isso que queres 

fazer e tens de fazer, então faz’. 

 

“Foi aí que eu descobri, de certa forma, o caminho que eu quero seguir dentro da 

educação.”  

Eu faço parte de uma associação que veio para o Porto e tentaram criar núcleos nas 

faculdades e tentaram. Criaram um núcleo na nossa faculdade. Eu fui a sessão de abertura 

do núcleo aqui no Porto. É uma associação para igualdade de género, e eu gostei muito e 

pensei: ‘uh, isto é giro!’. Quando vi que eles queriam abrir aqui na nossa faculdade, eu fui à 

reunião. Eu falei: ‘vamos saber o que é que elas querem… Querem de facto fazer’. E gostei 

bastante. Fiquei muito entusiasmada! Então juntei-me ao núcleo da nossa faculdade. 

Entretanto, a direção mudou, porque a rapariga que estava na direção da nossa faculdade 

terminou a sua dissertação e saiu da faculdade. Ficou outra rapariga. Quando essa rapariga 

teve que sair, em 2018, fiquei eu à frente desse núcleo. E fiquei à frente dele até 2019. 

Entretanto, esse núcleo teve que fechar. Porque estávamos a ver que não fazia muito sentido 

continuarmos com o núcleo aberto, havia pouca adesão das pessoas da faculdade aos nossos 

eventos. A maior parte das raparigas que estavam – porque eram só raparigas de facto – 

também estavam a fazer os últimos anos, a começar a tese e começar trabalhos mais 

importantes. O que deu mais lógica foi terminar o núcleo para dar mais tempo às pessoas 

também de fazerem aquilo que é realmente importante na sua vida académica. Porque 

sempre foi uma espécie de hobby, mas eu nunca encarei tanto como um, sempre os levei 

muito à sério. Mas percebia que havia quem levava apenas como um hobby, então, a ideia 

foi ‘ok, vamos fechar, porque não vou remar um barco sozinha, não é?’. 

Entretanto, em março de 2019, eu conheci a representante do HeforShe Porto, que é 

a associação. Eu conheci a representante do HeforShe Porto numa conferência. Ficamos a 

conversar durante esse tempo e ela falou-me que tinha um projeto educativo para em mãos 

para levar a igualdade de género nas escolas e eu disse: ‘olha, no que eu puder ajudar, força! 

Diz-me, porque eu sou da Ciências da Educação e tenho algumas noções pedagógicas e gosto 

bastante do tema e qualquer coisa’... Entretanto, ela convidou-me para o HeforShe Porto e 

para a direção do HeforShe Porto. Do micro para o macro, de certa forma, não é? E pronto. 

Estou na direção do HeforShe Porto desde junho de 2019. Tem sido um trabalho super 

interessante, temos feito muita coisa, muitas atividades, muitas formações. Tem sido mesmo 



 
 

bom. Portanto, a ideia é que daqui para frente isso seja cada vez mais sério. Não que não seja 

nesse momento, mas que seja cada vez mais sério e que, eventualmente, possa ser um 

trabalho remunerado também para toda a gente que está envolvida na equipa do Porto. 

Porque vejo bastante bem a diferença das pessoas que estavam no núcleo da faculdade e que 

estão agora na do Porto, a nível de interesse e de acompanhamento de tudo que vai 

acontecendo dentro da associação. É muito fixe todo o trabalho que nós conseguimos 

desenvolver desde setembro até agora. Porque em setembro nós abrimos, abrimos 

recrutamento para buscar equipa… É muito interessante. 

E isso ajudou-me a organizar melhor o meu tempo. Também ajudou-me imenso a 

perceber que eu não preciso ir para o tribunal de crianças para fazer diferenças e para fazer 

coisas que eu gosto. Tive também na licenciatura uma aula que é Educação, sexualidade e 

género, com a minha coorientadora, que era a professora dessa disciplina. E quando eu vi a 

forma como a educação pode ser um veículo de mudança para algo que eu já acreditava 

bastante, que era a igualdade de género, e descobri toda a parte da educação sexual escolar, 

quase que chegou uma luz assim na minha cabeça: ‘ok, é isso que eu quero trabalhar, a 

sério!’. Foi aí que eu descobri, de certa forma, o caminho que eu quero seguir dentro da 

educação e dentro da investigação em educação. 

 

“Eu encontrei pessoas que são curiosas como eu e que querem descobrir coisas como 

eu.” 

A decisão para o mestrado foi porque exatamente eu senti que, para poder fazer 

alguma coisa mais séria, como um trabalho em educação, senti que necessitaria de um 

mestrado para aprofundar conhecimento. Para conseguir fazer algo mais aprofundado, mais 

direcionado para o meu interesse, porque essa disciplina de Educação, sexualidade e género 

é uma disciplina optativa, não fazia sequer parte do currículo geral. Era optativa, portanto. 

Eu queria ir para o mestrado exatamente por conta disso. Inicialmente, pensei em fazer o 

mestrado fora, pensei em fazer o mestrado em Munique, em Investigação em Educação. Era 

um mestrado muito completo, bastante interessante. Mas, descobri que existia a vertente do 

mestrado cá em Educação e género, mas, entretanto, não abriu, de todo. Decidi ficar por cá, 

porque, acho que não há necessidade de ir para fora fazer investigação quando existe cá essa 

possibilidade e esse meio. Foi mais uma questão de aprofundamento e de saber mais sobre 

a parte da mudança social, da educação sexual, do que é sexualidade, do que é género, do 

que é orientação sexual. Acho que na licenciatura não havia tanta coisa sobre isso e no 



 
 

mestrado ia conseguir falar mais sobre esse tipo de coisas, aprofundar o meu conhecimento, 

direcionar mais.  

Essa opção também vem do acolhimento que eu senti dentro do meio acadêmico. Eu 

encontrei pessoas que são curiosas como eu e que querem descobrir coisas como eu. Então, 

quando cheguei à faculdade pensei que não era uma opção desistir, nunca foi uma opção 

desistir. Portanto, é isso, é: se eu não tivesse entrado em Ciências da Educação, se calhar 

tinha desistido de tentar, mas, depois de estar lá dentro e de ver como algumas coisas 

funcionam e que há pessoas que se dedicam à investigação a vida toda. Nunca pensei em 

sair. 

 

“Consigo pensar na minha vida e como quero chegar lá.” 

No segundo ano da licenciatura, eu fui três meses para a Alemanha e foi muito 

importante, porque deu-me muita noção e perspectiva. Eu estava constantemente a pensar o 

que eu ia fazer a seguir. Pensei: ‘fogo, é nesse ano que vou ter que decidir o que é que vou 

fazer depois’. Quando comecei a ver as optativas, na Alemanha, porque quando tive que 

fazer à época as inscrições do terceiro ano, ainda estava lá. Eu vi essa disciplina de Educação, 

sexualidade e género, e comecei a pesquisar coisas sobre isso. Portanto, foi essencial para 

eu me aperceber do que é que eu queria fazer depois. Mas, quando eu acabei a licenciatura 

aquilo que eu queria fazer era entrar no mestrado logo. O tempo de espera entre o final da 

licenciatura e o início do mestrado foi agonizante, porque eu concorri ao mestrado. Tivemos 

de entregar o nosso currículo e esses processos todos. Pagar a inscrição. Não havia nenhuma 

garantia de que eu entrasse no mestrado. Apesar de eu me ter esforçado ao longo da 

licenciatura sempre a ter um bom currículo. Porque entro novamente na questão de ser uma 

pessoa curiosa e de ir a palestras e tudo mais. Até o momento em que eles me disseram ‘ok, 

tu entras no mestrado, vens te matricular!’. Foi agonizante, porque era ‘será que eu entrei? 

Será que eu não entrei? E agora? E se eu não entrar, o que é que eu vou fazer? Mas eu quero 

fazer o mestrado, eu não quero estar a espera mais um ano, eu já tenho 24 anos’. E eu entrei 

e quando eu entrei foi tipo: ‘Entrei! Posso estar descansada!’ 

Aqui em Portugal, eu tenho uma sensação de que quase toda a gente tem uma 

licenciatura, toda a gente da nossa faixa etária, mas nem toda a gente faz mestrado, portanto, 

para mim, isso era um fator decisivo, no sentido de me diferenciar no mercado de trabalho. 

Eu preciso de ter mais qualificações académicas, eu preciso de fazer mais, eu preciso estudar 

mais. Portanto, para mim, foi uma meta muito grande de atingir. E uma muito importante, 

porque foi aí que eu decidi. ‘Ok! Eu vou poder fazer isto, eu vou poder trabalhar naquilo que 



 
 

quero’. Tenho que me esforçar. Mas eu vou conseguir fazer o que quero fazer, porque 

consigo pensar na minha vida e como quero chegar lá. Então, para mim, foi uma festa muito 

maior do que cá em casa.  

 

“Apesar de haver esse amadurecimento teórico e investigativo, foi complicado lidar 

com a minha questão de saúde mental, ao longo do processo.” 

Eu acho que, apesar de tudo, apesar das queixas que o pessoal da licenciatura tem do 

mestrado, de que temos aulas que são quase repetidas da licenciatura, mas que faz sentido 

para as pessoas que vem de fora da Ciências da Educação e etc. Eu sinto que me tornei muito 

mais madura na minha forma de pensar. Aprendi a ter mais paciências também, porque o 

primeiro ano de mestrado foi muito complicado para todos, principalmente a questão de 

orientadoras e orientadores. Foi muito estressante, mas conseguimos andar para frente, 

mesmo com esse estresse todo. Conseguimos fazer coisas e conseguimos aprender mais. 

Conseguimos refletir bastante bem sobre aquilo que gostaríamos de fazer na nossa 

dissertação, conseguimos melhorar a nossa forma de pensar e ser de facto um pensamento 

mais acadêmico e não tanto um pensamento de quem saiu do secundário e entrou na 

licenciatura. Foi um amadurecimento muito grande da forma como nós, ou como eu, 

principalmente, vejo o trabalho acadêmico e o trabalho de investigação.  

Eu sofro de ansiedade, então lidar com a ansiedade que acontece naturalmente na 

minha cabeça, que não é necessariamente a ansiedade normal, por assim dizer, foi um 

processo muito complicado. Ver que havia coisas que não eram do meu controle e que eu 

precisava delas. Foi difícil e continua a ser um bocadinho difícil, mas, acho que fui 

aprendendo, por agora, a saber lidar com isso.  A saber lidar com a pressão de ter que lidar 

com trabalho mais formais e mais rigorosos, foi mais simples. Também há uma grande 

dificuldade que eu tenho que é: tenho ansiedade e tenho esse problema em aceitar aquilo de 

que tem que fazer as coisas e de que eu sou capaz de as fazer. Tenho muito aquele 

pensamento meio autodestrutivo, ou tinha, no caso. Já estou a aprender a lidar melhor com 

isso, mas no início, quando recebíamos as notas dos trabalhos, eu ficava muito pasmada, de 

porquê que tive essa nota, ‘não! eu estou a ser péssima!’. Então, apesar de haver esse 

amadurecimento teórico e investigativo, foi complicado lidar com a minha questão de saúde 

mental, ao longo do processo. Minha maior dificuldade nem foram muito as aulas, nem as 

saídas, nem nada disso, foi mesmo o conciliamento entre o mestrado e a pressão, entre aspas, 

o rigor do mestrado e a minha saúde mental.  

 



 
 

“Conhecer professoras que também gostavam do que eu gostava na educação, só me 

mostrou que é possível fazê-lo.” 

Outras coisas que me apoiaram, para além dos meus pais, que sempre me deram o 

tempo que eu precisava para estudar, ou se eu precisava comprar um livro ou o que fosse, 

que é sim muito importante. Eu acho que a única coisa que de facto me ajudou, foi o facto 

de eu saber que havia pessoas a tratar de coisas que me interessavam. Por exemplo, o facto 

de uma professora estar lá e ser minha professora desde o primeiro ano, e eu saber que ela 

trabalhava com coisas que me interessavam. O facto de outra professora também fazer isso. 

Eu via o que que elas estavam a fazer fora das aulas. Para mim, isso sempre foi um fato 

muito motivador. Se essas professoras conseguem, nada me impede de conseguir. Se eu me 

esforçar e se eu trabalhar para isso, lógico. Nada cai do céu, mas, sim. Isso parece uma coisa 

super clichê o que eu estou a dizer, mas é verdade. Eu ver as pessoas a trabalhar e a fazer 

coisas que elas próprias gostam, dentro da área de educação e conhecer professoras que 

também gostavam do que eu gostava na educação, só me mostrou que é possível fazê-lo. 

Mesmo com dificuldade e com o que fosse, é possível. E, portanto, se é possível, vamos 

tentar. 

 

“Não sei dizer o que é que teria que fazer para continuar a estudar se não fosse a bolsa.” 

O maior apoio foi de facto a bolsa de estudos. Eu tenho bolsa, sempre tive bolsa, 

desde o primeiro ano. Exatamente porque é só o meu pai que trabalha e nós somos cinco cá 

em casa. Então sempre tive esse apoio do Estado Português. Desde a licenciatura. Acho que 

se eu não tivesse, ia ser muito mais complicada a minha vida acadêmica, muito mais! Não 

sei dizer o que é que teria que fazer para continuar a estudar se não fosse a bolsa. Se teria 

que começar a trabalhar, se tinha que ser trabalhador estudante. Não consigo imaginar, 

porque, não tive de passar por isso, felizmente. Sempre tive essa ajuda do Estado. 

O SASUP tem o serviço de psicologia e de psiquiatria, que eu tenho feito uso desde 

o meu primeiro ano de licenciatura. Estou a fazer uso dele muito mais frequentemente agora 

no mestrado, por causa das coisas que havia dito e dos ataques de ansiedade que eu estava a 

ter, porque as coisas que não estavam no meu controle. E que eu tinha que esperar para os 

professores dizerem quem seria nossa orientadora, nosso orientador. Isso não funcionou 

muito bem na minha cabeça, não soube muito lidar com isso sozinha, então procurei os 

serviços de apoio da faculdade, da Universidade do Porto. Sempre muito bem atendida, a 

psicóloga que eu tenho agora, ela é fantástica, ela é mesmo muito boa no que faz. Tenho 

sentido uma mudança muito grande desde que comecei a trabalhar com ela, este ano. Troquei 



 
 

de psicóloga, porque a outra saiu, até fiquei meio receosa de que não fosse me dar bem com 

a nova psicóloga ou algo do género, mas, pelo contrário, foi muito fácil me adaptar, ela é 

muito simpática e tem me ajudado imenso a reforçar a minha saúde mental, que é 

imprescindível quando se está a fazer uma dissertação de mestrado. 

 

“Eu acho que mostrando interesse e tentando, pode ser difícil, mas não impossível.”  

Quando acabar o mestrado, gostava de sair de casa, para começar. Gostava de ter 

casa mesmo, conquistar a minha independência, fora da casa dos meus pais. O que eu prevejo 

que possa vir a acontecer, o que eu gostava que acontecesse, era que abrissem aquelas 

candidaturas para pessoas que acabam cedo o mestrado para ajudarem em projetos de 

investigação. Eu gostava que abrisse um a essa altura, para eu me candidatar e possivelmente 

ficar nele. Mas eu tenho perspectivas, por exemplo, de fazer uma pós-graduação em Direitos 

Humanos na Universidade de Coimbra, que eu já tive a ver o programa e já falei com pessoas 

que estiveram a fazer essa pós-graduação, e me despertou imenso interesse, só a falar com 

essas pessoas e depois ver o currículo e pensar: ‘ui! isso é mesmo fantástico!’. Penso em 

fazer o doutoramento também. Em Ciências da Educação. Inicialmente, tinha pensado em 

fazer o doutoramento em Sexualidade Humana, que também é da nossa faculdade. Apesar 

do currículo ser incrivelmente interessante, é muito mais focado na área da Psicologia e da 

Medicina, então eu não sei se seria uma espécie de tiro no pé, porque eles dizem que fazem 

a vertente da Psicologia, da Educação e da Medicina, mas só tem uma disciplina educativa. 

O resto é tudo de Psicologia e Medicina. Então, eu não sei se não seria uma má escolha e se 

o doutoramento em Ciências da Educação não seria melhor, aprofundava ainda mais aquilo 

que quero aprofundar. Também existe sempre pós-graduações e existe sempre possibilidade 

de participar de projetos de investigação e tudo mais. Eu acho que mostrando interesse e 

tentando, pode ser difícil, mas não impossível.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

José e a importância de narrar o caminho: “Eu gosto de falar dessas histórias, porque 

são histórias da minha vida. Relembrar é sempre bom”. 

 

“Meu pai sempre quis prover uma educação de qualidade para nós.” 

Eu sou o segundo filho. Tenho uma irmã mais velha do que eu 4 anos. Depois, minha 

mãe teve um filho que nasceu morto, teve um bebê natimorto. Depois, vem eu. Eu fui o filho 

caçula por 6 anos. Durante 6 anos era só meu pai, minha mãe e minha avó. Mãe da minha 

mãe. E eu e minha irmã. Depois veio uma sequência de três filhos. Com diferença de um 

ano e pouco entre cada um. Eu tive uma irmã, um ano e pouco depois, eu tive um irmão. E 

depois outra irmã. Então nós somos cinco filhos. Meu pai sempre quis prover uma educação 

de qualidade para nós. Eu estudava num colégio particular, porque ele não queria que a gente 

estudasse em escola pública. Depois, a situação não ficou tão boa e os meus irmãos acabaram 

estudando em escola pública mesmo, os três menores. Eu nunca estudei em escola pública, 

nem minha irmã mais velha. Fiz inglês. Na época do vestibular eu já estava no quinto ano 

da Cultura Inglesa. Naquela época o meu pai já achava importante que a gente aprendesse 

inglês. Tem que ter em conta que eu tenho 67 anos, então eu com 17 anos, é coisa de 50 anos 

atrás. Praticamente não tinha nenhum colega que fazia inglês. Todos nós, exceto meu irmão, 

fizemos universidade. Minha irmã é publicitária, eu, pedagogo. A outra irmã é psicóloga e a 

irmã mais caçula é pedagoga também. Meu irmão não fez faculdade. Foi até o ensino médio, 

começou a trabalhar, começou a ganhar dinheiro e acabou não se interessando. Hoje acho 

que está fazendo falta.  

 

“Meus pais acabaram se separando. (…). Eu fui trabalhar, minha irmã também. Foi 

um período de transição.” 

Meus pais acabaram se separando, sempre teve essa ausência, que depois a gente 

acabou descobrindo que tinha história. Mas ele continuou frequentando, às vezes, a minha 

casa. Eu fui trabalhar, minha irmã também. A gente começou a prover a casa. Eu trabalhava 

e entregava todo o meu salário para minha mãe. Foi um período de transição. Por conta disso, 

sempre foi mais com a família da minha mãe. Eu tinha uma tia que eu frequentava muito a 

casa, primos… De ir à casa, almoços… O meu pai tinha os irmãos, as irmãs, mas não era 

muito frequente a ida à casa deles. Ia às vezes, mas eu recordo mais de estar presente em 

situações da família da minha mãe. Até mesmo pela ausência dele, minha mãe acabava 

articulando a vida social dela com a família dela, não com a família dele. E quando ele estava 

presente, a gente saía, passeava, ia almoçar fora… Meu pai gostava muito de rua, de sair, 



 
 

almoçar. Quando ele estava com dinheiro queria pagar pra todo mundo, chamava um monte 

de gente. Fazia umas presepadas dessas, umas presenças dessas malucas. 

 

“Escola, para mim, era uma coisa tranquila. Eu sempre fui um aluno que dava conta 

das coisas, mas não era aquele de ficar estudando. Eu sempre transitei entre a rua, a 

brincadeira e a escola.” 

Eu estudava num colégio grande. Eu me lembro que minha irmã, nessa época eu tinha 

diferença de 4 anos, minha irmã ia para escola e eu não. Na época, eu lembro que eu ficava 

querendo ir para escola, tanto que eu fui para escola meio que prematuramente, porque eu 

queria fazer a mesma coisa que a minha irmã fazia. Na época não se ia para escola com 4 

anos de idade. Hoje a gente vai para escola com 1 ano e pouco, mas na época você ia para 

escola com 6 anos. Mas acabei indo para escola, numa situação até sui generis, porque eu 

queria muito ir para escola. Depois, meu pai era militar, então ele prestava serviço num 

determinado quartel e eu morava num determinado lugar, mas depois a gente foi morar em 

outro bairro e eu fui estudar num colégio que era até bom. Lembro que era um colégio 

enorme, com quadra e tudo. Lembro o nome da minha professora da primeira séria, da 

segunda série… Da terceira já não lembro, risos. Mas da primeira e da segunda eu lembro 

até da fisionomia… Engraçado, né? 

Escola, para mim, era uma coisa tranquila. Eu sempre fui um aluno que dava conta 

das coisas, mas não era aquele de ficar estudando. Eu sempre transitei entre a rua, a 

brincadeira e a escola. Nunca repeti um ano na minha vida. Fiquei na coisa de segunda época, 

de fazer uma outra prova, uma vez na vida. E sempre fui da rua, sempre fui moleque de rua, 

de brincar, pipa, bola, joguei bola em clube. Sempre fui de brincar na rua mesmo, mas 

sempre dei conta das minhas tarefas, das minhas atividades. Minha mãe não precisava ficar 

me enchendo o saco. Eu era um aluno mediano. Em algumas matérias eu era melhor, mas 

teve aqueles momentos de dificuldade em matemática. E minha mãe sempre teve muita 

facilidade. Minha mãe explicava, me orientava… Quando ela não dava conta, tinha um 

irmão. Lembro dessa história também de eu ir à casa dele para ele me dar aula de matemática. 

Então, teve aqueles momentos de ter mais dificuldade, de ter que tirar uma nota alta, tinha 

uns momentos que eu precisava tirar muita nota. Não tinha boas notas… Não era um bom 

aluno, eu era um aluno mediano, me safava. 

 

“Eu sempre me dei bem, sempre tive um bom gênio e uma coisa que sempre ajudou a 

integrar era a bola. 



 
 

Eu sempre falo isso, tinha muita coisa de bullying, mas sempre tive boas relações. 

Meu filho mesmo me conta que ele sofreu bullying na escola. Nossa época era uma época 

de muita brincadeira… Sacaneando desde a chamada, todo mundo que tinha um nome 

esquisito, era sacaneado… Mas, eu sempre me dei bem, sempre tive um bom gênio e uma 

coisa que sempre ajudou a integrar era a bola. Eu jogava bem, fui bom de bola. A bola sempre 

foi uma coisa que brasileiro em escola jogou, ou era de forma oficial, ou extraoficial. Eu 

sempre estava jogando, eu brincava e isso me ajudava a integrar as pessoas. Eu não era de 

ter inimizade, me lembro de uma vez só que eu briguei na escola. Eu fui suspenso, porque 

eu briguei, mas foi uma vez só. Fora isso, as amizades de escola inclusive permaneceram 

para fora da escola. Depois até de adulto. Hoje não. Alguns não vejo mais por questões de 

casamento, moradia… Mas, durante muito tempo, levei amigos da época do ginásio, até 

vestibular, faculdade… Amigos que estudaram comigo esse tempo todo. Foram amigos que 

eu fiz na vida pessoal também. Então, a escola sempre foi, para mim, um bom lugar. Não 

tenho esse negócio de ‘ah, a escola, detesto a escola.’. Era legal, eu gostava de ir para escola. 

Tinha as ondas, tinha as meninas, as farras. Tinha tudo. Gostava de paquerar na escola 

também… 

 

“(…) quando eu não entrei na universidade naquele ano e fui trabalhar. (…). Eu 

trabalhava de dia e fazia vestibular à noite.” 

Na época que eu estudei não tinha essas coisas de fazer teste vocacional. As pessoas 

escolhiam aquelas profissões clássicas. Era médico, engenheiro, advogado. Tanto que 

quando foram divulgar lá na minha escola o curso que o colégio estava fazendo convênio, 

era curso de Medicina. Polarizava entre ser engenheiro e ser médico, advogado… E a gente 

acabava indo para essa direção. Quem não gostava muito de matemática, desenho, ia fazer 

medicina. E eu fui nessa. Eu fui fazer Medicina. Eu fui fazer vestibular de Medicina e eu 

jogava bola no curso de Medicina, era da seleção do curso, jogava, disputava campeonato… 

E aí no final desse semestre, no final desse curso, eu passei para uma faculdade particular de 

Medicina. Quando eu passei para faculdade particular de Medicina, meu pai estava bem, eu 

tinha carro, eu fiz vestibular de carro, era uma onda… Mas deu um problema na vida dele e 

ele acabou ficando com uma situação financeira complicada. Meu pai saiu da aeronáutica e 

eu não pude cursar essa faculdade particular. Minha mãe até falou: ‘não, procura o seu tio’. 

Ela tinha um irmão que era rico, tinha uma boa situação e queria que eu falasse com ele. Ela 

queria falar com ele. Mas eu: ‘não, não quero que fale com ninguém, deixa quieto, eu vou 

trabalhar’. Aí foi quando eu não entrei na universidade naquele ano e fui trabalhar. Fui 



 
 

trabalhar num banco, num departamento de um câmbio de um banco. E comecei, trabalhava 

durante o dia no departamento de câmbio. Eu tinha um primo que era do banco, entrei pela 

janela. Não sabia bater máquina, me botaram lá dentro e eu comecei a fazer uma carreira ali 

no banco, mas continuei estudando, à noite. Então eu trabalhava de dia e fazia vestibular à 

noite. Eu fazia vestibular antes de manhã, estudante, mas tive que transferir. 

 

“Chegou uma hora que eu não, não aguentei. Não queria ir para aula… No meio do 

ano seguinte, eu saí do curso.” 

Chegou uma hora que eu não aguentei. Trabalhava muito, o trabalho no banco era 

pesado, as vezes ficava até tarde… Comecei a ter também outros interesses, queria sair do 

trabalho para sair com os amigos, beber. Não queria ir para aula… No meio do ano seguinte, 

eu saí do curso. Quando chegou a época do vestibular, de se inscrever para o vestibular, na 

época era uma prova só, mas por áreas, eu não estava estudando… Mas tinha um amigo meu, 

amigo pessoal, que fazia Comunicação. Eu virei para ele e falei: ‘cara, onde é que pega essa 

coisa do roteiro do candidato?’. Ele falou: ‘ah, é em tal lugar’ e me deu um lugar. Eu já tinha 

decidido, porque eu falei: ‘bom, eu não posso fazer medicina, porque medicina é o dia 

inteiro, eu não tenho como’, eu estava trabalhando, eu precisava trabalhar. Então, eu falei: 

‘vou fazer Psicologia, porque o meu interesse é mais pelas questões da cabeça’, se eu fosse 

médico eu queria ser médico psiquiatra, tinha uma coisa assim que me interessava o lado 

humano da, da medicina, e o lado humano também, o lado mental, da Psicologia. Aí eu 

decidi: ‘vou fazer psicologia!’. Eu saí cedo do trabalho para ir lá nesse lugar que ele tinha 

me dito que estava entregando o roteiro do candidato. Eles entregavam um roteiro para o 

candidato, você pegava o material. Aí eu fui lá, tinha uma fila, fui de gravatinha, porque eu 

trabalhava no banco, não é? Risos. 

Quando eu cheguei lá na hora: ‘é… Psicologia!’. O cara falou: ‘ah, não é aqui não’. 

Eu falei: ‘não é aqui?’. Ele: ‘não… é lá na faculdade de Ciências Médicas.’. Putz! Eu tinha 

saído cedo do trabalho, tinha pegado toda a fila… Risos. Aí eu virei para o cara e falei: ‘não, 

me dá esse mesmo’. O cara me olhou assim. Risos. Minha escolha vocacional foi nesse 

momento risos. O cara me olhou… Saí dali, guardei aquele negócio e fui pra casa. Quando 

eu cheguei em casa, eu resolvi dar uma lida no roteiro do candidato da área de humanas. 

Psicologia era área de saúde, era área biomédica. Ali tinha um monte de coisa, mas não tinha, 

claro, Psicologia… E eu estava lendo, lendo, lendo… Cada um… Daqui a pouco, eu olho 

Educação. Quando eu li a ementa do que era Educação, do que que fazia, qual era o perfil 

do profissional… Eu falei: ‘é isso que eu quero fazer, quero ser pedagogo!’. Me inscrevi 



 
 

para Pedagogia. E passei! Pronto, fui fazer Pedagogia. Na época, não era uma faculdade 

federal, era uma faculdade privada, mas dentro do exame unificado. Então, era uma 

faculdade também que tinha suas referências. Fui fazer isso. Antes de começar as aulas, tirei 

férias do banco, viajei… Quando eu voltei para ter aula eu me dei conta que eu era um dos 

únicos homens da sala e todas essas coisas que envolvem ser um pedagogo muitos anos atrás, 

numa época em que era uma profissão eminentemente - e ainda é até hoje - feminina. 

 

“Ele falava: ‘o meu filho é universitário!’. Aquilo para ele tinha um valor.” 

Meu pai não ficou muito satisfeito não, minha mãe sempre aceitou tudo, minha mãe 

nunca se opôs a nada. ‘Se é isso que você quer, é isso que você vai fazer’. O meu pai que 

ficou achando que não tinha nada a ver, ele queria muito que eu fosse militar, queria que eu 

fosse polícia. Ele queria que eu tivesse uma segurança e, na cabeça dele, segurança era 

trabalhar nas forças armadas. Enchia o saco para fazer concurso. Eu ia, fazia, entregava a 

prova em branco para não passar, porque eu não queria, mas não queria aborrecê-lo. Quando 

eu fui de fato para fazer pedagogia, ele falou: ‘mas você vai ser o que? Vai trabalhar no 

Pernalonga?’. Eu lembro que ele falou isso, que era o nome de uma escola infantil lá no Rio 

de Janeiro. ‘Vai trabalhar com isso?’. Desvalorizando a profissão… E eu falei: ‘é, eu vou 

fazer isso’... Enfim, acho que não era nem tanto a questão ideológica, era uma questão 

financeira. Ele achava que eu não ia ganhar dinheiro. O meu pai tinha muito essa coisa do 

dinheiro, que foi inclusive o que arrasou a vida dele, a ambição. Na cabeça dele, era muito 

essa coisa do dinheiro. Ele me encheu um pouco o saco, mas depois que ele me viu eu 

fazendo faculdade e que eu estava gostando, ele elogiava. Ele gostava. Ele foi à formatura, 

ele curtiu… Ele valorizava muito! Ele falava: ‘o meu filho é universitário!’. Aquilo para ele 

tinha um valor. Mas acho que foi normal para todos nós. Todos nós fizemos um caminho 

natural. Menos o meu irmão, mas todos os irmãos foram para faculdade. Ninguém teve 

descaminhos. 

 

“Eu fazia faculdade à noite. Trabalhava durante o dia. Saía do banco, ia para 

faculdade.” 

Então, eu continuei no banco e comecei a faculdade. Eu fazia faculdade à noite. 

Trabalhava durante o dia. Saía do banco, ia para faculdade. Depois, chegou um momento 

que era já mais para o final do curso, que eu tinha que começar a fazer estágio e essa coisa 

toda… Eu comecei a negociar com o banco de fazer estágio na própria instituição e até 

avaliar a possibilidade de trabalhar na área de recursos humanos, de processo seletivo, de 



 
 

recrutamento e seleção. Tentei transferência e nada, não consegui. Acabei fazendo os 

estágios mesmo normal. Fazia estágio à noite em colégio supletivo. O que foi marcante nessa 

história, foi que, num determinado momento, era uma matéria de, porque, na época que eu 

fiz pedagogia, você tinha umas habilitações ao término intermediárias. Você podia ser 

supervisor e mais para frente você podia ser orientador educacional. Então tinha uma 

habilitação intermediária de que eu podia ser supervisor pedagógico de primeiro e de 

segundo graus. E orientador educacional de primeiro e segundo graus, que era a habilitação 

fim. Podia ser também administrador, trabalhar como diretor de escola, essas coisas com um 

viés mais. Eu optei por supervisão e orientação. 

 

“Eu pedi demissão no banco (…). Eu mudei minha vida toda.” 

Quando eu estava me formando em supervisor, que era uma habilitação 

intermediária, eu fui visitar uma escola de método Montessori, porque era diferente. Era um 

método ativo… E eu fui. Na época até faltei ao banco. Fui fazer essa visita nessa escola, que 

era uma escola na Urca, que é um bairro, onde tem aquele bondinho do Pão de Açúcar, um 

bairro chique. Então, é uma escola bem interessante, nome francês… Cheguei lá, achei, um 

máximo a escola, as pessoas. O pessoal parecia comigo, eu tinha o cabelo grande… O 

pessoal cabeludo… Não tinha homem, só tinha um cara que dava aula de Arte, que é meu 

amigo até hoje. Enfim, as pessoas tinham aquele estilo que era o meu estilo, era o estilo meio 

de anos 70, de hippie… Eu falei: ‘eu queria tanto trabalhar aqui’. Fiquei naquela viagem de 

querer trabalhar ali. Comecei a falar com o meu pai. ‘Quero trabalhar nesse lugar, mas eu 

precisava sair do banco’. Ele falou: ‘vê lá’. Eu liguei para a diretora, que é minha amiga até 

hoje, atendeu e eu falei: ‘eu tive aí numa visita na sua escola e gostei muito, queria trabalhar 

aí’. Ela falou: ‘mas você quer trabalhar aqui, o que que você conhece do método? Você não 

trabalha num banco?’, eu falei: ‘trabalho, mas eu vou sair do banco’. ‘Ah, você vai sair do 

banco? Ah! Se você sair do banco, eu posso fazer o seguinte com você: você faz um estágio 

de manhã com uma turma, fica sendo estagiário, e à noite você faz o curso de introdução ao 

método Montessori. Se as coisas fluírem bem, no ano seguinte você pode pegar uma turma’. 

Não era comum um homem trabalhar com educação infantil, ela fala isso até hoje: ‘eu 

acreditei num jovem, cabeludo, motoqueiro’. Pela cabeça dela, até hoje ela fala isso sempre 

que ela conta essa história. 

Assim foi feito. Eu pedi demissão no banco, mas eles acabaram me mandando 

embora, fizeram um acordo e eu fui mandado embora, consegui guardar uma grana para não 

ficar dependendo muito do meu pai por um tempo e assim foi feito. Eu mudei a minha vida 



 
 

toda. Eu saía de casa de manhã, ia para Urca. A sorte é que eu tinha uma moto. Eu ia para 

Urca fazer estágio. Eu almoçava por lá e de tarde eu ia para faculdade. Da saída da faculdade, 

eu voltava para Urca para fazer o curso Montessori à noite. Foi toda aquela maluquice. 

Quando chegou, logo depois, não demorou muito, a professora que eu estava estagiando saiu 

da escola. A diretora falou assim: ‘vem cá, você quer pegar a turma? Eu te ajudo’. E era uma 

turma de 1a série. Eu falei: ‘pego!’. Nessa época a gente não tem medo de nada, está tudo 

certo. Eu falei: ‘claro, vamos, eu te ajudo’. Enfim, foi o maior desafio, fui, venci e deu certo. 

 

“Eu nunca tive dificuldade de escrever, eu sempre escrevi, nunca tive dificuldade com 

prazos, entregar trabalho…” 

Depois, fui fazer uma pós-graduação em Psicopedagogia e depois que eu fiz isso, 

tentei alguns mestrados. Tentei mestrado na PUC, passei na prova e fiquei na entrevista. 

Tentei mestrado na UERJ, não passei na prova. Tentei mestrado na Universidade Federal… 

E em momentos diferentes da minha vida, porque quando eu trabalhava, eu não tinha tempo 

de fazer mestrado. Então, eu só fui fazer mestrado, na realidade, só fui tentar mestrado 

quando eu saí da Casa da Moeda, que aí eu abri uma empresa. Consegui me desvencilhar 

daquele horário fixo e falei: ‘não, vou fazer um mestrado na PUC’. Mas, sempre que eu 

tentava eu estava com tempo para fazer, mas desvinculado do estudo. Eu não estava 

estudando, eu não estava lendo nada. Nem sempre eu era bem sucedido. Eu chegava perto, 

mas não entrava. 

Eu nunca tive dificuldade de escrever, eu sempre escrevi, nunca tive dificuldade com 

prazos, entregar trabalho. Muito pelo contrário, sempre tive muita facilidade de me 

enquadrar. Eu sou uma pessoa muito enquadradinha. Se é para fazer, eu vou fazer. Não sou 

questionador. Não adianta eu ficar me insurgindo pelas questões. Claro, num determinado 

momento, tem um espaço para você falar, você fala, mas não era um aluno problema de estar 

sempre reivindicando, questionando o que está estabelecido… 

 

“(Eu) dizia: ‘vou fazer um mestrado’, mas eu trabalhava demais, não tinha como…” 

Eu me aposentei em 2011 e fui convidado para dar aula numa pós-graduação, numa 

universidade particular. Universidade que eu já tinha trabalhado nas escolas deles. Dei aula 

num curso de docência para o ensino superior. Eram profissionais que, num determinado 

momento, com esse curso, conseguiam dar aula em universidades. Dei aula para duas turmas 

nesse curso. Era uma cadeira de 40 horas, então, eu dei aula e fiquei entre fazer nada, viajar, 

estudar, dar essas aulas… Em 2014, uma amiga minha me chamou para voltar para o Senac., 



 
 

que eu já tinha trabalhado. E ela estava dirigindo uma faculdade recente do Senac. E ela me 

chamou para ser coordenador acadêmico da faculdade. E aí eu comecei a me envolver na 

questão, eu recebia as comissões do MEC, eu comecei a me envolver com legislação. Vi a 

importância que o MEC dava às habilitações, mestrado e doutorado. Comecei a viver essa 

maluquice toda. Trabalhei dois, três anos… E eu ficava muito chateado, porque eu tinha já 

a possibilidade de ter um mestrado. Eu estava num cargo que eu me dirigia aos doutores, aos 

mestres, e eu mesmo não tinha mestrado. Eu tinha um profundo conhecimento da 

metodologia do Senac, do processo pedagógico do Senac, mas não tinha uma habilitação. 

Nunca ninguém me questionou disso, porque eu dominava e pronto. 

Mas, eu comigo pensava isso e dizia: ‘vou fazer um mestrado’, mas eu trabalhava 

demais, não tinha como… Quando eu saí do Senac, em 2017, eu comecei essa coisa do 

‘poxa, eu acho que é legal fazer um mestrado em Portugal…’. Começou com essa coisa de 

viver um tempo fora e aproveitar para fazer um mestrado. Eu sempre entrava nas 

universidades. Era no Minho, Coimbra… Quando eu vim à Portugal eu fui à Coimbra… Eu 

nunca fui ao Porto, mas sempre ficava nessa história… Em 2018 eu vi a Universidade do 

Porto e resolvi aplicar. Todo mundo passou, não é? Risos. E acho que aí é legal… Porque 

dão valor ao teu currículo, ao teu histórico, ao que você fez… Qual a dificuldade de você 

fazer um mestrado? No Brasil é mais complexo. Eles dificultam mais e eu não sei nem por 

quê. Talvez porque não tenha vaga pra todo mundo, não tem gente para orientar todo mundo, 

né? Mas foi isso e aí estou aqui… 

 

“(…) a Universidade do Porto, mesmo assim, considerou a minha inscrição” 

Eu pesquisei as universidades, vi que ela tinha um bom rankeamento, inclusive na 

área de educação. Mas eu me inscrevi nas três, em Coimbra, eu me inscrevi no Porto e me 

inscrevi no Minho não… No Minho era um pouco depois, mas Coimbra e Porto na mesma 

época. Só que eu não paguei nenhuma das duas. Eu me inscrevi, mas na hora de pagar eu 

não paguei, porque minha filha tinha vindo para Europa…Seria muita mudança, de ter que 

vir com a minha filha, enfim. Resolvi adiar essa história. Mas a Universidade do Porto, 

mesmo assim, considerou a minha inscrição, me selecionou e me mandou um e-mail ‘você 

está aprovado’. Coimbra nem cogitou, não paguei, não me avaliaram… O Porto avaliou, 

avaliou e mandou… Eu fui dizer para o cara: ‘eu não paguei e aí?’, aí ele: ‘ah, mas você 

devia ter pagado’, aí ‘mas posso pagar ainda?’ e ele falou: ‘pode, até tal dia’. Eu fui e paguei. 

Ficou valendo. O mestrado foi o motivo da mudança, o motivo de virmos pra Portugal, que 



 
 

aí era meio que dar uma mudada mesmo. E a gente veio com tudo. Vendi coisas lá, vim com 

perspectiva de fazer inclusive um investimento aqui. 

 

“Eu acho que podia ter mais processos de participação, como estudante ainda.” 

E foi bom, a universidade é organizada. Desde o início, dos contatos ainda no Brasil, 

tudo que eu mandava perguntando, respondiam com muita rapidez. Um serviço acadêmico 

bem proativo, nunca me deixaram falando sozinho. Cheguei, fiz matrícula. Não tenho nada 

o que dizer, muito pelo contrário, acho que funciona muito bem. Mas tem muita coisa que 

eu vejo, o mestrado é um mestrado tradicional. Agora mesmo a gente está vendo. Eu 

imaginava fazer um mestrado na área de tecnologia educacional, usando outras mídias. Falar 

de mediação por tecnologia… O que a gente tem é um mestrado extremamente acadêmico, 

muito acadêmico. A gente teve que fazer, nos dois semestres iniciais, dez trabalhos escritos 

e dez apresentações. Foram cinco disciplinas em cada. Ou seja, eles te preparam muito para 

escrever, acho que menos para investigar. Para escrever mais do que para investigar. 

Eu acho que podia ter mais processos de participação, como estudante ainda. Eles 

têm muita investigação, eles podiam colocar a gente para investigar junto, para acompanhar 

o processo de investigar e levantar dados. Enfim, ter um processo mais ativo do aluno nas 

investigações que eles fazem, que são muitas. Mas não. Eles ficam mais no processo mesmo 

de trabalho. Trabalho escrito, apresentar. É um processo muito da apresentação da 

dissertação, da defesa. Você apresentar um trabalho escrito e ter a possibilidade de falar. 

Quando, na realidade, isso é a culminância de um processo de investigação. Então assim, eu 

nunca fiz investigação na minha vida. Metodologia de investigação foi só teoria. Eu não sei 

como é que será quando eu for a campo, fazer entrevista, como você está fazendo agora. Eu 

não sei. Enfim, eu acho que se a gente tivesse se envolvido nesse processo, num trabalho um 

pouco mais prático de investigar, eu acho que seria mais interessante… Bem mais 

interessante! 

 

“A universidade te abraça, eu acho que a universidade te abraça… Se você quer ser 

abraçado, ou não, é outra história.” 

O meu dia na universidade era aula. Eu pouco usei a universidade para estudo. Pouco 

usei a universidade, a biblioteca da universidade para estudar ou pegar livro. O meu trabalho 

com a universidade era: sair de casa e ir para aula, sair da aula e ir para casa. Chegava, ia na 

cantina, tomava meu café, assistia aula e ia para casa. Fiz minha coisa toda em casa. Tenho 

um espaço aqui que dá para gente estudar, pesquisar, trabalhar. Então, o meu relacionamento 



 
 

com a faculdade era muito nesse sentido. Não usei serviços da universidade, muito pouco. 

Agora, é uma faculdade que atende. Eu vejo pelo que eles divulgam. É uma faculdade que 

tenta abraçar o estudante. Eu acho que se o aluno quiser se envolver na faculdade, não faltam 

coisas para ele se envolver. Eles divulgam muitas coisas. Eu fui a alguns eventos. Sempre 

que tinha algum evento que eu me interessava, eu me inscrevia. Era tranquilo de participar. 

Se você quiser participar de tudo que a universidade oferece, não só a tua faculdade, mas a 

universidade, você tem compromisso todos os dias, o tempo todo, até fim de semana. Coisas 

culturais, coisas científicas. A gente teve a oportunidade de apresentar um projeto de 

investigação, no evento de investigação jovem da Universidade do Porto, um trabalho que a 

gente tinha feito. Não foi nem iniciativa minha, foi iniciativa do meu colega. Ele mandou, 

foi aceito, a gente foi… Não teve nada demais, era para fazer um poster. Mas, foi 

interessante. Eles estimulam. Eles estimulam algumas coisas… 

Eu me sinto nesse processo. Eu estudo aqui, falo que estudo aqui, gosto de saber o 

que a universidade disponibiliza para os alunos. Vejo que eu poderia estar usufruindo de 

coisas, porque estão disponibilizando para mim. Inclusive serviços, por exemplo, eu agora 

estou fazendo, parei, por causa dessa maluquice, mas eu estava na academia. Estava tratando 

do dente, fiz limpeza nos dentes na Universidade de Medicina Dentária…A universidade te 

abraça, eu acho que a universidade te abraça… Se você quer ser abraçado, ou não, é outra 

história. 

 

“Pareceu muito faculdade, eu esperava um negócio um pouco mais de 

aprofundamento, de participação em investigação, de fazer leituras diferenciadas.” 

Os colegas que a gente tem que são estudantes nacionais, talvez, por terem feito 

licenciatura na própria faculdade, tenham uma ligação maior, tem um conhecimento melhor 

de como é que as coisas funcionam. Eles transitam melhor, porque já conhecem. Mas, em 

termos de tratamento, o que é dado a mim e o que é dado a eles, eu não vejo nenhuma 

diferença. Não vejo. Se tem, eu não sei, mas eu não vejo. 

Eu também tenho uma situação diferente. Eu não vivi problemas de mudança. Eu 

estou num lugar e tenho que sair. A gente logo conseguiu um apartamento, aqui a gente tem 

esse espaço para estudar. Eu tive todos os meios para fazer as coisas direitinho. O meu 

percurso foi tranquilo. Eu entreguei os trabalhos que eu tinha que entregar dentro do prazo. 

Questionei um pouco, não entre os professores, porque eu acho que eles fazem parte de uma 

estrutura. Mas, com os amigos. A forma, essa coisa do excessivo trabalho. Pareceu muito 

faculdade, eu esperava um negócio um pouco mais de aprofundamento, de participação em 



 
 

investigação, de fazer leituras diferenciadas. Mas eles deram muita opção de leitura. Se 

quisesse ler bastante coisa, mas acaba que você não tem muito tempo, né?  

 

“Na minha geração foi determinante ir para uma faculdade.” 

Na minha geração foi determinante ir para uma faculdade. Determinante sob o ponto 

de vista profissional. Eu não sei se hoje faz diferença, porque todo mundo tem. Mas, alguns 

anos atrás… Com 20 anos, 40 anos atrás, você ter um ensino superior, falar uma língua, ter 

o domínio era muita coisa! Hoje não é nada, mas naquela época era importante. Então, me 

abriu outras oportunidades. Eu hoje sou em função daquilo que eu vivi, do caminho que eu 

trilhei por intermédio do ensino superior. Podia ter feito outras coisas? Podia. Podia ter feito 

um mestrado a mais tempo, mas não era da cultura da minha geração fazer um mestrado 

como agora as pessoas já saem e fazem um mestrado. As pessoas iam fazer mestrado como 

aprofundamento profissional. Você tinha que ter um histórico profissional para ter troca. Era 

quase que requerido que você tivesse uma trajetória profissional para poder ir para um 

mestrado e dar um pouco da tua contribuição também. 

Hoje não. Hoje, o mestrado é a continuidade do teu curso. Era comum você fazer 

pós-graduação, que era uma coisa que era mais customizada com aquilo que você queria 

aprofundar mais de perto. Por exemplo, eu era orientador educacional, eu fui fazer 

psicopedagogia, porque isso ia me ajudar a entender melhor os casos de dificuldade de 

aprendizagem que pudessem passar por mim. Então, a gente fazia coisas que iam ser mais 

diretamente utilizadas pela tua formação, em função da tua formação. Não um mestrado que 

é uma coisa que te dá mais informação. Eu acho que o ensino superior e essas coisas que eu 

fui fazendo sempre foram me ajudando a me desenvolver. Para mim, foi fundamental! Foi 

tudo! Agora, eu acho importante justamente essa orientação, porque muitas vezes, os alunos 

hoje vão para o ensino superior cedo demais, sem saber aquilo que é possível, como se fosse 

só uma coisa fosse possível. 

 

“Já deu, eu já cumpri minha parte!” 

Nessa idade, se o desenho de um doutorado fosse um negócio mais leve, ou fosse um 

desenho diferente, talvez eu me incentivasse a continuar estudando. Agora se ficar tendo que 

apresentar trabalhinho aqui, trabalhinho ali… Está bom pra mim, vou ficar por aqui. E vou 

aproveitar o tempo agora para passear um pouco por aí, desde que o corona vírus deixe, 

risos. Porque, o interesse profissional não rola. Eu não estou querendo dar aula. Eu não tenho 



 
 

essa gana estudar, para ficar lendo… Hoje, eu gosto mais de assistir, eu sou mais visual, de 

passear, ver a paisagem… Já deu, eu já cumpri minha parte! 

 

“O Porto foi também uma coisa de unir a cidade com a universidade (…). O Brasil foi 

me expulsando e aqui foi acolhendo… Foi um abraço geral.” 

Eu passei por quatro faculdades, mas por ter que fazer, elas estavam no teu caminho. 

É a operação, entende? É missão. Não é assim: ‘ah eu vou fazer, porque eu queria fazer’. 

Não. Vou fazer, porque era hora de fazer, estava no caminho fazer. Tem que estar no 

caminho, tem que estar na vida, fazer parte da história da vida. A Universidade do Porto é 

uma história de vida de aposentado. Eu não vim para cá, ao contrário de muitos colegas 

meus, atrás de um mestrado para ir à luta. Para mim não é isso. Para mim, é uma coisa… 

Para mim. Risos. É uma conquista pessoal. É uma coisa que eu acho que mereço. Eu acho 

que mereço ter essa habilitação. Mas, se não for, se o corona encher o saco, se complicar 

muito, eu não sei… Eu já estou para o que der e vier. Já virou uma experiência de vida, que 

eu tive que pagar, que eu tive que custear. Claro que eu quero concluir, mas eu não sei. Eu 

não sei o que vai acontecer…  

A Universidade do Porto veio como uma escolha pessoal, como uma universidade 

que eu fui ver, achei legal… E, sinceramente, me fazia mais a cabeça a Universidade do 

Porto do que a Universidade de Coimbra. Coimbra eu acho pesado, aquela história, aqueles 

prédios… O Porto foi também uma coisa de unir a cidade com a universidade, o que é muito 

bom. E a universidade também me quis. Eu nem paguei e ela me escolheu. Essa história com 

Portugal também foi isso, teve a escolha de um lugar, de uma universidade, onde as coisas 

foram me abraçando… O Brasil foi me expulsando e aqui foi acolhendo… Foi um abraço 

geral, sabe? Foi bem legal. 

 

“Eu gosto de falar dessas histórias, porque são histórias da minha vida. Relembrar é 

sempre bom.” 

Foi bom falar! Eu gosto de falar dessas histórias, porque são histórias da minha vida. 

Relembrar é sempre bom. Às vezes, a gente está aqui nesse momento e acha que não é nada. 

Mas, você não está aqui à toa. Muita coisa já aconteceu. Muita coisa aconteceu! É importante 

lembrar o que você fez, as tuas realizações, as dificuldades, os desafios, os sucessos, os 

medos, os acertos… As superações… Isso é importante! Tem horas que você fica achando 

que como a vida está parada, nesse momento, você acha que você não é nada, você não é 

ninguém, você não fez nada. E não é bem assim. Já rolaram muitas coisas. Lembrar disso é 



 
 

importante. O momento que eu estou vivendo é de muita passividade. Tem o mestrado, mas 

fora isso, nesse momento, a vida de uma pessoa que se aposentou, que os filhos estão 

criados… É uma vida de contemplação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rita e a necessidade de afirmar a igualdade de oportunidades: “Eu sempre quis ir 

para a universidade por vir de uma família que são dois meninos e eu”. 

 

“Logo depois, ela (minha mãe) engravidou do meu irmão mais velho e deixou os estudos 

por causa daquela coisa: tem que cuidar da família.” 

Infelizmente, os meus quatro avós morreram enquanto eu ainda era adolescente, 

então eu não tive muito contato. Ainda assim, eu tenho uma história muito próxima com a 

minha avó, porque eu vi o corpo dela muito próximo quando ela morreu e eu tinha 4 anos na 

época. Era a mãe do meu pai.  Mas, para mim, isso foi bom, porque eu percebo que vejo a 

morte diferente dos meus irmãos… Para mim a morte é uma coisa que está ali, que vai 

acontecer naturalmente. Eu vejo que meus irmãos já não lidam muito bem com isso. E aí eu 

perdi outro avô com 6 anos, um avô com 14 e minha avó materna na altura de prestar o 

vestibular, que foi com quem eu convivi mais. Acho que meus avós, se muito, foram até o 

ensino médio. Mas eu não sei exatamente, minha avó materna eu nem lembro de vê-la 

escrevendo. Acho que se terminaram foram até o ensino médio, porque todos trabalhavam 

com café. A minha avó foi abandonada quando criança, então ela trabalhava numa casa de 

pessoas que tinha plantações de café, lá que ela foi criada. Ela sempre foi do lar, era como a 

doméstica da casa. E o meu avô trabalhava lá, por isso eles se conheceram e se casaram… 

Naquela época não tinha muita oportunidade. Gostavam muito dela na casa, chamavam ela 

de madrinha, mas é aquela coisa...  

A minha mãe chegou a terminar o ensino médio e em seguida fez o magistério, que 

não chega a ser uma formação académica, é um complemento ao ensino médio… O meu pai 

fez até o 8o ano. Meu pai terminou o ensino fundamental e sempre trabalhou. A minha mãe 

chegou a atuar no magistério, mas logo depois, ela engravidou do meu irmão mais velho e 

deixou os estudos por causa daquela coisa: tem que cuidar da família.  

 

“Eu ia bem, mas também não era a melhor da turma. Mas eu gostava da escola…” 

Eu comecei a ir para a creche com 4 anos, era até uma creche espírita, até engraçado 

porque os meus pais são católicos. Mas eu sempre gostei, gostava de ir para a escola, dos 

professores… Eu lembro que comecei a ler primeiro que as outras crianças. Nunca tive 

dificuldade, mas acho que vem muito da coisa do magistério, minhas tias era professoras 

também. As três seguiram, diferente da minha mãe. Então, nunca foi difícil para mim. Eu 

não era a melhor aluna, mas eu era boa, porque o meu irmão mais velho é totalmente 

daqueles que choram, sabe? Se não consegue tirar 10. Ele é muito inteligente e dedicado. O 



 
 

meu irmão mais novo já é completamente oposto e eu fico, assim, no meio, sabe? Eu ia bem, 

mas também não era a melhor da turma. Mas eu gostava da escola…  Nunca tive muita 

dificuldade e eu sempre estudei em escola pública, não é? Mais para frente eu tive algumas 

dificuldades, em algumas matérias, mas sempre me saí bem… 

E eu sempre fui muito do mundo, tive muito amigos, eu tenho amigos até hoje da 

creche. Tem uma amiga minha da creche que eu sou a madrinha do filho dela, meu afilhado 

já vai fazer 3 anos. Eu acho que vai ficando mais difícil fazer amigos quando você vai 

crescendo. Na universidade, por exemplo, que aí as pessoas já são mais diferentes e você já 

começa a questionar. Porque eu acho a área acadêmica muito vaidosa, assim, sabe? Aqui eu 

não vejo muito isso, mas ainda assim, vejo. Mas fica muito claro que a universidade é uma 

área muito vaidosa… Mas, no resto, eu tive amizades de todas as épocas da escola…  

 

“Eu nunca questionei não fazer universidade. Eu sempre quis ir para universidade por 

vir de uma família que são dois meninos e eu.” 

Eu moro no Centro-oeste, em Minas, perto da represa de Furnas e quase todo mundo 

no ensino médio tem que fazer um técnico em Furnas, tecnicamente você já sai meio 

empregado. Eu lembro de tentar o técnico, mas um dia antes da prova a minha avó materna 

faleceu, então eu fiz a prova sem a menor cabeça, com febre, muito mal… Não me saí bem. 

Meu irmão mais velho chegou a fazer esse técnico, não que ele tenha seguido a área, mas 

ele fez porque: uma que a gente ia para uma escola pública muito boa, que era referência da 

região. 

 E eu sempre estudei em escola pública, antes de entrar na universidade, eu fiz em 

escola pública, a gente sabe como é o ensino público no Brasil, era muito complicado. Foi 

desafiante. Quando você vai entrar para prestar o ENEM e tem coisa que não está muito bem 

na sua vida. Enfim… Sempre, a minha mãe, sempre, apesar de ter abandonado a carreira, 

mas isso também é um contexto social, porque ela deixou pelos filhos, pelo marido. ‘Ah, é 

mulher, tem que cuidar da casa’. Ela sempre incentivou muito a gente, principalmente a 

mim, a buscar através do ensino uma profissão e uma independência financeira, que é uma 

coisa que ela não tem até hoje. Acho que isso também é muito importante, porque na casa 

da minha mãe são 5 mulheres e 2 homens de filhos. Uma família um pouco grande, mas 

normal para época. De todas elas, as que continuaram a buscar o ensino têm a coisa da 

independência financeira muito forte. Até hoje ela sente um pouco aquela carga pesada de 

ser mãe e ter que ficar ali naquela complicação. Então, buscar o ensino para mim sempre foi 

muito claro. Eu tinha dúvida. Chegou o terceiro ano e eu: ‘não sei o que fazer!’, minhas áreas 



 
 

correlatas eram muito estranhas, eu estava entre design de moda, porque minhas avós são 

costureiras e eu já tinha visto nelas uma referência, ou educação física, que é uma coisa que 

eu gosto de praticar. Mas segui a moda, não estou arrependida, eu acho. Mas sempre foi 

certo… Eu nunca questionei não fazer uma universidade. Eu sempre quis ir para 

universidade por vir de uma família que são dois meninos e eu. Então sempre me posicionei 

muito em ser notada de forma igual. E na minha família, se você conseguir se estabelecer… 

Não que eles me tratem igual, porque o meu pai ainda acha que eu sou uma menininha, mas 

já tinha isso definido que eu queria estudar. 

Assim que eu entrei na universidade eu me identifiquei com a área acadêmica e eu 

sempre falei: ‘ah, vou sair e vou fazer um mestrado.’, ‘quero um doutorado!’. E o meu irmão 

mais velho sempre me incentivou muito nisso, o que é importante. Então, eu acho que foi, 

foi meio natural… Eu saí do terceiro ano, minha mãe me impediu de mudar de cidade, porque 

eu ainda tinha 17 anos, então ela me fez ficar mais seis meses na minha cidade esperando 

completar 18. E aí eu falei: ‘não quero parar de estudar’, aí eu fui para um cursinho particular. 

Cheguei a prestar o ENEM, mas já estava ingressa na universidade… Eu tentei nota pra 

UFMG, eu acho, e não passei e nem tentei mais.  

 

“Minha alegria era ir para a universidade.” 

Depois, eu saí da casa dos meus pais e fui morar numa república. Eu morava com 

mais duas meninas, duas baianas. Foi um choque, né? Meu sonho era sair da minha cidade, 

que é uma cidade pequena, tem 33 mil habitantes, todo mundo fala da sua vida para todo 

mundo. Eu sempre gostei de Belo Horizonte, meu tio é de lá, meu irmão chegou a morar lá 

uma época e eu tinha essa vontade. Fui para lá. Nos primeiros seis meses foi péssimo, apesar 

de estar gostando da universidade, sentia muita falta de casa, sentia muita falta dos meus 

amigos, da minha família… Mas, como eu estava ali porque eu queria, eu escondia da minha 

mãe toda a minha dor e frustração. A primeira semana eu lembro de estar apaixonada pela 

universidade, eu morava próximo à universidade. Minha alegria era ir para universidade. 

Quando eu voltava eu chorava, era uma saudade! E foram seis péssimos meses assim. Até 

eu ir para minha cidade passar férias e pensar ‘ah não, olha, não é mais meu lugar’. Eu acho 

que isso foi bom, porque como eu passava muito tempo na universidade, conhecendo, 

fazendo amizade com professores… Até hoje eu tenho uma ligação muito boa com alguns 

professores.  

 



 
 

“Quando os meus pais acharam que estava tudo certo, eu virei e falei: ‘olha, então, vou 

prestar o mestrado e eu vou… vou pra Porto!”  

Depois, foi complicado. No fim da universidade, eu fiz uma iniciação científica com 

a qual eu defini o caminho que eu tracei hoje. Eu fiz uma iniciação científica com o 

coordenador de têxtil, que é o coordenador do meu curso, mas o curso não tem nada ligado 

a isso, é mais de patrimônio. Iniciamos um projeto no Brasil ainda, que era sobre os figurinos 

de ópera de uma rede. Daí eu me interessei por essa área. Saí da faculdade, eu ainda fiz um 

curso de restauro, em Ouro Preto. Fiquei dois anos fazendo um técnico de restauro de bens 

móveis. Fiz um curso específico e voltei para minha cidade para trabalhar com restauro. Só 

que eu não estava completa. Eu ainda queria estudar mais. Quando os meus pais acharam 

que estava tudo certo, eu virei e falei: ‘olha, então, vou prestar o mestrado e eu vou… vou 

pra Porto!’. A minha mãe adorou, porque ela sempre incentivou muito isso. O meu pai, ele 

ficou um bocado frustrado, porque eu já tinha voltado para casa, já estava trabalhando e para 

ele foi meio complicado, ele ficou um mês sem conversar comigo. 

Primeiro, eu tentei mestrado, antes de vir para cá, na UFOP, porque eu morava em 

Ouro Preto. Aí eu tentei um mestrado em História. Eu estava concorrendo com uma, com 

uma amiga minha, da minha casa, a gente estava morando juntas. Ela não era 

intelectualmente inteligente, assim, ela era uma aluna razoável, mas na hora de confrontar 

projeto, eu fiquei questionando e ela passou. Não porque ela se saiu bem, ela passou porque 

a coordenadora, a orientadora dela, já havia escolhido ela. Eu fiquei muito frustrada. 

Frustrada, mas não por ela. Eu fico muito feliz. Ela já apresentou, agora ela já é mestre, vai 

tentar o doutorado… Mas assim, frustrada por essa questão da universidade, entendeu? De 

você ir tentar e você já ter os quadros definidos. Para que você vai abrir um concurso se as 

pessoas não vão ser aceitas por colocação? Sim por quem está ali atrás dele. Depois disso, 

uma amiga minha que já estava no Porto, uma amiga que fez o curso de restauro comigo, ela 

veio aqui para o mestrado de História e Patrimônio, e ela falou: “vem, que você vai gostar e 

tal”. Eu analisei as bases, não gostava muito de História e Patrimônio, eu achava que era 

muito voltado para Arquitetura, que é área dela. Então, fiz outro, que é História da Arte, 

Cultura Visual e Patrimônio, que me dá liberdade de sair e ir para moda ou ir para outras 

áreas que estão mais abertas. 

 

“Quanto mais ele se incomodava com essa questão, mais eu falava: ‘esse é o caminho 

que eu devo seguir, porque eu não quero ser que nem a família da minha mãe’.” 



 
 

Assim que essa amiga veio, eu questionei vir, mas ela veio com o namorado e eu 

também namorava na altura. O namorado terminou com ela, o meu terminou comigo e ela 

começou a incentivar mais… Eu já tinha terminado o meu trabalho em restauro, porque, 

infelizmente, a vida do restaurador é você ir atrás das suas obras, tem que estar sempre em 

constante mutação, o que não é ruim, porém é meio chato. Eu falei com a minha mãe, só a 

minha mãe sabia, eu falei: “a Maria está no Porto e eu vou tentar o mestrado lá também”.  

Foram seis meses de espera, eu fiquei juntando grana, esperando a seletiva. Em 

fevereiro, eu entrei na seletiva, muito ansiosa, porque eu tinha um pouco de medo de ser 

igual ao Brasil. Aqui a gente não tem contato. A gente vem na cara e na coragem. Mas fiquei 

muito feliz de saber que a análise era de nota, de carta. Era o real mesmo, de tudo que eu 

trabalhei na universidade e as boas pontuações que eu tive valeram a pena. Quando eu fiz a 

entrevista, eles falaram: ‘ah, daqui a uma semana você recebe a decisão”. Era uma segunda-

feira 7h da manhã… Depois eu fiquei ansiosa, mas só falei com o meu pai quando eu fui 

fazer meu passaporte. Na altura, eu estava trabalhando num estabelecimento dele e eu 

precisava de dinheiro emprestado. Então, eu reuni a família. O meu irmão mais velho é 

casado, tem filho e morava fora. O meu irmão do meio não chegou a terminar a universidade. 

Ele iniciou e fez quase até o final, mas decidiu trancar. Quando eu falei que eu ia fazer outro 

curso quando saí da universidade, ele questionou muito. Falou que achava que eu estava 

gastando dinheiro à toa e que meu pai não podia aceitar… Aí eu falei com meu pai: ‘pai, o 

senhor que falar alguma coisa?’. Ele falou: ‘não, se você quer estudar, então vai…’. E dessa 

vez, o meu medo era mesmo esse, porque apesar de ter uma grana guardada, no sufoco a 

gente pede ajuda para os nossos pais, não tem opção… Deu medo, mas eu já tinha falado 

com a minha mãe e ela me assegurou: ‘não, se você quer ir, você vai’. 

Eu falei na mesa com a família reunida e meu pai ficou sem falar desde esse dia e até 

um mês depois. Eu acho que ele também só acreditou quando o passaporte chegou. Mas acho 

que isso foi bom para mim, porque quanto mais ele não queria que eu viesse, mais eu achava 

que esse era o caminho certo de fazer. Até porque via minha mãe em casa. Ela sempre gostou 

de lecionar, ela sempre gostou de estudar muito e foi impedida de fazer isso, porque era o 

padrão da mulher ter que ficar em casa e cuidar da família. Apesar de eu amar o meu pai, ele 

é muito machista ainda e ainda acha que as coisas lá em casa foram construídas em cima do 

trabalho dele. Ele não reconhece o trabalho de casa enquanto trabalho, o trabalho invisível 

que a mulher faz até hoje. Quanto mais ele se incomodava com essa questão, mais eu falava: 

‘esse é o caminho que eu devo seguir, porque eu não quero ser que nem a família da minha 

mãe’. 



 
 

Eu achava que era muito importante, porque quando o meu irmão mais velho saiu da 

universidade, ele queria seguir carreira acadêmica, mas meu pai disse: ‘então você vai 

estudar, você não quer trabalhar’. Ele estava morando com a namorada na época, então meu 

pai falou: ‘olha, ou você arruma emprego e se sustenta, ou você volta para casa, porque eu 

não vou ficar bancando você com a sua namorada’. E aí eu acho que foi muito complicado 

para ele, porque, tem essa questão, infelizmente, do machismo. Eu faço isso hoje, não é? O 

meu pai me manda dinheiro quando eu preciso e não questiona porque eu sou a menininha 

da casa, mas meu irmão não teve essa oportunidade. Mas, em contrapartida, o meu irmão me 

apoiou muito: ‘ah, você quer mestrado? Vai fazer! Quer Portugal? Vai morar! Se joga, é isso 

que você quer!’. E ele fala: ‘faz o que eu não pude fazer!’. Eu acho que ter esse apoio é muito 

importante. Ele se preocupa muito comigo aqui, ainda mais nessa situação. Eu não tenho o 

apoio do meu pai, mas tenho do meu irmão.  

 

“Quando eu cheguei, eu fiquei um bocado frustrada com a universidade.” 

Quando eu cheguei, eu fiquei um bocado frustrada com a universidade. Primeiro: o 

site. Ele é muito complicado. Hoje em dia a gente já está acostumado a mexer muito. Mas é 

um sistema muito quadrado, tem pouca informação, você fica perdido, é um saco. Assim 

que eu passei, fui olhar os documentos ir no consulado. E foi um ano que muitas pessoas 

estavam a vir. Eu tive marcação no consulado de Belo Horizonte e estava muito difícil de 

conseguir marcação, mas consegui. E eu tinha que levar a carta de aceite que, teoricamente, 

você recebe assim que você passa. Mandei um e-mail para universidade falando: ‘eu preciso 

ir no consulado, tem esse documento que vocês precisam me enviar’. E eles levaram muito 

tempo para me enviar. Quando eu consegui a minha primeira marcação no consulado, eles 

ainda não tinham me enviado essa carta. Então eu fui, tinha pagado até propina, mas fui sem 

a carta. O pessoal do consulado disse: ‘não pode, a gente não pode carimbar o seu visto. 

Você vai fazer o seguinte: você vai pedir de novo, vai pressionar, porque a universidade já 

devia ter te mandando assim que você passou! Você passou, você já tem a sua carta. A sua 

carta de aceite é a primeira coisa que eles te enviam’. A carta de aceite chegou no outro dia, 

tive que fazer outra marcação. Acabei atrasando, eu cheguei aqui no início de outubro. Eu 

acho que, às vezes, eles negligenciam um pouco esse cuidado com o aluno internacional 

porque são muitos documentos que a gente precisa reunir.  

 



 
 

“Eu acho que isso conforta muito quem vem de fora, de ter uma base de apoio ali dentro 

da universidade. É muito especial, porque eu já vi muita gente querer desistir por não 

ter isso.”  

Passando essa fase, cheguei aqui e fiquei muito feliz com a integração que eu tenho 

com o pessoal da minha sala. Eu faço mestrado em regime parcial, então eu tive a primeira 

turma e estou na segunda agora. A minha primeira turma é incrível! O nosso número maior 

é sempre de brasileiro, mas os portugueses são incríveis! Os meus amigos da primeira turma 

são os meus amigos de todos os dias. É quem faz ligação comigo, é quem está preocupado, 

é quem sai para beber café, para beber no 77. E eu fiquei muito feliz, porque eu vim um 

pouco frustrada da universidade nessa relação de vaidade que tem dentro da universidade. 

Aqui foi muito diferente, pelo menos a minha primeira turma, não posso falar isso da 

segunda, mas a minha primeira turma… Os portugueses são muito esforçados para mostrar 

o que a gente não entende, essas coisas de sistema da universidade, a gente sempre está muito 

confusa… Aquele Moodle… Eles sempre foram muito abertos para tirar dúvida, para ajudar 

e eu acho que isso fez muita diferença! Porque eu tenho casos de amigos que não são da 

minha área, mas que estão aqui agora para o mestrado e que se sentem muito isolados. Disso 

eu não tenho do que reclamar. A minha primeira turma é incrível! Eu acho que isso conforta 

muito quem vem de fora, de ter uma base de apoio ali dentro da universidade. É muito 

especial, porque eu já vi muita gente querer desistir por não ter isso.  

 

“Parece que os professores não querem que a gente tenha esse enfrentamento, mas a 

universidade é um espaço para você ser crítico e correr atrás de coisas que sejam 

desafiadoras” 

Eu acho que os professores se esforçam… Eles se esforçam o suficiente para entender 

a gente, mas ainda assim tem uma velha guarda que é complicada de bater de frente. O meu 

curso antes era História de Portugal, Patrimônio e Memória Visual, então eles ainda têm essa 

carga, esse peso. Alteraram o nome e a ementa do curso, até para poder ter mais abertura, 

ter mais interesse, mas tem aquela velha guarda que não conseguiu se desprender da história 

de Portugal. Isso é horrível. Mas, eu sou uma pessoa muito crítica e eu gosto muito de 

desafio. A primeira matéria que eu peguei e que eu me identifiquei eu peguei, foi com um 

professor velha guarda, cabeça dura, católico até o talo. Eu escolhi um tema que ele ia 

detestar, falei sobre sincretismo religioso numa manifestação cultural de Minas, que é o 

Congado. Ele não fazia ideia do que era sincretismo e achou um absurdo. Eu falei com ele e 

acho que esses pequenos embates são interessantes para eles entenderem a diversidade que 



 
 

a gente tem. Entenderem a importância de ter alunos internacionais no curso. Na minha sala, 

além dos brasileiros, tem uma síria e uma espanhola. Eu acho que isso dá uma movimentada 

bem interessante, porque são várias visões. Mas parece que eles não gostam dessa mistura. 

Parece que os professores não querem que a gente tenha esse enfrentamento, mas a 

universidade é um espaço para você ser crítico e correr atrás de coisas que sejam 

desafiadoras. Quando eu falei: ‘eu vou falar sobre isso.’, ele: ‘e o que é isso?’. Ele não queria, 

mas a outra professora da cadeira achou muito interessante. Mesmo assim, ele disse: ‘se eu 

fosse você eu não faria’. Quando eu apresentei, ele não queria dar o braço a torcer, porque 

foi um dos trabalhos que, provavelmente, vai ser a minha base de estudo para dissertação, 

foi um dos trabalhos que eu mais tive prazer em apresentar e mostrar minha cultura mesmo 

regional. No fim, ele ficou mesmo encantado. Ele não queria gostar, mas ele: ‘olha, Rita, eu 

estou muito feliz com a sua apresentação, porque, apesar de ser um tema controverso, você 

fala com tanto amor e com tanta paixão’. Eu acho que aí que é importante. Apesar de eles 

serem cabeça dura, eles tentam se esforçar para gostar da gente! Risos. 

 

“Na minha sala basicamente: brasileiros fazem parcial, porque trabalham. Os 

portugueses fazem integral, porque não trabalham.” 

Eu trabalho numa academia artística em Gaia. Eu sou assistente em uma escola estilo 

ATL. É meio complicado, porque tem época que está mais complicado o trabalho, tem época 

que não… Pela manhã ou eu estou dormindo ou faço atividade física. Vou correr, costumo 

correr na praia, já que mineiro não tem praia. À tarde eu tenho aula, mas não todos os dias, 

porque eu faço o parcial. Após a aula, eu saio um pouco mais cedo e vou para o trabalho, as 

vezes de 16h às 20h, as vezes de 14h às 20h, mas sempre nesse período que a crianças não 

estão mais na escola e estão no ATL. Faço aula de dança quase todos os dias, após o trabalho. 

Faço forró. É bom, porque dá para interagir com os portugueses. Final de semana, eu estou 

quase sempre com o pessoal do forró. Quando a gente não está em festa, a gente está fazendo 

qualquer coisa… Ou com o pessoal da minha sala. Eles estavam menos disponíveis agora 

por causa da dissertação. Na minha sala basicamente: brasileiros fazem parcial, porque 

trabalham. Os portugueses fazem integral, porque não trabalham. A divisão é essa. Por isso, 

esse semestre, eu estava saindo mais com o pessoal do forró, mais para um cafezinho, uma 

vez ou outra com o pessoal da minha sala… Ou para umas bebedeiras, que eles também 

gostam… Risos. Mas, a rotina é quase sempre essa… 

Eu cheguei a usar o SASUP o ano passado, porque tive uma crise alérgica muito forte 

e eu ainda não tinha utente. Procurei o SASUP e usei umas três vezes. Fui no SASUP, fui de 



 
 

novo com os exames, eu até já tinha utente, fui no posto de saúde, mas ninguém conseguia 

identificar qual era a minha crise alérgica. Fui na SASUP e pedi pelo amor de Deus para o 

médico: ‘ninguém consegue identificar e eu continuo’. Eu cheguei a fazer vários tratamentos 

e a gente não conseguia identificar. Da última vez que eu fui o médico falou: ‘está tudo 

descartado, mas lembra aquilo lá?’, ele falou o que era, medicou e foi ótimo. A biblioteca 

conta? Cheguei a ir no restaurante também algumas vezes… Eu cheguei a comer quando eu 

estava lá e os meus amigos: ‘vamos almoçar aqui!’, então eu cheguei a usar algumas vezes 

o restaurante, mas acho que só… 

 

“Era muito importante para mim ter essa relação de referências de grandes mulheres 

que tiveram um pouco mais de trabalho e um pouco mais de suor para estar onde 

estão.” 

Eu creio que as relações que eu criei com os meus professores na universidade foram 

muito importantes. Por ser um curso de moda, a maioria das pessoas são professoras 

mulheres, era muito incrível ver o caminho de cada uma e, principalmente, a dificuldade de 

cada uma para estar ali, porque sempre é mais difícil. Por exemplo, o meu coordenador de 

curso era professor e a esposa dele também, a ex, no caso. Depois, ele assumiu que era gay, 

romperam o casamento. Quando ele foi fazer o mestrado e doutorado, ele veio aqui para 

Portugal, durante o casamento deles. A esposa dele se absteve de todos os trabalhos dela 

para cuidar dos três filhos que eles têm. E eu acho que isso é muito revelador, porque ele 

simplesmente deixou a casa e a família, enquanto ela teve que sair da universidade por um 

tempo. Quando ele voltou, voltou num posto importante, porque ele veio fazer o mestrado 

em Covilhã, pago pelo instituto… Principalmente na moda, que é um curso muito feminino, 

a maioria são alunas, a maioria são professoras… Ver isso é muito revelador. 

A gente tinha também uma professora que era recém-formada pela universidade, saiu 

do curso, fez um mestrado e voltou para dar aula, mas abandonou porque ia ter filho. Preferiu 

se dedicar ao ateliê dela e à vida dela particular a seguir a área acadêmica. São histórias que 

me inspiravam. A professora que eu tenho mais intimidade, que foi a professora que eu fui 

monitora dela por 4 anos, fez mestrado, doutorado… Ela terminou o doutorado dela com 26 

anos. Conheceu o marido dela dando aula, ela dava aula na UFMG para o marido dela. Eles 

começaram a namorar na altura do mestrado. No meio do doutorado ela já estava casada e 

com um filho dele. Essas histórias que a gente acaba se apegando pela intimidade. Era muito 

importante para mim ter essa relação de referências de grandes mulheres que tiveram um 

pouco mais de trabalho e um pouco mais de suor para estar onde estão. Mas que estavam 



 
 

bem na área que escolherem e estavam felizes com isso. Tem as que são felizes também que 

não tiveram filhos, mas que optaram por isso. Eu acho que ter isso, essa visão da casa, do 

campo de identidade e ter referência de mulher, ver que a gente pode ser como qualquer 

outra pessoa no campo, eu acho que foi bem importante. Acho que fora a minha família, ver 

o que elas se tornaram e falar: ‘um dia eu quero ser assim, quero estar nessa posição’. Eu 

acho que foi um dos definidores. Mas eu confesso que eu só fui me imaginar na área 

acadêmica depois de estar na universidade. Nunca pensei que eu queria dar aula. Eu via 

minhas tias e falava: ‘nossa, trabalhar com criança, não dá’. Hoje em dia eu trabalho com 

criança, risos…  

 

“(…) eu já cheguei até aqui, então vou terminar, mesmo estando decepcionada.” 

Acho que a questão brasileira de carta marcada me deixou um bocado triste, 

decepcionada… Tanto que eu nem quis tentar mestrado em outros lugares, porque eu pensei: 

‘vai ser desse jeito, sabe?’. Isso acaba sendo um desestimulador. A vaidade na área 

acadêmica me incomoda muito. Apesar de muita gente não ser vaidosa, tem gente que acha 

que é melhor que o outro porque tem um pós-doc. Tem um monte de professor ruim que tem 

pós-doc, mas que nem deveria estar ali. Mas também tem professor muito bom. O ensino, 

para mim, acima de tudo, é dinâmica. O professor pode ser muito foda nos títulos e nos 

artigos que ele escreve, mas se ele não tiver didática nenhum para sala de aula… Dada essa 

situação do desmanche da cultura, isso também está me deixando cada vez mais triste.  

Na graduação, eu nunca pensei em desistir, apesar de ter me sentido perdida ao longo 

da graduação, quando eu vi que todo mundo seguia uma linha criativa e eu não conseguia. 

Tive que passar por todas as matérias, fugi de todos os desfiles que eu podia, tanto que eu 

fiz só um desfile durante toda a minha graduação e geralmente nós fazemos quatro. Eu 

consegui fugir de todos eles indo para instalação, indo para outras áreas. Fiquei questionando 

muito se era aquilo ali que eu queria… Mas, mesmo se não fosse, eu só iria desistir daquilo 

quando eu conseguisse o meu diploma, porque não fazia o menor sentido eu abandonar no 

meio do curso. E foi muito bom, porque quando eu continuei eu vi qual que era a área que 

eu queria seguir dentro da instituição mesmo eu tive uma luz. No mestrado, eu confesso que 

eu fiquei um pouco decepcionada. Eu esperava que fosse um pouco mais exigente. Mas não 

sei se é a nossa carga de fazer trabalho científico… O pessoal da minha sala está arrancando 

a cabeça para fazer uma tese de no mínimo de 50 páginas. Isso me deixa um pouco chateada, 

porque eu confesso que eu fiz todas as minhas matérias de uma forma muito tranquila. Os 

portugueses todos arrancando o cabelo e todos os brasileiros: ‘é só um trabalho’. A gente faz 



 
 

um artigo por matéria, não vai matar ninguém um artigo. Isso me deixou um pouco frustrada, 

acho que eu esperava um pouco mais de outras experiências. Mas eu já cheguei até aqui, 

então vou terminar, mesmo estando decepcionada. E tem muita gente decepcionada na 

minha turma. Os brasileiros, na verdade. Mas está todo mundo no mesmo sentido: ‘ah, a 

gente já está aqui, a gente forma, se não tiver satisfeito, volta para o Brasil e vai fazer um 

doutorado.’. Eu, pessoalmente, esperava que eles exigissem mais, mas não pensei em 

desistir, porque o título que a gente vai sair é o mesmo título se fosse aqui ou se fosse no 

Brasil, isso é indiferente… 

 

“(…) abriu portas para ser o que eu quiser ser, onde eu quiser ser.” 

Eu acho que me empoderou mais, me abriu portas para ser o que eu quiser ser, onde 

eu quiser ser. Se é aqui, se é no Brasil, ou em qualquer outro lugar. Eu acho que a troca que 

a gente tem com as pessoas, seja com as amizades que a gente faz, seja com os contatos que 

a gente pega também. Acho que abre um mundo! Eu creio que isso é muito referência do 

que eu tenho em casa, de ver minha família e minha mãe num espaço muito limitado que ela 

precisa ocupar. E eu pensar e falar: ‘eu não preciso ocupar essa caixinha, ela não me cabe!’. 

Eu posso fazer o que eu quiser. Dar aula ou não dar aula, trabalhar com o que eu quiser. É 

uma das coisas que minha mãe e até o meu pai falava muito comigo e com os meus irmãos. 

O que a gente aprende ninguém tira. Ninguém vai tirar tudo que eu sei, tudo que eu vivi em 

todos esses anos na área acadêmica. São meus, eu conquistei, ninguém vai falar que eu não 

tenho mais isso, ninguém vai me tirar tudo o que eu tive. Eu fui a primeira a ingressar num 

mestrado na minha família e um ano depois, o meu primo formou e já engatou um mestrado. 

O pai e a mãe dele ficaram extremamente felizes. Eu fico muito feliz que a nossa geração 

seja a primeira geração a sair como mestres. Ele pretende seguir o doutorado e eu fico muito 

feliz! 

 

“Eu acho que eu estou onde eu queria estar, fazendo o que eu queria.” 

Minha mãe eu sei que ficaria feliz com qualquer situação. Ela tem muito orgulho de 

saber que eu estou onde quero. Agora a gente também está numa situação muito abstrata, 

porque não dá para pensar muito no futuro. Eu já questionei se eu fico aqui ou se eu volto, 

porque eu não tenho trabalhado, agora não tenho recebido auxílio… Mas, não vou parar! 

Mesmo se eu voltar para o Brasil, eu escrevo a tese. Eu posso escrever de lá e venho 

apresentar. Também confesso que eu não sei se eu vou seguir a área acadêmica. Mas não 

sei. Minha mãe eu posso falar que está muito feliz, porque eu estou aqui, seguindo o que eu 



 
 

quero, fazendo o que eu quero. Ela é uma das pessoas que não quer que volte para o Brasil, 

mesmo que aperte financeiramente. Eu não questionei meu pai, porque se eu colocar para 

ele essa questão, ele vai adorar risos.  

Eu acho que eu estou onde eu queria estar, fazendo o que eu queria. Claro que a gente 

passa por algumas frustrações na universidade, mas também nunca fiz um mestrado no Brasil 

para falar: ‘o mestrado é muito bom, é sensacional’. Eu não consigo prever isso, mas estou 

orgulhosa de onde estou… Eu queria ter mais certeza das coisas que eu quero, porque eu 

vejo o pessoal: ‘ah, vou fazer isso’. Mas essa é uma questão pessoal. Tenho muitas dúvidas, 

mas eu acho que isso não é ruim… Vou escrever a tese, quando as coisas se organizarem eu 

pretendia entrar na minha área de restauro, mesmo. Mas, de maneira geral, eu estou feliz 

onde eu estou e onde eu ainda vou chegar até o ano que vem. Apresentando, pegando meu 

diplominha. Uma das coisas importantes da gente vir para cá, fora o ensino, é o quanto a 

gente cresce fora da nossa zona de conforto. Eu já tinha tido essa experiência, fora da minha 

cidade, a três horas de distância dos meus pais. Depois eu fui para Ouro Preto, morei a 5 

horas de distância, começamos a nos ver menos. E vim para cá ano passado. Quando eu fui 

para o Brasil de férias, eu voltei muito triste. ‘Não sei se eu quero morar a vida inteira longe 

dos meus pais, longe da minha família, dos meus amigos’. Mas agora que eu começo a 

questionar sem a interferência deles, eu tenho pensado em voltar por questões financeiras 

minhas mesmo… Mas fico pensando: ‘acho que eu não queria voltar agora’. Eu acho que eu 

estou bem onde eu estou, acho que era aqui que eu tinha que estar. Tudo que eu vivi até aqui, 

que eu conheci, todas as pessoas que eu também jamais imaginei conhecer ao longo desses 

dois anos que eu vivi aqui. É uma troca muito boa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ana e a mudança da água para o vinho: “Eu tive contato com uma realidade que eu 

nem imaginava, fora de tudo que eu tinha de referência”. 

 

“Eu sempre tive uma relação muito boa com o estudar, eu gosto muito, é uma coisa que 

me deu muito prazer.” 

Eu sou filha de pais separados. Quando eles se separaram eu era muito nova, acho 

que eu tinha uns dois, três anos… Eu não me lembro, mas eu me lembro pela minha mãe me 

contando.  Eu tive convívio com o meu pai. Não foi muito, mas tive. O meu pai foi… É, né? 

Ele é vivo ainda… Ele é… Na época que eu nasci, eu não sei se soldado, sargento… 

Bombeiro… A educação dele foi até aí. 8a série… Fundamental hoje, né? 

E aí ele fez o colégio já dentro da polícia militar, né? A minha mãe casou muito 

jovem, com 17 anos. Ela não seguiu também os estudos. A minha mãe, ela não tem nem o 

colégio completo. Eu sou a segunda filha de uma família com dois irmãos… Tem o meu 

irmão e tem mais eu, são dois filhos. O meu irmão também não tem ensino superior. Ele fez, 

acho que até o 2o ano colegial… Acho que é basicamente isso de escolaridade E aí eu morei 

até os 17 anos com a minha mãe e foi aí que eu saí pra estudar.  

A minha mãe me colocou na escola, eu tinha 7 anos, 7 para 8. Eu não fiz o primeiro 

ano, porque eu acho que a minha mãe tinha um pouco de medo de me deixar sair de casa, 

então ela me alfabetizou. Então, eu entrei no segundo ano na escola com 8 anos. Fiz normal. 

Eu gosto muito de estudar, então eu acho que eles foram me deixando bastante livre para ir. 

Nessa mesma idade que eu entrei na escola, eu pedi para minha mãe me colocar num curso 

de inglês e aí calhou de dar certo. Acabei aprendendo as duas línguas ao mesmo tempo e 

isso foi uma grande sorte no final das contas. Eu sempre tive uma relação muito boa com o 

estudar, eu gosto muito, é uma coisa que sempre me deu muito prazer. Eu nunca fui uma 

criança que dava trabalho, sempre tirei nota boa. A minha mãe inclusive era aquela mãe que 

falava ‘não, está tudo bem, tenha calma, o 8 está bem também’. Era bem tranquilo. Eu estudei 

bastante tempo em escola particular, porque na época o meu pai pagava. O meu irmão não, 

o meu irmão estudou em escola pública. E eu estudei até a 4a série em escola particular, 

metade da 4a série, na verdade. 

Depois meus pais tiveram um rompimento, apesar de eles não estarem casados, eles 

conversavam. Mas eles tiveram um rompimento, eles brigaram. Então, eu fui para escola 

pública, porque o meu pai parou de pagar. Eu fiquei até mais ou menos a 6a série na escola 

pública. Quando minha mãe voltou a conversar com ele, pediu para ele voltar a pagar, então 

ele voltou a pagar a escola particular para mim. Eu fiz até a 8a série, na escola particular, 



 
 

tive metade de bolsa. Eu entrei como bolsista num colégio muito bom, no Anglo. Acho que 

era uma bolsa de 50% e o meu pai também pagava.   

 

“É engraçado isso, porque nunca ninguém me contou como é que funcionava o processo 

pedagógico… Até porque eles não conheciam isso. O processo de ensino mesmo.” 

Isso já foi no ensino médio… E é engraçado isso, porque nunca ninguém me contou 

como é que funcionava o processo pedagógico… Até porque eles não conheciam isso. O 

processo de ensino mesmo. Então eu falava assim: ‘ok, agora o próximo passo é ir para o 

colegial”. Que é o segundo grau. Aí, eles falavam: ‘agora você vai para o segundo grau e aí 

acaba...’. Mas, quando chegou no segundo grau, eu dei bastante sorte de conseguir que eles 

pagassem um bom colégio e nesse colégio, eles falavam muito de vestibular. Eu nem 

entendia como é que era o processo, mas lembro que uma amiguinha minha da escola na 

época me explicou: ‘não, você faz, termina e faz vestibular, faz cursinho ou não’. E aí eu fiz 

o terceiro ano e entrei na faculdade de Filosofia e Ciências sociais. Direto do terceiro ano. E 

entrei também na PUC, para fazer Arquitetura. 

Como eu estudava em um colégio bem focado em vestibular, o Anglo, em algum 

momento eu me senti extremamente pressionada. A gente fazia o primeiro e o segundo ano 

e metade do terceiro. A outra metade era cursinho. No meio desse processo, eu surtei. Eu 

falei: ‘não, eu não quero nada disso! Eu vou trabalhar! Não tem cabimento eu ficar sofrendo 

desse jeito’. Eu sentia muita ansiedade por causa da pressão do colégio. Então, eu mudei de 

colégio e fui estudar à noite, no terceiro ano. Eu fui estudar à noite e trabalhar. Comecei a 

dar aula de inglês à tarde. Foi só durante um ano, eu tinha 17 anos. Comecei a dar aula e 

comecei a fazer minhas coisas. Quando chegou o final do ano, eu tinha duas opções: ou eu 

ia assumir mais responsabilidades e mais salas e ficar nesse lugar, ou eu ia sair para estudar. 

E aí eu falei: ‘não, eu preciso fazer faculdade! Eu não quero parar de estudar’. E foi aí que 

eu fui fazer a faculdade de Arquitetura na PUC.  

 

“Fazer a faculdade sempre foi uma decisão minha.” 

Eu não suportava muito a relação que eu tive com o meu pai, então eu precisava sair 

de casa, era muito claro para mim. Embora ele não morasse mais comigo, eu não conseguia 

viver ali, porque ele me visitava duas ou três vezes na semana e isso me incomodava muito! 

A decisão de sair de casa foi por conta disso. Eu poderia ter feito uma faculdade lá mesmo, 

não é? Inclusive o meu pai falou várias vezes: ‘ah, mas por que fazer faculdade? Você já 

terminou, vai, vai trabalhar e depois você faz o que você quiser…’. Mas sempre foi minha 



 
 

decisão. Fazer a faculdade sempre foi uma decisão minha. A minha mãe apoiou muito, claro. 

Mas em hora nenhuma, ninguém chegou para mim e falou: ‘ah, mas você vai fazer 

faculdade’, ou ‘o que que você acha de fazer faculdade?’.  

 

“Eu acho que mudou muito da água para o vinho, porque eu tive contato com uma 

realidade que eu nem imaginava, fora de tudo que eu tinha de referência.” 

E então eu fui morar numa república basicamente. Foi bem legal, inclusive. Foi um 

processo de 5 anos estudando. A PUC Arquitetura é um curso integral, então eu acho que 

mudou muito da água para o vinho, porque eu tive contato com uma realidade que eu nem 

imaginava, fora de tudo que eu tinha de referência. E foi muito legal, muito legal mesmo! 

Eu fui direto do terceiro ano e eu senti, óbvio, que tem uma quebra. Eu saí de uma sala de 

aula tradicional, com 40, 50 alunos e fui para um ensino muito diferente. Além de ser um 

ensino superior, foi um curso de Arquitetura, que é um curso muito prático, muito 

experimental. O processo mesmo de aprendizado acontece de várias formas, não só da 

tradicional. Foi um pouco chocante passar por isso… Eu tinha disciplina de desenho, 

disciplina de maquetaria… O fato de passar o dia inteiro dentro da sala de aula ou dedicada 

àquilo foi também novidade. Mas foi interessante. Como qualquer processo de mudança, 

teve uma quebra, causou algum incômodo… Mas foi muito interessante. 

Você estabelece uma relação com as pessoas como uma relação de profissional, uma 

relação entre profissionais, principalmente mais para o final do curso. Você deixa de ser um 

adolescente. Você vira um adulto. As relações mudam muito. Eu achei que teve bastante 

diferença, foi muito uma quebra também, porque muda mesmo! Até aquela relação de: ‘ah, 

meu, o professor para no bar para tomar uma cerveja comigo’. Muda! Muda muito isso! É 

muito legal, porque, ao mesmo tempo que você está com um monte de medo, tem um monte 

de gente falando: ‘não, mas está tudo bem! Vai dar tudo certo’. Tem muito isso. E minha 

mãe me ajudou em tudo absolutamente. Em tudo. No processo, em falar com o meu pai o 

que precisava fazer, a mudança, no processo do curso. No meio do curso, eu quase larguei e 

ela não deixou, foi forte, tipo: ‘não, termina o curso, vamos fazer!’. Ela me ajudou muito! 

 

“Quando começou a eleição no Brasil e eu comecei a pensar na possibilidade desse 

homem entrar no poder, eu falei: ‘vou prestar um mestrado em Portugal.’” 

Então eu terminei a faculdade e mudei para São Paulo, porque a minha cidade é muito 

pequena, não ia conseguir emprego. Comecei a trabalhar em São Paulo e comecei a fazer 

uma pós-graduação. Fiz um ano da pós, mas não gostei. Deixei a pós, mas continuei em São 



 
 

Paulo trabalhando. Fiz uma outra pós em educação e relações sociais. Gostei muito e 

terminei essa pós. Então eu fui fazer Engenharia Civil. Terminei faz uns três, quatro anos e 

então eu comecei a me estabilizar… Exatamente na hora em que as coisas começaram a 

mudar muito no governo no Brasil. A partir daí, eu já pensei: ‘será que?’. Depois de 2016, 

eu comecei a considerar. Eu falei: “talvez seja a hora de mudar de país. As coisas tão ficando 

muito difíceis. Eu não quero viver nesse mundo que está se pintando aqui”. Então eu casei, 

em 2018. E aí começamos a pensar que poderia ser um bom momento sair do Brasil. Nós 

passamos a lua-de-mel em Portugal e quando voltamos ao Brasil já pensamos que 

moraríamos… Quando começou a eleição no Brasil e eu comecei a pensar na possibilidade 

desse homem entrar no poder, eu falei: ‘vou prestar um mestrado em Portugal’.  Eu sempre 

quis muito fazer mestrado, quando eu mudei para São Paulo, eu fui aluna especial do 

mestrado de arquitetura da USP. Mas eu não consegui terminar, porque eram horários muito 

ruins. Eu não consegui fazer. Mas eu já queria muito estudar e eu vi que aqui as propinas 

eram possíveis de serem pagas e resolvi prestar. Eu prestei, entrei e a gente se mudou num 

período mais ou menos de seis meses.  

Eu meio que uni o útil ao agradável. Eu precisava sair e o mestrado era o que me 

possibilitava a isso, era uma coisa que eu já queria fazer. Então, juntou meio que as duas 

coisas… E a Universidade do Porto possibilita exatamente a linha de pesquisa que eu queria 

fazer. Eu estou dentro da faculdade de Engenharia, mas estudando Urbanismo. Eu estou 

exatamente no limite entre Arquitetura e Engenharia que eu queria estar. O curso caiu como 

uma luva para o que eu queria fazer. Eu estudo espaços urbanos, mas com um viés muito 

mais de Arquitetura do que com um viés de Engenharia. Então é perfeito. É pelo curso e não 

pela Universidade do Porto. A cidade também ajuda. Eu tinha uma amiga aqui, então dá uma 

segurança. A língua, sem dúvida. Embora eu fale outras línguas, estar num país que fale a 

nossa língua é muito diferente.  

 

“Eu acho que o grande problema da Universidade do Porto é a falha de comunicação, 

pelo menos na FEUP.” 

Eu sinto, mas acho que em Portugal inteiro tem um problema de comunicação. Por 

exemplo, eu mandava um e-mail, fazia três perguntas, eles respondiam a primeira. Eu sentia 

uma falha de comunicação, assim, absurda. A impressão que eu tenho é que eles não liam 

até o final do e-mail, sabe? E as respostas eram bem grossas. Agora eu percebi que é porque 

tem uma questão cultural mesmo. Eles respondem mais bate pronto. Mas, eu sentia esse 

problema nas respostas… A recepção eu achei que não foi ruim, mas foi desorganizado. Eu 



 
 

fui muito bem atendida. Pelos professores, pela secretaria. A secretária do mestrado que eu 

faço, especificamente, é incrível, é uma menina maravilhosa. Ela agora saiu, mas ela era 

incrível. Mas, assim, é um pouco desorganizado. Eu lembro que eu cheguei aqui no dia 8 ou 

7 de fevereiro e fui começar as aulas… Eu cheguei junto com mais três pessoas da minha 

sala e a gente tinha recebido um e-mail falando que era nesse dia. A gente chegou lá e não 

era, era em uma semana.  Então, existe claramente um problema de comunicação. Isso em 

tudo, sabe? Na retomada de aula, no cronograma de provas que sai em cima da hora. Eu não 

sei como é que funciona em outros cursos da Universidade do Porto, mas o mestrado eu 

achei bastante desorganizado.  

Quanto à recepção, eu fui muito bem recepcionada. Não posso falar. A minha sala 

tem muito brasileiro, então… Eu não sei o quanto disso fica mascarado, porque, no final das 

contas, uma coisa é você dar jeito para um aluno estrangeiro, outra coisa é você dar jeito 

para vinte. Se o problema tem uma dimensão de vinte, você precisa resolver. Eu não sei se 

eu fosse uma, como seria essa resolução de problemas. Mas, eu percebo que os alunos do 

primeiro semestre, que são os alunos que chegam de Erasmus, são muito bem atendidos. 

Então, eu acho que tem uma parte muito boa. Eu acho a estrutura do campus boa, mas eu 

não sei qual é a minha referência… Eu acho que é boa, mas a biblioteca deixa a desejar, por 

exemplo, porque falta espaço.  Mas tem uma infraestrutura boa, que atende. Mas também 

não sei se eu tenho elementos de comparação, entende? Porque eu não tive em outra 

universidade no país, então não sei. Teve um aumento de propina nesses últimos tempos que 

eu achei desleal com os alunos que estavam cursando, que eu acho que foi mal comunicado, 

mal explicado. Eu acho que o grande problema da Universidade do Porto é a falha de 

comunicação, pelo menos na FEUP. As coisas não são passadas. A informação não chega 

na velocidade que deveria chegar ou ela é passada de uma forma que não funciona, sabe? 

Não sei… É essa a impressão. Eu acho que o corpo docente tem professores muito bons, 

como tem professores não tão bons, como em qualquer faculdade, qualquer universidade. 

Minha turma é praticamente brasileira, então tenho bastante amigos. Na faculdade tenho 

bastante sorte com isso, tenho uma relação legal com o pessoal. 

 

“Não sei se eu me sinto parte da Universidade” 

Mas ao mesmo tempo não sei se eu me sinto parte da Universidade. Acho que 

exatamente por ter uma sala muito de brasileiros, você se coloca num gueto. Eu não sei se 

eu me coloquei no gueto porque é mais confortável, ou se eu me coloquei no gueto porque 

o gueto estava ali. Mas eu me sinto um pouco nisso, meio que menos parte disso. Em 



 
 

contrapartida, eu acho que é diferente quando você é aluno de mestrado. Quando você é 

aluno do curso regular, você tem uma vivência muito mais intensa ali naquele espaço, porque 

você passa mais horas. Quando você é aluno de um curso mais curto, ou de um curso com 

um pessoal mais velho, você fica menos horas ali. Acaba que você tem menos integração. A 

gente tinha bastante identidade com o nosso prédio por conta de ocupação mesmo. Aquele 

prédio era muito ocupado por nós, então nós nos sentíamos um pouco parte daquilo. E isso 

é muito claro. Mas, eles são um ambiente muito padrão, então não tem… Nisso eu sinto 

bastante diferença da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto para uma PUC, 

por exemplo. Eu digo que é a identidade que se cria no lugar. Porque você não vê ocupação. 

Você vê ocupações dentro da sala de aula. Na nossa sala, no nosso curso de Urbanismo, nós 

tínhamos ocupações dentro das salas. Mas quando você tem uma universidade viva e com o 

campus do tamanho que é o campus da Universidade do Porto... Você poderia ter uma 

ocupação dos alunos na faculdade toda. 

A FEUP é imensa, tem mais de dez cursos, se bobear, mas não tem uma ocupação 

intensa dessas áreas. Claro, tem a coisa do clima, mas você não vê as aulas saindo de dentro 

da sala.  E isso eu acho que é uma coisa que talvez pudesse fazer diferença, talvez menos 

para a gente que é aluno de mestrado, mas mais para os alunos dos cursos regulares. Para 

criar essa identidade da faculdade. Mas, em contrapartida, tem um monte de semanas que 

acontecem coisas no bloco principal, por exemplo… Workshops, encontro de estudante, tem 

um monte de coisa dessas que faz com que o aluno se sinta abraçado também de certa forma. 

Tem sempre uma outra forma de abordar a coisa. Eu acho que pode ser cultural, mas eu 

também não sei. Quando eu fiz faculdade de Engenharia Civil, o meu prédio não tinha isso, 

parecia um grande prédio de escritório. O que eu sinto na FEUP é muito impessoal, não tem 

essa relação do aluno, sabe? Não sei… Me sinto parte dentro do meu curso. Depende do 

nível. Acho que, como aluna do Mestrado em Planejamento e Projeto Urbano, eu me sinto à 

vontade para colocar o que eu acho. Mas, como aluna do mestrado, já não. Vai subindo os 

níveis, sabe? A nossa ação vai num raio muito menor…  

 

“O fato de eu não ter que trabalhar até os 22 anos (…) É um privilégio!” 

O restaurante universitário eu não uso. Eu usei duas vezes. Usei da faculdade de 

Engenharia, não deu. Usei da faculdade de Medicina, não deu. Eu desisti. Levo a minha 

comida de casa. Mas eu usei o SASUP uma vez, porque eu precisava ir no médico. Depois 

não usei mais. Ele funciona muito bem! Apesar de ter uma espera, você tem uma resposta 

rápida. Acho que o que me ajudou nesse percurso todo foi o apoio financeiro, obviamente. 



 
 

O meu pai pagou o meu ensino, inclusive a faculdade. O fato de eu não ter que trabalhar até 

eu ter 22 anos, embora eu tenha trabalhado, eu não precisava… Isso é um divisor de águas! 

Me possibilitou um monte de coisas. É um privilégio! Acho que de apoio, eu tive bastante 

suporte dos meus colegas do ensino médio e isso mudou bastante as coisas. E, 

especificamente, para a minha faculdade de engenharia e até para o mestrado, eu tive 

bastante suporte da minha esposa. 

Mas acho que eu teria feito o mestrado antes, se eu não tivesse que trabalhar. Talvez 

o inverno daqui… Eu acho que é uma coisa que faz muita diferença para quem é brasileiro 

e não está acostumado, para mim foi! Muito pesado os dois invernos que eu tive aqui. Toda 

vez que está no pior do inverno, eu penso ‘nossa! será que vai dar?’. É bem pesado, não dá 

vontade de fazer nada, nem estudar, nem nada. Acho que talvez um approach melhor dos 

professores. Lidar melhor com os alunos no trabalho… Não sei se tem uma palavra para 

isso. Mas o curso é mais ou menos como eu imaginei, eu não cheguei achando que ia ter 

milagre. E milagre eu também não vi, então eu acho que isso. O ensino é bom, mas, do 

mesmo jeito que no Brasil tem seus pontos ruins… 

 

“Depois que você entra no ensino superior muda tudo!” 

Depois que você entra no ensino superior muda tudo! Acho que as possibilidades de 

trabalho, a forma como eu enxergo um monte de coisas, acho que por ter feito arquitetura. 

O meu curso superior mudou muito! Não só a forma como eu enxergo a cidade, mas também 

as relações, porque eu acho que o meu curso me propiciou também muito essa visão. Eu 

acho que eu não teria se eu tivesse feito um curso de exatas. Claramente traz a possibilidade 

de tudo ser melhor, porque o fato de você ter um ensino superior, você consegue um trabalho 

melhor, você consegue um acesso a lugares melhores, a profissões que sejam melhores, a 

coisas mais legais, a viajar, a conhecer… Você tem uma cadeia, no final das contas…   

Não tem uma grande expectativa, porque eu imagino que eles devem pensar: ‘ai, tá 

bom, já foi… Tá bom, já fez até o que tinha’. Mas eu acho que tem um orgulho, assim… Eu 

acho que deve ser aquela coisa, eu lembro que o meu pai falava: ‘ah, minha filha? É 

engenheira!’. E conta para as pessoas… A minha mãe: ‘ah, a minha filha está morando em 

Portugal…’, então eu acho que tenho possibilidades que a minha família nunca teria, por 

exemplo. A minha mãe nunca ia ter chances de conhecer a Europa e ela veio para cá me 

visitar já. São coisas que mudam tudo. E tudo partiu desse primeiro momento que eu tive a 

oportunidade de estar no ensino superior, de conseguir uma vaga de emprego melhor e 

ganhar melhor… Você vai construindo a coisa mesmo… A expectativa é entregar essa tese. 



 
 

É a única expectativa! Meu Deus! Eu acho que eu tenho vontade de fazer o doutorado, mas 

eu não sei se é para já… Não sei nem se eu tenho estrutura depois do mestrado para fazer 

um doutorado... Mas é legal a possibilidade. Eu queria muito dar aula em algum momento 

da minha vida também. Não sei se vai ser agora, quando eu terminar o mestrado, mas em 

algum momento eu queria dar aula… 
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CAPÍTULO I – Quem pertence ao Ensino Superior? 

 

1. “Para os meus pais era entrar na faculdade ou trabalhar”: estudantes não 

tradicionais na universidade - estudantes de primeira geração e primeiros na 

família (first in family) 

Apesar do processo de redemocratização a partir dos anos de 1970 em Portugal, 

apenas entre 2005 e 2006 que os chamados “novos públicos” passaram a integrar o 

contexto universitário de forma mais acentuada devido – dentre outros fatores – ao 

Decreto-lei nº. 64/2006, que regulamenta avaliações mais adequadas para avaliar a 

entrada de pessoas maiores de 23 anos no ensino superior. 

Ainda que a expansão do ensino superior, bem como a lei para maiores de 23 anos 

tenham permitido o acesso de “novos públicos” ao ensino superior, um estudo de 2019 

realizado pelo Edulog, da Fundação Belmiro de Azevedo, demonstra que os cursos com 

notas de entrada mais elevadas ainda são majoritariamente ocupados por estudantes que 

têm familiares diretos com níveis de escolarização mais elevados. 

Isto é, a pesquisa constata que, em Portugal, cursos como Medicina ainda são 

predominantemente ocupados por estudantes cujos pais/mães têm ensino superior 

completo (72,3%), o que evidencia que apesar da abertura do sistema de ensino superior 

aos “novos públicos”, o acesso ainda é desigual e restrito por aspectos como classe social 

(Edulog, 2019).   

Ao pensar acerca das possibilidades educacionais, temos um consenso social de 

que todas as classes deveriam ter as mesmas oportunidades, inclusive representado por 

políticas que tentam garantir essa igualdade. Entretanto, as pesquisas demonstram que as 

oportunidades ainda são consideravelmente desiguais em muitos contextos, dependendo 

estas de fatores estruturais e que dizem respeito aos diferentes contextos de vida das 

pessoas e ao seu posicionamento nessas estruturas: de classe social, de etnia, de gênero, 

de geografa, dentre outros. 

A noção de desigualdade máxima mantida3 facilita o entendimento do motivo pelo 

qual essa desigualdade persiste apesar dos anos, uma vez que atesta que as vagas para as 

classes médias e baixas só se mantêm asseguradas à medida em que as classes mais altas 

atingem certo nível de saturação no que se refere aos seus objetivos (Hout, 2006). 

À medida em que as classes mais favorecidas têm suas necessidades realizadas, 

isto é, quando atingem um ponto de saturação em relação aos seus objetivos, é possível 

 
3 Conceito traduzido pela autora. 
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realizar uma expansão do sistema de ensino que beneficie também classes médias e 

baixas. Tal ideia evidencia uma estreita relação entre educação e luta de classes que 

explicaria, por exemplo, o porquê de cursos como Medicina serem compostos, sobretudo, 

de filhos/as de pais com educação formal superior. 

Não obstante, ressaltamos aqui que o termo “novos públicos” é utilizado entre 

aspas, pois, em concordância com Fragoso e Valadas (2018), entendemos que esta 

terminologia possui um caráter economicista, no sentido em que apresenta a educação 

como uma mercadoria disponível e acessível aos “novos públicos”. Trataremos aqui a 

educação e o acesso ao ensino superior como um direito, não como mercadoria ou 

privilégio de classe.  

Desse modo, em vez dessa terminologia, traremos uma diferenciação entre 

estudantes tradicionais e não-tradicionais. Os estudantes que seguem imediatamente para 

o ensino superior após a conclusão do ensino secundário são denominados estudantes 

tradicionais (Araújo et al., 2015). Por outro lado, os estudantes que não seguem esse 

percurso subsequente são chamados de estudantes não-tradicionais. São assim chamados 

aqueles que, por alguns critérios como idade, gênero ou trabalho, estiveram à margem do 

ensino superior. (Hayter, 2015). 

Apesar de usarmos tais distinções a fim de oferecer um melhor entendimento no 

decorrer do texto, é importante ressaltar que essa separação não é clara e consensual, uma 

vez que abrange contextos específicos e diversos, expostos anteriormente (Fragoso & 

Valadas, 2018). 

Em Portugal, a presença de estudantes não-tradicionais nas salas 

universitárias apresentou um novo desafio ao contexto acadêmico, uma vez que possuem 

diferentes formações e um percurso não-linear no ensino formal. Apesar de ser um 

conceito que deve considerar fatores contextuais, podemos definir o/a estudante não-

tradicional com base em alguns critérios como idade, papéis sociais, caminho até o ensino 

superior, formas de estudo e engajamento, dentre outros (Daiva, 2017). 

Aqui, destacaremos os/as estudantes de EPG como parte dos estudantes não-

tradicionais, sendo este o segmento abordado na presente pesquisa. Primeiramente, é 

importante ressaltarmos as distintas conceituações que o termo EPG podem adquirir, 

estando ainda pouco consensualizado. Alguns/as autores/as utilizam este conceito como 

sinônimo de primeiro na família (first in family). Neste caso, os/as EPG seriam, de 

maneira geral, os/as primeiros/as de suas famílias a ingressarem no ensino superior 
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(London, 1989; Gibbons, Rhinehart & Hardin, 2019; Rubio, Meireles, Jones & Mayse, 

2017; Checkoway, 2018; Pataro, 2019). 

Há autores/as que expõem a ideia de EPG como aqueles/as que fazem parte da 

primeira geração familiar a entrar no ensino superior (Engle & Tinto, 2008; Gofen, 2009; 

Blackwell & Pinder, 2014). Excluem-se, nesse caso, aqueles/as que os pais não 

concluíram ou apenas um dos pais frequentaram o ensino superior. Não há aqui uma 

especificação sobre irmão/as, ou primos/as, sendo o conceito restrito à ideia de que EPG 

são definidos como “estudantes cujos pais não têm mais que o ensino secundário” 

(Pascarella, Pierson, Wolniak & Terezini, 2004: 75). 

Todavia, é importante salientar que em ambas as definições há um fator comum 

acerca da quebra geracional que estes/as estudantes representam para os seus núcleos 

familiares, visto que os/as estudantes de segunda geração têm mais probabilidade de 

seguir o percurso universitário (Hunt et al., 2018). Este será o principal fator de 

demarcação do conceito para esta pesquisa. 

Antes de tudo, o/a EPG é um/a precursor/a de uma nova dinâmica familiar e, 

portanto, centro de algumas expectativas pessoais e familiares. Conforme aponta 

Williams (2016: 3), “estudantes de primeira geração frequentemente encontram-se a 

quebrar o ciclo intergeracional de suas famílias em relação à educação e ao status 

econômico, o que impacta a qualidade de vida familiar atual e das futuras gerações que 

ainda virão”.  

Neste estudo, traremos a segunda concepção sobre os/as EPG, uma vez que um 

dos focos dessa pesquisa está na tomada de decisão desses/as estudantes para adentrar ao 

ensino superior, ou seja, na quebra do ciclo geracional educacional familiar. Ademais, 

uma definição conceitual mais ampliada permitiria uma maior possibilidade de encontro 

de participantes da pesquisa que atendam a essas características, visto que se trata de uma 

investigação de mestrado.  

Assim sendo, corroboramos a ideia de que EPG são todos/as aqueles/as que que 

representam certo pioneirismo em relação ao seu núcleo familiar, abrangendo todos/as 

alunos/as cujos pais não frequentaram o contexto universitário. Portanto, consideramos 

como EPG aqueles/as que não compartilham com os pais e mães ou tutores/as a 

experiência do ensino superior, mas que podem, ou não, compartilhar essa experiência 

com primos/as ou irmãos/ãs da mesma geração (Hunt et. al., 2018). 

Apesar de muitos estudos recentes, a literatura ainda aponta para uma escassez de 

trabalhos nessa temática, além de algumas pesquisas abordarem o tema de modo a 
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enfatizar as dificuldades que os/as EPG carregam ao entrar na universidade. Aqui, 

conduziremos o estudo a partir de um enfoque não apenas nas faltas ou déficits que esse 

segmento estudantil carrega, mas também nas potencialidades e forças que trazem 

consigo.  

É preciso ressaltar que o termo EPG é mais utilizado pelo próprio meio 

universitário, posto que os/as EPG não compõem um grupo, no sentido em que não 

constroem coletivamente uma identidade. Conforme aponta Checkoway (2018: 73), 

EPG são um grupo, de um certo tipo, mas geralmente vêem a si mesmo 

como indivíduos e não como membros de um grupo que compartilha 

preocupações comuns [...] Eles compartilham o termo “estudantes de 

primeira geração” usado pelas universidades, mas possuem diferenças 

entre si e dificilmente irão interagir coletivamente, a menos que alguém 

ou algo os una.   
 

Em vista disso, podemos entender que os contextos vivenciados por cada EPG são 

vastos e diversos, sendo possível perceber aproximações e distanciamentos, mas não 

necessariamente uma unidade. É essa leitura contextual sobre os/as EPG que será mantida 

no percorrer deste trabalho, de modo a enfatizar o que eles/elas trazem para uma nova 

proposta de construção do ensino superior. 

As diferenças entre EPG e estudantes que não são de primeira geração advêm da 

influência que os níveis educacionais de seus parentes exercem no modo que a cultura 

universitária pode ser vivenciada. A grosso modo, estudantes que são filhos/as de pais 

que não frequentaram o ensino superior têm menos probabilidade de sucesso acadêmico, 

além de, geralmente, entrarem posteriormente no curso superior (Mayol, Scott & 

Schreiber, 2017).  

Os estudos apontam para uma falta de capital social e cultural que poderia trazer 

algumas dificuldades para estes/as estudantes. Contudo, essa falta também pode 

contribuir para um maior impacto das experiências que serão vividas dentro e fora do 

contexto de sala de aula, como uma falta que, no limite, acaba por trazer maiores 

vantagens para os/as EPG que para estudantes tradicionais (Pascarella et al., 2004) por 

proporcionar uma vivência mais intensiva. 

Hunt e colegas (2018) distinguem os/as estudantes não-tradicionais em oito 

possíveis grupos: minorias étnicas; grupos socioeconômicos minoritários; alunos/as 

maduros/as; alunos/as que trabalham em regime part-time; jovens cuidadores; estudantes 

de bairros periféricos; estudantes com deficiência e/ou que vivenciaram sua infância e 
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juventude em contextos institucionalizados. É sabido, portanto, que os desafios vividos 

por esses/as estudantes são maiores, posto que 

(...) eles vêm de um background étnico e racial minoritário com menores 

níveis de preparação acadêmica. Eles também tendem a ser mais velhos, 

menos prováveis de receberem suporte financeiro de seus familiares e 

mais prováveis de terem mais responsabilidade fora da universidade, 

como trabalho e família (Engle & Tinto, 2008: 3) 
 

Esses fatores podem limitar a participação estudantil e serem determinantes para 

a persistência em relação aos estudos. Não obstante, para além das faltas, é preciso que 

ressaltemos alguns pontos fortes que os/as EPG – inseridos/as na noção de estudantes 

não-tradicionais – carregam consigo. Apesar de ser um fator de risco para a persistência, 

fazer parte da primeira geração universitária do seu núcleo familiar permite uma quebra 

geracional, no que se refere aos aspectos estudantis e também sociais (London, 1989). 

Diante disso, diferente de muitos estudos, Gofen (2009) demonstra que apesar dos 

problemas materiais, as famílias de EPG são, geralmente, fatores chave para a superação 

das dificuldades na universidade, pois visualizam uma possibilidade de ascensão social a 

partir dessa quebra geracional, além de serem as primeiras fontes de apoio e orientação, 

apesar do pouco conhecimento sobre o percurso universitário. 

À parte do apoio da família, os/as EPG “devem contar com o apoio de outras 

pessoas: pares, colaboradores da faculdade e educadores que estejam dentro do sistema 

de ensino superior” (Rubio, Meireles, Jones & Mayse, 2017: 6).  As instituições têm, 

portanto, um papel primordial para o sucesso dos/as EPG, no sentido em que podem 

propiciar um ambiente favorável à construção desse sistema de suporte visando diversas 

formas de assistência, no intuito de promover não apenas o acesso ao ensino superior, 

mas de assegurar as possibilidades de permanência desses/as estudantes. 

A justificativa para a escolha desse recorte estudantil nesta pesquisa baseia-se no 

reconhecimento da necessidade de se pensar estratégias que mantenham e promovam o 

sentimento de pertença, a integração e o acesso de EPG e de outros grupos que compõem 

os chamados estudantes não-tradicionais, tendo em vista que as ações educativas ainda 

são pensadas considerando estudantes tradicionais (Winstone, Balloo, Gravett, Jacobs & 

Keen, 2020). 

A discussão conceitual em torno da ideia de estudantes não-tradicionais, EPG e 

primeiro na família (first in family) constitui o primeiro passo para a construção dessa 

investigação, que concentrará as elaborações a seguir a partir da ideia de EPG apresentada 

nesta seção. 
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2. “Nunca ninguém me contou como é que funcionava o processo pedagógico”: 

processos de transição do ensino secundário para o ensino superior 

Diante do contexto atual, que apresenta uma grande diversidade de escolhas e 

trajetórias possíveis para os/as jovens, os momentos decisivos nos percursos individuais, 

como a entrada no ensino superior, apresentam cada vez mais impactos nas vidas dos 

indivíduos. Conforme aponta Vilhena (2018: 39), 

Se, ao longo da maioria do século XX, os percursos de vida se 

caracterizavam por uma certa homogeneidade, sendo sobretudo 

diferenciados segundo características estruturais e identitárias, tais 

como a classe social ou o género, o momento atual carateriza-se pela 

pluralidade de escolha de estilos de vida e, consequentemente, pela 

maior diferenciação das trajetórias individuais, que são pontuadas por 

um crescente número de transições. 
 

Em concordância com a autora, no sentido em que as escolhas individuais são 

condicionadas por aspectos estruturais, compreendemos que, apesar da sensação de 

liberdade e maiores possibilidades de escolhas, alguns grupos sociais vivenciam essas 

possibilidades de modo mais restrito e muitas vezes acabam por experienciar transições 

fora do tempo social esperado, como é o caso de alguns/as EPG (idem). 

Todo processo de transição implica em uma mudança contextual que acarreta 

mudanças ambientais e/ou de papéis de forma processual e prolongada. Fagundes (2012: 

64) define o processo de transição como uma “descontinuidade da trajetória vital, que 

condiciona uma modificação de condutas, papéis e ambientes que é mediada por fatores 

institucionais e sociais”. 

A transição do ensino secundário para o ensino superior é uma experiência que 

levanta questões ao longo de toda a trajetória educacional de quem a vivencia (Rubio et 

al., 2017). O primeiro ano nesse novo contexto é apontado como o mais difícil e, portanto, 

definitivo para o prosseguimento dos estudos (Coulon, 2017).  

No que se refere aos/às EPG, alguns estudos apontam que, de maneira geral, a 

transição para o ensino superior é mais difícil para esses/as alunos/as, visto que os/as EPG 

também experienciam fortes transformações sociais e culturais, para além das habituais 

dificuldades vivenciadas por todos/as estudantes, que vão desde as mudanças de 

deslocamento até as ansiedades provocadas pelas mudanças nos métodos de ensino 

(Terenzini, Springer, Yaeger, Pascarella & Nora, 1996).  

Apesar da massificação de acesso, a detenção do saber valorizado pela cultura 

universitária ainda é concentrada em alguns segmentos sociais, de modo que atualmente 

“o problema é permanecer na universidade e ter sucesso no percurso formativo” (Coulon, 
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2017: 1242). Ou seja, a entrada de novos perfis estudantis não representa, 

necessariamente, trajetórias de sucesso para esses/as estudantes.  

Um ensino superior mais profissionalizado que, em muitos casos, requer 

dedicação integral e exige cada vez mais que os/as estudantes aprendam uma nova forma 

de trabalho, acaba por promover a condição de estudante a um exercício quase 

profissional. Tavares (2004) descreve que a integração dos novos alunos/as ao ensino 

superior depende do aprendizado desse novo ofício, de modo que o/a jovem adquira a 

uma verdadeira profissão de aluno/a, o que denominou de alunização da juventude. 

Contudo, é importante ressaltar que determinados recortes estudantis, para além 

da necessidade de aprender o ofício de ser aluno/a, trabalham em regimes totais ou 

parciais. Em Portugal, as universidades são obrigadas a possuírem um estatuto de 

estudante-trabalhador, que garante a estes/as estudantes acesso a épocas especiais, não 

contabilização de assiduidade e aulas de compensação (Art. 55, Lei no. 35/2004, de 29 

de julho).  

Medidas como essa também favorecem os processos de transição do mercado de 

trabalho para o ensino superior, uma transição não-normativa, pois foge do caminho 

naturalizado socialmente, mas cada vez mais presente e possível por ações que facilitam 

o acesso ao ensino superior e flexibilizam os modos de aprendizagem (Vilhena, 2018).   

No ponto de vista de Coulon (2008), os/as recéns ingressos/as ao ensino superior 

devem abandonar o papel de aluno/a do ensino secundário a fim de aprender a exercer o 

papel de estudante universitário. Para o autor, o/a aluno/a – até por uma questão 

etimológica, pois aluno/a, em sua origem, refere-se a “sem conhecimento” – assume uma 

posição muito passiva no processo educativo, o que deve ser abandonada no ensino 

superior, visto que o/a estudante é o/a maior responsável por sua aprendizagem. 

A despeito dessas questões, as duas perspectivas mantêm, sobretudo, a ideia de 

que o aprendizado de um novo ofício, no qu al o/a jovem deve dominar um conjunto de 

regras e modos de participação, é imprescindível para garantir o sucesso no contexto 

universitário. De acordo com Figueiredo (2018: 5), 

chegar ao ensino superior não implica, necessariamente, em uma 

afiliação. Para se tornar afiliado, o estudante, passa por três tempos 

diferentes: do estranhamento, da aprendizagem e, por fim, da afiliação. 

Quando o aluno já se comporta como membro do novo grupo, ele 

adquiriu um novo habitus estudantil. 
 

No que se refere ao estranhamento, o fato de não haver uma continuidade 

curricular e espacial entre o ensino secundário e o ensino superior, é por si só um elemento 
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provocador de muitas rupturas, mesmo para os/as que seguem esse caminho em 

linearidade (Coulon, 2017). 

Podemos enumerar ainda outras rupturas que abrangem as metodologias de 

ensino, as formas de participação e as relações sociais entre pares e professores/as. Para 

jovens que precisam se deslocar das suas cidades de origem para frequentar a 

universidade em outras cidades, estados ou países, as rupturas citadas anteriormente 

podem ser ainda mais fortemente vivenciadas (Almeida, 2007). 

Em relação às exigências acadêmicas, a chegada no ensino superior apresenta um 

imperativo à necessidade de adaptação a um modo de estudo ativo, independente e 

autônomo. Dessa forma, o sucesso nos níveis de ensino anteriores e nos exames nacionais 

finais não necessariamente implica em um sucesso continuado para a experiência na 

universidade (Figueiredo, 2018).  

Caso a entrada no ensino superior ocorra de forma linear, por volta dos 17 ou 18 

anos de idade, há de se considerar também as mudanças no desenvolvimento vivenciadas 

pelos/as jovens (Torres & Mouraz, 2019).  Além das transformações acadêmicas, a 

universidade é um contexto de formação identitária dos/as estudantes, “apelando à 

construção de um sentido de vida e de um sistema de valores suscetíveis de lidar com a 

complexidade e a decisão” (Almeida, 2007: 206). 

Ainda que os processos de tomada de decisão para a entrada no ensino superior 

estejam ancorados em expectativas familiares e/ou sociais, a escolha do curso e da 

instituição de ensino superior representa a primeira grande decisão individual vivenciada 

pelo/a jovem e, consequentemente, o abandono de outras possibilidades de caminhos 

(Bardagi & Hutz, 2008). 

Ao ter contato com a nova realidade escolhida, baixos níveis de confiança em si 

mesmo e nas suas competências acadêmicas também influenciam o processo de transição 

para o ensino superior e reafirmam a importância da dimensão de apoio durante os 

primeiros anos nesse novo contexto (Vilhena, 2018). 

Há, portanto, dois aspectos fortemente presentes num processo de transição para 

o ensino superior. O primeiro, representativo do desafio vivido pelas mudanças 

significativas que o ensino superior apresenta; e o segundo, representativo do apoio 

necessário para a superação das dificuldades impostas por essa quebra educacional 

(Almeida, 2007). 

De maneira geral, o processo e transição para o ensino superior pode ser dividido 

em quatro etapas: preparação, encontro, ajuste e estabilização (van Harper, Meeuwisse, 
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Hofman & Severien, 2020). A fase de preparação, que abrange os processos de escolha 

para o curso e para a instituição, descritos anteriormente como o primeiro importante 

passo para a entrada nesse novo contexto. Reforçamos aqui, conforme exposto no tópico 

anterior, que a escolha de EPG está, muitas vezes, condicionada a fatores estruturais, 

como a localização geográfica e a situação econômica, por exemplo. 

A segunda etapa, do encontro, é considerada a mais difícil, pois abrange os 

primeiros meses de contato com uma nova realidade. É nessa etapa em que a atenção aos 

projetos de transição deve ser dispensada, pois os/as estudantes podem experienciar 

tensões pelo confronto com a cultura acadêmica (van Harper et al., 2020). 

As fases de ajuste e estabilização são representativas das mudanças de 

comportamento que ocorrem de modo gradual ao longo do primeiro ano na universidade. 

Quando esses comportamentos demonstram, de certa forma, bons resultados acadêmicos 

e sociais, tendem a se estabilizar e fechar o que denominamos de período de transição 

(idem). 

A transição para o ensino superior é, portanto, um período da experiência 

estudantil importante para determinar a continuidade no ciclo de estudos superior que 

abrange o período de escolha até o primeiro ano completo na instituição de ensino 

superior. Diante do nosso interesse em relação à tomada de decisão de EPG para a entrada 

na universidade, a compreensão das implicações e desdobramentos da transição para o 

ensino superior representa um importante apoio teórico para essa investigação. 

 

3. “Quando eu cheguei, eu fiquei um bocado frustrada com a universidade”: 

processos de integração à cultura universitária 

Um dos efeitos de um processo de transição bem-sucedido é a promoção de uma 

cultura universitária integrativa. A integração ao ensino superior diz, sobretudo, da 

capacidade afiliativa de novos/as integrantes do contexto acadêmico. Trata-se de um 

processo entre o/a estudante e as experiências universitárias que envolve adaptações 

pessoais e ambientais (Guerreiro-Casanova & Polydoro, 2010).  

Há, portanto, um duplo investimento, no qual tanto o indivíduo, quanto o ambiente 

universitário específico realizam esforços para que a integração seja exitosa. Variáveis 

contextuais e pessoais são igualmente relevantes para que se possa compreender alguns 

aspectos da vivência estudantil em contexto universitário (dos Santos, Polydoro, 

Scortegagna & Linden, 2013). 
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Portanto, cada contexto universitário desenvolve estratégias específicas a fim de 

promover a integração de seus/suas estudantes. Num recorte específico da Universidade 

do Porto, podemos enumerar um conjunto de ferramentas criado não só para a integração 

à universidade, como também para a cidade, dentre os quais: guia do estudante da 

Universidade do Porto, sessão de recepção dos novos alunos/as, serviços acadêmicos 

individualizados, sessão de boas-vindas aos estudantes internacionais e informações 

sobre alojamento, apoios de saúde e alimentação4. 

Ademais, a Universidade do Porto também disponibiliza uma série de gabinetes 

de apoio ao/à estudante, chamados dispositivos de apoio à Integração Acadêmica, 

presentes em diversas faculdades, além dos serviços de mentoria interpares. O Programa 

Transversal de Mentoria Interpares proposto pela Universidade do Porto é um programa 

de acolhimento e integração que visa construir uma melhor experiência no ensino superior 

tanto para mentores (estudantes que já frequentam a Universidade do Porto) e mentorados 

(novos/as estudantes)5. 

Saindo desse recorte para uma compreensão teórica geral das variáveis pessoais, 

podemos destacar o relacionamento com colegas e professores/as; a satisfação com o 

curso escolhido; e as percepções do/a aluno/a sobre a vida acadêmica (dos Santos et al, 

2013). A influência desses fatores individuais nos leva a compreensão de que a história 

anterior dos/as estudantes que chegam à universidade é salutar para que se possa 

depreender bons investimentos institucionais em integração. 

Visto que a integração é um processo interativo, no qual as impressões estudantis 

e as experiências proporcionadas pelo ambiente são igualmente importantes, entendemos 

que, nem sempre, os programas de integração promovidos pelas instituições são garantias 

de um processo de integração bem-sucedido. Tendo em vista que a entrada de estudantes 

menos tradicionais nos contextos universitários é relativamente recente, os programas de 

integração são comumente pensados considerando estudantes tradicionais (Daiva, 2017). 

De maneira geral, a proposta de programas integrativos se constitui com o intuito 

de promover o envolvimento dos/as novos/as estudantes nas atividades acadêmicas 

curriculares e extracurriculares. Pode-se dizer que há, sobretudo, a influência de três 

fatores intimamente relacionados para discutirmos a integração no ensino superior: o 

ambiente universitário, as características pessoais de cada estudante e o envolvimento nas 

 
4 Retirado em <https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=integracao-na-uporto> 

Acesso em 12 de março de 2020. 
5 Retirado em https://up.pt/mentoriaup/> Acesso em 12 de março de 2020 

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=integracao-na-uporto
https://up.pt/mentoriaup/
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atividades acadêmicas (Hoffman, Richmond, Morrow & Salomone, 2003; Pascarella & 

Terenzini, 2005). 

Esse entendimento aproxima as leituras de integração e sentimento de pertença ao 

contexto universitário, pois abordam temas comuns. De certa maneira, poderíamos dizer 

que um dos efeitos da integração universitária seria o fortalecimento do sentimento de 

pertença, de modo que essa ideia é construtiva e intimamente relacionada com as 

discussões em torno do sentimento de pertença. 

 

4. “Houve alturas em que pensei: ‘se calhar agora a faculdade não é pra mim”: 

sentimento de pertença no contexto educativo superior 

A partir do exposto acima, tomaremos a ideia de integração como vinculada à 

discussão acerca do sentimento de pertença ao contexto universitário. Apesar de ser um 

conceito ainda pouco abordado na literatura – sobretudo em Ciências da Educação – sua 

definição perpassa pelo envolvimento pessoal que determinado indivíduo estabelece em 

relação a um ambiente (Monteiro & Maia, 2009). 

A partir dessa definição, existe um retorno aos três fatores enunciados 

anteriormente como influentes para a integração no contexto universitário: características 

pessoais, envolvimento e condições ambientais. Outra definição, de natureza mais 

psicológica, descreve o conceito de sentimento de pertença como “uma experiência de 

envolvimento individual em um meio específico que possibilita que o sujeito se sinta 

parte deste meio” (Hagerty, Lynch-Sauer, Patusky, Bouwseman, & Collier, 1992 citado 

por Hoffman et al 2003: 173). 

Ainda que não haja uma unanimidade conceitual em relação ao termo, as duas 

definições anteriores salientam o caráter subjetivo do sentimento de pertença, sendo este, 

portanto, um conceito que diz da percepção individual de um sujeito em relação ao seu 

envolvimento em uma determinada situação. 

No contexto educativo, Thomas (2012: 6) define a noção de sentimento de 

pertença como “alinhado ao conceito de engajamento estudantil, abrangendo as noções 

de engajamento social e acadêmico em profundidade, distante da noção de conformidade 

ou aprendizagem superficial”. Podemos dizer, portanto, que tal ideia está estritamente 

relacionada à forma como o sujeito se integra a determinado contexto e pressupõe uma 

participação ativa do indivíduo para o fortalecimento desse engajamento. 

 O sentimento de pertença, portanto, pode ser fortalecido ou enfraquecido pelas 

formas de integração presentes no contexto universitário, tanto a nível social, como 
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acadêmico (Pascarella & Terenzini, 2005).  Porém, além das ferramentas e dispositivos 

integrativos presentes no contexto, podemos apontar o contato com experiências 

anteriores em um meio similar como um possível facilitador para a promoção do 

sentimento de pertença. Conforme aponta Monteiro & Maia (2009: 20), 

(…) é pelas experiências de vidas anteriores que se molda o sentimento 

de pertença actual, as quais, sendo positivas podem levar o sujeito a 

desenvolver motivação para o envolvimento, assim como potenciar o 

desenvolvimento e atribuição de valor à ligação aos outros. 
  
Trazendo para o contexto universitário, a passagem acima reforça a ideia de que 

estudantes que têm exemplos anteriores de inserção no ensino superior bem-sucedidos, 

têm maior probabilidade de harmonizar suas percepções de sentimento de pertença. 

Considerando que os/as EPG não possuem exemplos de experiências acadêmicas 

anteriores, a construção do sentimento de pertença à universidade desse segmento 

estudantil pode ser mais complexa.  

As autoras acrescentam ainda que a experiência de se sentir pertencente a um 

contexto específico também perpassa pelo compartilhamento de características similares 

entre as pessoas que compõem este contexto (Monteiro & Maia, 2009). Um/uma 

estudante que possui traços, atitudes e/ou interesses semelhantes aos de seus pares têm 

mais facilidade para se sentir parte do ambiente acadêmico. 

Essa constatação também pode veicular para os/as EPG algumas complexidades 

específicas no que se refere à construção do sentimento de pertença. As diferenças de 

idade, etnia, gênero podem se apresentar como possíveis barreiras quando em confronto 

a ambientes muito homogêneos, como ainda costuma ser o contexto universitário. 

Conforme exposto anteriormente, os/as EPG são um grupo heterogêneo entre si 

por diversos aspectos sociais, econômicos e culturais. Além das diferenças entre si, os/as 

EPG possuem alguns contrastes em relação aos estudantes chamados tradicionais. Não 

obstante, tais complexidades não se apresentam como impedimentos para o 

fortalecimento do sentimento de pertença de EPG, apenas evidenciam fatores que 

merecem maior atenção. 

A massificação do acesso, portanto, reforça a necessidade de se atentar para a 

noção de sentimento de pertença no contexto universitário, no intuito de diminuir 

possíveis evasões e frustrações. Nesse âmbito, podemos ressaltar o sentimento de 

pertença em três níveis distintos. A nível de curso, a nível de faculdade e a nível de 

universidade, posto que as percepções em cada um desses contextos apresentam algumas 

variações (Freeman, Anderman & Jensen, 2010). 
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O apoio familiar durante o processo de escolha do curso e da instituição é um 

importante fator para a construção do sentido de pertença.  

Nos primeiros meses, o desenvolvimento do sentimento de pertença está 

intimamente relacionado com a motivação académica do/a aluno/a, o que ressalta, mais 

uma vez, a relevância de projetos de transição e integração que sejam eficazes e 

promovam possibilidades de envolvimento para os mais diversos perfis dentro das 

instituições de ensino superior. 

Os atributos pessoais também devem ser considerados quando pensamos em 

sentimento de pertença, bem-estar e integração. Pesquisas apontam que estudantes 

extrovertidos/as tendem a perceber o sentimento de pertença mais fortemente em 

contextos educacionais. A extroversão seria também um fator pessoal importante para o 

engajamento estudantil em práticas extracurriculares que, por sua vez, melhoram a 

sensação de bem-estar no campus universitário (Winstone et al., 2020). 

Tais evidências podem gerar interpretações nas quais o/a estudante é 

responsabilizado/a pela sua falta engajamento ou desinteresse, discurso comumente 

reproduzido pelos/as profissionais em educação e que reforçam um papel específico de 

aluno/a, conforme descrevemos anteriormente. O/a aluno/a deveria aprender e assumir 

um modo de ser estudante ativo, participativo e interessado que acaba por reproduzir 

papéis e normas que produzem um perfil estudantil ideal (idem). 

Bardagi e Hutz (2008) discutem ainda a falta de discussão entre os/as estudantes 

e seus pares, professores/as e familiares quando se sentem frustrados/as em relação à 

experiência universitária. Segundo os autores, os/as estudantes, de maneira geral, 

vivenciam o afastamento do contexto acadêmico de maneira silenciosa e individual, o que 

dificulta o compartilhamento de experiências entre outras pessoas que poderiam ser 

pontos de apoio e referência no início da vida universitária. 

Além da troca de experiências, percepções e características subjetivas, a noção de 

sentimento de pertença abrange também questões mais estruturais acerca do espaço 

universitário. O ambiente construído exerce influência nas competências sociais, 

acadêmicas e no desenvolvimento dos/as jovens. Apesar de não ser possível estabelecer 

em que medida essa influência ocorre por meio de pesquisas, os estudos demonstram que 

a qualidade do espaço construído é proporcional e contribui ao aproveitamento estudantil 

(Costa, Silva & Fernandes, 2015). 

Afora as qualidades estruturais do ambiente, as vertentes organizativas e 

funcionais também colaboram e influenciam no ambiente construído do espaço 
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educativo. Tanto no ambiente escolar como familiar é importante que se crie lugares 

adaptáveis que fomentem a aprendizagem e considere variáveis de iluminação, espaço e 

altura para os espaços de estudo (idem). Assim, além dos espaços de sala de aula, é 

importante que a universidade ofereça ambientes de estudo coletivos para que o/a 

estudante possa usufruir fora da sua carga horária obrigatória.  

É sabido os rendimentos acadêmicos melhoram quando os/as estudantes se sentem 

ouvidos e têm suas necessidades e interesses atendidos pela família, pelos/as 

professores/as e pela instituição a qual fazem parte, o que evidencia a necessidade de se 

pensar e propor estratégias educativas adequadas às distintas realidades estudantis, 

inclusive no ensino superior (Lemos, 2020). 

O sentimento de pertença ainda se relaciona com aspectos de identificação, 

satisfação e qualidade de vida, de modo a ser uma dimensão importante no que se refere 

à noção de bem-estar geral (Elvas & Moniz, 2010). Destarte, o sentimento de pertença é 

um dos principais indicadores de um bom funcionamento social e psicológico para o/a 

estudante de ensino superior. Reitera-se, portanto, a importância de se sentir respeitado/a 

e estar conectado/a à instituição a qual o/a estudante faz parte (Ahn & Davis, 2014).  

Fazendo um recorte para estudantes de outros grupos étnicos em comparação a 

estudantes brancos/as, um estudo realizado por Zea, Reisen, Beil & Caplan (1997) aponta 

que a sensação de respeito é igualmente importante para ambos. Entretanto grupos étnicos 

não-brancos vivenciam mais situações de desrespeito, enquanto estudantes brancos/as 

não relataram nenhuma situação nesse sentido. 

Alguns estudos ressaltam também a relação entre sentimento de pertença e capital 

social. Visto que a noção de capital social se refere as relações sociais, a noção de 

pertencimento poderia ser um indicativo de capital social. Em muitos casos, o suporte 

familiar e entre amigos/as é determinante para a permanência de estudantes que têm 

dúvidas nos primeiros períodos na entrada da faculdade (Hunt et al., 2018; O’Shea, 2015; 

Gofen, 2009). 

Sendo assim, as classes sociais com tradição de frequência no ensino superior que, 

de maneira geral, apresentam maiores níveis de capital social podem ter maiores 

facilitadores para o fortalecimento do sentimento de pertença, visto que o capital social é 

considerado “o bem social, cultural e simbólico que as classes dominantes acumulam e 

reproduzem entre si” (Hunt et. al., 2018: 31), de modo que o fomento do sentimento de 

pertença deve ser proporcionado com atenção especial aos/às EPG. 
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Conforme o exposto acima, em resumo, podemos destacar quatro níveis principais 

que se referem às discussões acerca do sentimento de pertença: nível pessoal, social, 

acadêmico e físico ou estrutural; que se interrelacionam e influenciam na sensação de 

bem-estar e aceitação a uma instituição de ensino superior (Ahn & Davis, 2014).  

Assim sendo, as instituições educativas podem facilitar que estudantes dos mais 

variados perfis, distintas características pessoais e múltiplos contextos sociais sejam 

incluídos/as nas propostas de programas facilitadores da promoção do sentimento de 

pertença, sobretudo nos momentos iniciais dos cursos. 

Assumindo o foco da presente pesquisa nas experiências de EPG no ensino 

superior, o sentimento de pertença é um atravessamento natural que deve ser 

contemplado, além de um importante indicativo da sensação global de bem-estar e da 

possibilidade de um ensino superior mais inclusivo. 
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CAPÍTULO II – Do habitus ao patrimônio cultural comunitário: quais saberes são 

valorizados no ensino superior? 

 

1. A reprodução do/no ensino superior a partir da teoria social de Pierre Bourdieu 

Em 1964, período no qual a maioria das pesquisas em educação se concentrava 

em discutir a temática de democratização do ensino, Pierre Bourdieu e Jean-Claude 

Passeron publicaram a obra “Os herdeiros: o estudante e a cultura”, que propõe uma 

ruptura na forma de pensar a escolarização de massa e o ensino francês. 

Interessados pela filosofia da ciência e pela temática da cultura, os autores 

influenciaram fortemente a sociologia nos anos 60, de modo que a obra supracitada se fez 

e faz imprescindível para quem pretende investigar os estudantes a partir de um ponto de 

vista sociológico. De acordo com Masson (2014: 105),  

Considerando que as práticas estudantis assim como a relação com os 

estudos universitários podiam ser objetivadas pela pesquisa 

sociológica, Bourdieu e Passeron procuraram mostrar que a instituição 

escolar tinha como consequência principal a legitimação das 

desigualdades culturais, mantendo assim os privilégios das categorias 

sociais mais favorecidas; em outras palavras, a permanência da ordem 

estabelecida. 
  

Bourdieu propunha que a cultura do ensino formal se constituía como uma forma 

de organizar os comportamentos daqueles/as que fazem parte desta cultura. Dessa 

maneira, o ambiente universitário seria um espaço mantenedor de ordens sociais que já 

estariam previamente estabelecidas (Santos, Sato & Klitzke, 2014). Isto é, o ensino 

superior formal, conforme estava organizado, se constituía como um espaço de 

manutenção da ordem social e do reforço de desigualdades. 

A partir disso, os autores questionaram a capacidade de democratização e 

transformação do ensino formal demonstrando – por meio do uso de estatísticas, de uma 

interpretação não literal e do uso de categorias de análise abstratas – que as instituições, 

na realidade, exercem funções distintas daquelas que lhes são apresentadas oficialmente 

(Masson, 2014). 

De forma geral, a teoria de Bourdieu e seus colegas preconiza uma revisitação e 

reflexão sobre o ensino superior no contexto ocidental, na medida em que pensa a cultura 

universitária/escolar como intrinsecamente relacionada com a cultura erudita (Santos, 

Sato & Klitzke, 2014). Em outras palavras, para Bourdieu, a cultura universitária é mais 

facilmente apreendida por aqueles que, socialmente, já possuem determinado contato com 

a cultura literata. 
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Para melhor compreender essa discussão proposta pelos autores, outros conceitos 

bourdieusianos nos ajudarão pensar acerca da cultura universitária. O primeiro deles, a 

noção de habitus, a qual o autor desenvolveu entre os períodos de 1950 e 1960 durante 

um trabalho na Argélia, possui um caráter de mediação entre aspectos objetivos e 

subjetivos, o que permite pensar o processo de construção das subjetividades (Setton, 

2002).  

O habitus é, portanto, mais uma forma de Bourdieu romper com a dicotomia entre 

individual e coletivo, interno e externo, indivíduo e sociedade. Define-se como habitus o 

“sistema de disposições socialmente constituídas, que enquanto estruturas estruturadas e 

estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das práticas e das 

ideologias características de um determinado grupo de agentes” (Bourdieu, 2007: 191).  

Partindo dessa definição, podemos entender habitus como um conceito que dá 

conta de um aspecto social das subjetividades, ou seja, como uma internalização daquilo 

que nos é externo. Por exemplo, a internalização da forma como devemos falar com um 

superior ou como devemos nos vestir de acordo com os lugares aos quais fazemos parte: 

igreja, escola, trabalho. 

Sendo assim, o termo habitus se refere a uma dimensão individual que se refere a 

forma como determinado sujeito apreende as significações presentes na cultura. 

É o habitus que gera formas de pensamento e de acção e que constitui 

os programas de percepção, pensamento e acção. O habitus perpetuará, 

portanto, em diferentes práticas, os princípios do arbitrário 

interiorizado, reproduzindo assim, permanentemente o arbitrário 

cultural dominante. Como instrumento fundamental de continuidade 

histórica, a educação como processo de produção do habitus, é 

equivalente, no campo da cultura, ao processo de transmissão de capital 

genético, no campo biológico (Stoer, 2008: 88). 
 

Stoer (2008) ressalta na passagem anterior a capacidade produtiva e reprodutiva 

do habitus como um mecanismo de contínua transmissão das significações que são da 

cultura dominante, ou seja, o arbitrário interiorizado. É por esse motivo que o habitus se 

constitui como um mecanismo de reprodução social.  

Na tentativa de entender melhor esse conceito, é preciso que tratemos da ideia de 

campo, visto que ambos caminham juntos na tentativa de romper com as dicotomias 

expostas anteriormente. Para Bourdieu, campo se refere a uma conceituação que diz de 

um lugar de luta entre os agentes que o integram e que buscam manter 

ou alcançar determinadas posições. Essas posições são obtidas pela 

disputa de capitais específicos, valorizados de acordo com as 

características de cada campo. Os capitais são possuídos em maior ou 

menor grau pelos agentes que compõem os campos, diferenças essas 
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responsáveis pelas posições hierárquicas que tais agentes ocupam 

(Pereira, 2015: 341).   
   

A inserção dos agentes nos diferentes campos sociais seria a base de formação do 

habitus (Brandão & Altman, 2005).  A passagem acima evidencia o campo como as 

estruturas estruturantes que dizem do nosso modo de agir. Ou seja, o lugar de confronto 

que é composto por agentes – individuais ou institucionais – que tendem a conservar ou 

modificar este campo e que ocupam suas posições à medida em que possuem maior ou 

menor níveis de capital. 

O trecho também ressalta a centralidade da noção de capital como recurso de 

disputa e de posição social nesses lugares de confronto. Bourdieu descreve capital para 

além do viés econômico atribuído pela teoria marxista. Além do capital econômico, 

descreve as ideias de capital cultural, capital social e capital simbólico para explicar as 

desigualdades (Bourdieu, 1986). 

O capital cultural abrange os saberes que são institucionalizados, reconhecidos 

por meio de títulos. Faz referência à erudição e à possibilidade de obtenção de um 

diploma, por exemplo. O capital social aborda as relações sociais de conhecimento e 

reconhecimento que podem ser institucionalizadas ou não. Ele diz de uma rede de apoio 

e contatos que se mantêm pelas trocas materiais e simbólicas exercidas entre si (idem).  

Por sua vez, o capital simbólico compreende as três formas de capital descritas 

anteriormente – econômico, cultural e social – uma vez que inclui as apropriações 

económicas e simbólicas. O simbólico faz referência aos valores que são atribuídos às 

práticas, corpos e saberes num determinado tempo e espaço social. 

O capital simbólico, com as formas de lucro e de poder que assegura, 

só existe na relação entre as propriedades distintas e distintivas como 

corpo correto, língua, roupa, mobília e indivíduos ou grupos dotados de 

esquemas de percepção e de apreciação que os predispõem 

a reconhecer (no duplo sentido do termo) essas propriedades, ou seja, a 

instituí-los como estilos expressivos, formas transformadas e 

irreconhecíveis das posições nas relações de força (Bourdieu, 2013: 

111).  
 

Desse modo, como depende do reconhecimento do outro, o capital simbólico varia 

de acordo com as valorações atribuídas arbitrariamente num determinado contexto social. 

Há, portanto, um jogo a ser jogado no qual os/as jogadores/as dependem das relações com 

os outros agentes do campo para armazenar as diferentes formas de capital. Ou seja, para 

Bourdieu, o social se traduz de forma relacional, na qual as relações simbólicas 

hierarquizam os lugares de poder e privilégio (Setton, 2010).  
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A partir disso, pode-se considerar que “mudanças nas posições no campo e na 

distribuição de capitais implicam em modificações no próprio habitus” (Brandão & 

Altman, 2005: 6), por isso a necessidade de explicação dos três conceitos para uma 

melhor compreensão do habitus e dos dinamismos correlacionais entre essas três ideias.  

Outro conceito salutar para o entendimento da reprodução na educação escolar é 

o de violência simbólica, que se relaciona com a noção de capital simbólico, visto que 

“todo o poder que consegue impor significações e impô-las como legítimas, dissimulando 

as relações de poder que estão na base da sua força, junta a sua própria força simbólicas 

específicas a essas relações de poder” (Boudieu & Passeron, 1977: 4).  

Em outras palavras, quando determinado valor é reconhecido e legitimado, as 

forças simbólicas que o legitimam é reforçada e, ao mesmo tempo, disfarçada, pois esse 

reconhecimento é uma forma de violência simbólica, posto que reconhece determinados 

valores e não outros (Bourdieu, 2013).  

Assim sendo, a relação entre a imposição de determinados significados e a 

violência simbólica é imprescindível para pensar a reprodução. Isto quer dizer as 

significações que são produzidas e reproduzidas por um determinado segmento social – 

geralmente o segmento dominante – acabam por perpetuar as forças que mantêm essa 

dominação. Conforme Stoer (2008: 87), 

a fracção dominante impõe a legitimidade da dominação através da sua 

própria produção simbólica ou por meio de ideólogos conservadores 

que, de facto, apenas servem os interesses dos grupos dominantes – 

servindo assim somente os seus próprios interesses.  

 

No que se refere a educação formal, falar de reprodução e violência simbólica nos 

ajudar a conhecer e romper com essas lógicas de dominação perpetuadas a partir do 

capital cultural institucionalizado. Em Homo Academicus (1988), Bourdieu descreve os 

intelectuais como um dos principais protagonistas da luta simbólica de classes e traz 

questões ao meio académico a partir do seu próprio sentimento de estranheza e 

pertencimento nesse contexto, questionando o próprio papel enquanto produtor de capital 

simbólico.  

A obra do autor é, portanto, reflexo das suas inquietações pessoais. O domínio 

natural da linguagem por parte de seus estudantes gerava inquietações no professor, que, 

mesmo bem-sucedido no contexto universitário, veio de uma das regiões mais baixas da 

França no sentido geográfico e social (Wacquant, 1990). Apesar de reconhecer meu 

percurso universitário como um caminho natural no qual o meu destino social segue um 
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caminho similar ao dos meus pais, ambos graduados e pós-graduados, a sensação de 

possuir um privilégio injustificável, ao passo que o lugar de intelectual me parece distante.   

Ao demonstrar que a ampliação do acesso ao ensino superior – massificação – não 

necessariamente implica num processo de democratização e transformação, o trabalho de 

Bourdieu e seus colaboradores teve grande impacto nas políticas educativas francesas da 

época, sendo ainda hoje referência para se pensar a cultura universitária a partir de um 

viés mais crítico e inclusivo. 

No contexto do presente trabalho, as noções de habitus, campo e capital são 

fundamentais para se pensar a mobilidade educacional, visto que aborda os recursos não-

materiais que influenciam diretamente as relações de escolarização formal e permite 

pensar para além das dicotomias entre agência e estrutura, interno e externo e 

social/subjetivo.  

Apesar de reconhecer a relevância da teoria de Bourdieu para essa construção, 

exploraremos a seguir outras leituras possíveis a partir das contribuições do autor para se 

pensar o contexto educativo superior. Considerando o nosso recorte específico para os/as 

EPG, sentimos a necessidade de explorar mais atentamente alguns conceitos, como 

habitus e capital, a fim de trazer esse segmento estudantil para a discussão com Bourdieu. 

 

2. Outras perspectivas da teoria bourdieusiana: Patrimônio Comunitário Cultural 

(Community Cultural Wealth) 

A partir das leituras de Bourdieu, percebemos a complexidade presente nas 

questões referentes ao ensino superior, sobretudo em relação a acesso e permanência. A 

explicação da reprodução das classes sociais a partir da dominação simbólica apresentada 

por Bourdieu e Passeron (1977) foi um marco nas discussões sobre a educação formal. 

Neste tópico, apresentaremos algumas ponderações acerca da teoria apresentada pelos 

autores a partir de novos olhares sobre a teoria da reprodução, que abrangem camadas 

sociais que não foram abordadas por Bourdieu em sua teoria. 

 Stoer (2008) avalia a pouca teorização dos autores no que se refere ao aspecto 

econômico e a sua interligação com o viés cultural e social. Para Stoer (2008), o 

determinismo materialista que Bourdieu e Passeron (1977) tentam ultrapassar em seus 

escritos, acaba por se manter, uma vez que não há espaço para a discussão sobre o 

funcionamento social do habitus, por exemplo. 

A ideia de habitus não explica as suas próprias contradições, que acaba por seguir 

um determinismo que não privilegia as possibilidades de mudança social, imprescindíveis 
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para a nossa discussão. Por exemplo, não é possível explicar, por meio da teoria do 

habitus, a aquisição de um mesmo habitus por diferentes classes sociais, de modo que a 

teoria bourdieusiana abre margem para uma explicação apoiada em recursos causa e 

efeito (Stoer, 2008).  

As críticas e a necessidade de uma maior exploração teórica em torno do habitus 

recaem, portanto, no que diz respeito a durabilidade, visto que conceitualmente é definido 

como um sistema de disposições duráveis. De acordo com Altman e Brandão (2005: 8), 

a variedade de capitais na estruturação dos habitus, decorrente da 

frequência com que os agentes se movem e “jogam” em vários campos, 

dota-os de uma maior plasticidade que se desdobra em uma crescente e 

mais pronta possibilidade de conversões e reconversões das disposições 

para pensar, agir, sentir e gostar revestindo-as de roupagens cada vez 

mais complexas e distintas. Nesse processo a “durabilidade”, uma das 

características dos habitus, torna-se mais difícil de ser apreendida em 

virtude da sua complexidade. 
 

Tendo em vista a movimentação dos agentes nos campos e as possibilidades de 

transformação, pode-se ter em conta que o habitus é insuficiente para explicar esses 

processos de mudança e singularidades, apesar de ser imprescindível para elucidar os 

processos de continuidade e reprodução ao dar conta dos processos sociais coletivos 

(Capdevielle, 2011).   

Os debates acerca da estrutura e das possibilidades de agência dos setores sociais 

ganham força a partir da exposição dessa dominação simbólica, revelando obstáculos 

invisíveis, presentes apenas para determinados contextos sociais (Fragoso & Valadas, 

2018). Na teoria de Bourdieu, quando o/a estudante possui um habitus que é produto do 

mundo social do qual ele/ela pertence, o mundo social é tomado como algo natural. 

Entretanto, Kilomba (2019) denuncia outras formas de relação com este mundo social 

natural, que é, sobretudo, um mundo social branco e patriarcal. 

Os/as estudantes que, portanto, se relacionam com esse mundo social de outras 

formas – por pressuposição os/as EPG – são lidos/as como “peixes fora d’água”6 em 

contextos que são representativos do mundo social, como as instituições de ensino 

superior. 

Por outro lado, é importante destacar que Bourdieu apontou em suas obras o 

caráter arbitrário das imposições culturais, sobretudo nas ações pedagógicas. Desse 

 
6 Esse termo faz referência à Nkweto Simmonds (1997, citado por Kilomba 2019) em uma alusão à 

Bourdieu e Wacquant (1992) ao referirem o encontro do habitus com um mundo social do qual é produto 

como ‘peixe na água’. 
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modo, o autor enfatizou a necessidade de refletir sociologicamente acerca do mundo e de 

promover a consciência coletiva sobre os determinismos que são presentes em nossa 

sociedade (Wacquant, 1990).  

Além disso, sua teoria é localizada em contextos e tempos específicos, sendo 

possível realizar leituras atuais sobre a noção de habitus sem abandonar as contribuições 

de Bourdieu. Assim, a ideia de habitus não representaria um fim em si mesmo, mas um 

caminho a ser construído, uma articulação entre o passado e o presente que é 

constantemente modificada (Setton, 2002). 

Contudo, quando o externo é representativo apenas de certos segmentos, 

sobretudo masculinos, heterossexuais e brancos, o internalizável desse externo – o 

habitus – acaba por manter e naturalizar esse mundo social denunciado por Kilomba 

(2019). A possibilidade de mobilidade social para Bourdieu é, dessa forma, descrita por 

meio da educação formal e da aquisição de um novo habitus estudantil. À vista disso, fica 

evidente a valorização de determinados tipos de conhecimentos em detrimento de outros, 

sobretudo no ensino superior, o que levanta questionamentos acerca de quais capitais 

culturais são considerados valiosos ou não para o contexto acadêmico (Yosso, 2005).  

Geralmente, o que se observa por parte das instituições escolares e universitárias 

é a proposta de programas que visam compensar a falta que estudantes com backgrounds 

étnicos e sociais distintos carregam consigo. Conforme aponta Valenzula (1999) não há 

examinação crítica dos currículos escolares, do contrário; existe uma perspectiva de 

aculturação e assimilação, de modo que a escola e/ou a universidade se torna um lugar 

pouco atrativo para os distintos grupos sociais que a frequentam. 

Checkoway (2018) também denuncia os programas vinculativos geralmente 

realizados no primeiro ano de universidade que procuram remediar as faltas que 

estudantes não-tradicionais possuem, uma vez que esses programas não necessariamente 

mudam a instituição, apesar de serem muito importantes para os primeiros dias. O foco 

dessas propostas geralmente está em ensinar a cultura universitária, também numa 

perspectiva de aculturação.  

Estes/as autores/as propõem uma discussão crítica das teorias em educação, 

considerando outras linguagens e leituras sobre os trabalhos de Bourdieu e Passeron 

(1977).  Aqui, focaremos nas releituras promovidas por Yosso (2005) e a noção de 

Patrimônio Cultural Comunitário (Community Cultural Wealth), como uma abordagem 

teoricamente fundamentada a considerar também aspectos de raça e gênero, além de 

classe.  
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Ainda que os estudos partam de uma realidade norte-americana e tenha como 

foco, sobretudo, as relações raciais dos Estados Unidos, podemos pensar suas 

contribuições para o espaço europeu a partir dos cinco pressupostos básicos de sua teoria: 

a articulação do racismo com outras formas de subordinação; a contestação da ideologia 

dominante; o comprometimento com a justiça social; a centralidade no conhecimento 

experiencial; e a perspectiva transdisciplinar de fazer pesquisa (Yosso & Solórzano, 

2002). 

Ressalta-se que para pensar a educação “esses temas não são novidades, mas, 

coletivamente, eles se apresentam como um desafio aos modos existentes de 

escolarização” (idem: 27). Essa leitura permite que se compreenda as contradições 

escolares que, apesar de ocuparem uma posição de emancipação, acabam por 

marginalizar estudantes e famílias que não possuem as habilidades culturais que são 

valorizadas pelo ensino formal (Yosso, 2005). 

Na teoria de Bourdieu, o acesso aos recursos sociais se dá por meio dos processos 

de reprodução social, que acaba por socializar os/as estudantes a partir dos termos da 

cultura dominante. Esta releitura propõe um novo olhar para a noção de capital cultural, 

acrescendo outros capitais que não são reconhecidos no contexto universitário, em razão 

desse afastamento do mundo social branco, como afirma Kilomba (2019) e o conceito de 

Patrimônio Cultural Comunitário.  

A perspectiva apresentada por Yosso (2005) visa romper com o pensamento 

deficitário, focalizando nos potenciais de empoderamento que as comunidades de cor 

apresentam. Segundo a autora, “enquanto o trabalho de Bourdieu visava oferecer uma 

crítica estrutural sobre a reprodução social, a sua teoria do capital cultural tem sido usada 

para afirmar que algumas pessoas são culturalmente ricas, enquanto outras são 

culturalmente pobres” (idem: 76). 

Sua crítica recai, portanto, não sobre o autor, mas sobre as interpretações de seus 

trabalhos, sobretudo acerca do capital cultural. Sua perspectiva, apoiada numa teoria 

crítica, aponta pelo menos outras seis formas de capital que determinadas comunidades – 

sobretudo as comunidades negras nos Estados Unidos – nutrem. São estes: capital de 

aspiração, capital de navegação, capital social, capital linguístico, capital familiar e 

capital de resistência (Yosso, 2005).  

O primeiro, capital de aspiração, faz referência a capacidade de resiliência desses 

grupos, isto é, apesar do histórico de subordinação, estas comunidades mantêm a 

habilidade de sonhar e ter esperança. O capital de navegação se refere à habilidade de 
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transitar entre as diferentes instituições; o capital social se refere à rede de apoio – 

recursos e pessoas – presente na comunidade; o capital linguístico diz da habilidade oral, 

da capacidade para o ato de contar histórias, artes visuais, música ou poesia, além da 

comunicação em mais de uma língua. O capital familiar se refere aos laços de 

comunidade, história, memória e intuição cultural e, finalmente, o capital de resistência 

se refere a habilidade de resistir, tendo em vista o longo histórico de subordinação (idem). 

Yosso e Solórzano (2002) propõem, a partir desse reconhecimento, que se conte 

uma contra-história, em oposição às histórias majoritárias presentes em nosso contexto 

social que acabam por associar cor de pele, pobreza e outros fatores com violência, por 

exemplo. Um estudo recente realizado na Universidade de Carolina do Norte mostrou que 

professores/as têm maior predisposição em perceber emoções negativas, como 

agressividade e raiva, em alunos/as negros/as do que em brancos/as, o que traz evidentes 

diferenças no tratamento dos/as estudantes em sala de aula (Cooke, Garner, Hughes & 

Neupert, 2020).   

O estudo ressalta ainda um resíduo cultural de medo da chamada “raiva negra” 

advindo de histórias de amedrontamento de euro-americanos sobre os afro-americanos 

que até hoje reforçam determinados estereótipos culturais. Entretanto, também assinala o 

caráter responsivo do papel do professor, que muitas vezes precisa resolver determinada 

situação de imediato, o que favorece a reprodução de comportamentos enviesados em 

estereótipos culturais (Cooke et al., 2020).  

Essas percepções são comuns em diversos contextos institucionais e evidenciam 

a importância de propor contra-histórias como forma de construir novos conhecimentos. 

A ciência social também está abalizada, de forma implícita ou explícita, em modelos que 

explicam as desigualdades educacionais a partir de histórias majoritárias. Segundo Yosso 

e Solórzano (2002: 36), 

A contra-história é também uma ferramenta para expor, analisar e 

desafiar as histórias majoritária de privilégio racial. As contra-histórias 

podem destruir a complacência, desafiar o discurso dominante sobre 

raça e promover a luta por reforma racial. (…). Contar histórias e contar 

contra-histórias podem ajudar a fortalecer tradições de sobrevivência 

social, política e cultural e resistência. 

 

Esses estudos se apoiam numa Teoria Crítica de Raça (CRT) e tem como principal 

desafio buscar, por meio das experiências, outras respostas ao racismo, sexismo e 

diferenças de classe. O foco dessa perspectiva está, portanto, nas experiências passadas, 

pressentes e futuras de pessoas que estiveram à margem dos espaços sociais majoritários, 
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como o ensino superior, de modo a ressaltar as forças e potências das comunidades 

socialmente excluídas (Yosso & Solórzano, 2002). Desse modo, a presente pesquisa 

também procura se apoiar nessa vertente, com o intuito de afastar-se de modelos de 

investigação com ênfase nos déficits e focalizar nas experiências universitárias de EPG 

na Universidade do Porto. 

O entendimento de que “a instituição educacional, seja ela de nível básico ou 

superior, possui uma função produtiva importante que vai além da reprodução social e do 

apoio ideológico ao poder estabelecido” (Pataro, 2019: 89), é fundamental para 

procurarmos ir além da explicação da reprodução e pensar em possibilidades de 

transformação da cultura universitária.  
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PARTE C: POSICIONAMENTO EPISTEMOLÓGICO, ONTOLÓGICO 

E METODOLÓGICO – CAMINHOS PERCORRIDOS PARA A CONSTRUÇÃO 

DA INVESTIGAÇÃO 
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CAPÍTULO I – Percursos metodológicos 

 

O presente capítulo trará o percurso metodológico percorrido durante o 

desenvolvimento desta dissertação, bem como reflexões acerca da investigação 

em/de/sobre as Ciências da Educação e o meu posicionamento ético, epistemológico e 

ontológico enquanto pesquisadora. 

Antes, é preciso situar este trabalho como parte do projeto #IBelong, um projeto 

europeu financiado pela Erasmus+ e com participação de Portugal, Malta, Países Baixos, 

Reino Unido e Alemanha. O projeto tem o objetivo de promover um ensino superior 

democrático e inclusivo para estudantes com diferentes backgrounds, porém, temos por 

foco os/as EPG. Ou seja, aqueles/as cujos/as pais, mães ou tios/as não frequentaram o 

ensino superior, sendo, portanto, parte da primeira geração familiar a entrar na 

universidade (Pascarella, Pierson, Wolniak & Terenzini, 2004). 

Enquanto estudante de mestrado, compor um projeto de cunho internacional na 

posição de investigadora permitiu uma troca enriquecedora em relação aos aspectos 

acadêmicos, mas também em relação a um processo pessoal de amadurecimento de 

competências, como a capacidade de argumentação oral, a melhor compreensão em torno 

do fazer científico e a construção coletiva de metodologias de estudo.  

 

1. Que conhecimento será construído? Reflexões epistemológicas, ontológicas e 

metodológicas 

Localizando as ciências da educação no campo das ciências sociais e humanas, é 

importante ressaltar aqui a complexidade do fazer científico que tem como foco de 

pesquisa o ser humano e a educação. De acordo com Ferreira (2015: 175), 

o objeto de estudo das ciências sociais é sui generis: possui 

características específicas, pois é um ser histórico e, por isso, dotado de 

consciência histórica; sua natureza é basicamente qualitativa, uma vez 

que a realidade social é complexa, mutável e determinada por múltiplos 

fatores. 
  

É relevante que destaquemos a relação entre o pesquisador e pesquisado, visto que 

o pesquisador também é um ser humano dotado de historicidade e pressupostos. Outro 

fator de complexidade neste tipo de pesquisa advém da dificuldade de conceituação 

consensual sobre o que é educação. 

Tomaremos aqui a ideia de educação como “uma caminhada de aperfeiçoamento 

que os membros de uma comunidade humana realizam com a ajuda e apoio de outros 

membros” (Amado, 2014: 23). Ou seja, a educação como um processo coletivo de 
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construção no qual se pretende promover melhorias para os indivíduos que participam 

desse percurso. 

Conforme indica Charlot (2006), é preciso estar atento às especificidades da 

pesquisa em/de/para educação e garantir que os instrumentos utilizados para a pesquisa 

sejam os mais fortes possíveis a fim de produzir um trabalho epistemologicamente 

coerente. Devido à diversidade de discursos e práticas que concorrem a área da educação, 

adotar uma postura multidimensional ao fazer pesquisa nesta área pressupõe um esforço 

e uma necessidade que se apresenta a partir do desafio de construção desse conhecimento. 

Correia (2001) corrobora que a dificuldade em localizar os estudos científicos em 

educação a partir de uma epistemologia estável e coerente decorre da impraticabilidade 

de estabelecer as diferenças entre sujeito e objeto, fato e opinião, educativo e não-

educativo e indivíduo e sociedade. Segundo o autor “os discursos científicos sobre a 

educação não podem ser encarados como discursos produzidos sobre objectos pré-

construídos, mas são antes discursos que produzem os objectos sobre o qual procuram 

discorrer” (idem: 20). 

Diante dessas colocações é importante questionar quais perspectivas ontológicas 

e epistemológicas construirão esta produção científica em/de/sobre educação. Quando 

entendemos que os nossos discursos contribuem para a produção científica dos objetos os 

quais estudamos, entendemos a importância do exercício reflexivo de pensar a construção 

da ciência. 

À vista disso, tomaremos uma posição a partir da ontologia da experiência, 

entendendo aqui a experiência como parte de interações constantes do indivíduo com o 

mundo social e material nas quais a pessoa transforma os fatores que já estão presentes 

no mundo à medida em que também conhece, se transforma e se desenvolve, apesar de 

não acontecerem segundo essa finalidade (Clandinin & Rosiek, 2006). 

A noção de experiência aqui apresentada parte das teorias de John Dewey (1979) 

que propôs uma educação progressiva baseada num conhecimento mutável, construído a 

partir das interações do indivíduo com o mundo. Para o autor, o que difere uma 

experiência educativa de uma experiência não-educativa é o fator de continuidade, 

chamando de experiência corrente aquelas que possuem esse valor educativo.  

Para este trabalho, fundamentaremos a nossa compreensão por meio do que será 

ouvido e sentido nas histórias contadas pelas experiências e memórias dos/as 

participantes. Localizando-nos, portanto, numa ontologia da experiência. 
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No que se refere aos aspectos epistemológicos, Kilomba (2019) defende “uma 

epistemologia que inclua o pessoal e o subjetivo no acadêmico, pois todos/as falamos de 

um tempo e lugar específicos, de uma história e uma realidade específicas – não há 

discursos neutros” (idem: 58). Destarte, questiona-se aqui de quem é esse conhecimento 

e quem o determina como tal.  

Num exercício de afastamento de concepções científicas moralistas, acríticas e 

universalistas, orientaremos este estudo a partir de uma epistemologia da controvérsia, 

que se localiza a partir do reconhecimento de que a tentativa de separar fatos e opiniões 

impede que se compreenda a educação em toda a sua complexidade. Isto é,  

um paradigma cuja credibilidade não depende da sua capacidade em 

produzir “narrativas científicas” capazes de anular controvérsias, mas, 

antes, das suas potencialidades na animação de dissensos e de 

controvérsias num campo onde nenhum artefacto metodológico é capaz 

de estabilizar a distinção entre factualidade e opinatividade (Correia, 

2001: 32). 
 

Retomamos aqui à ideia de mestiçagem exposta por Charlot (2006), reconhecendo 

a concorrência de discursos que complexificam nosso campo de estudo, mas que não o 

torna menos científico. Do contrário, há aqui um apoio na impureza científica, na 

superação das distinções entre pesquisador/a e objeto e na hibridez de instrumentos que 

permitam a criação de outras narrativas de realidade e, “portanto, que se admita que o 

trabalho com as “narratividades” constitui a dimensão estruturadora da acção 

investigativa” (Correia, 2001: 33). 

No contexto dessa pesquisa, ressaltamos que não temos interesse em produzir uma 

verdade universal, mas de contribuir cientificamente para as produções que abrangem 

temas de interesse similares a partir do reconhecimento da experiência como produtora 

de saberes. 

A partir dessas provocações, seguiremos a hibridez instrumental, uma vez que 

trataremos aqui de um estudo misto sequencial. Para este estudo, foi realizado 

primeiramente uma pesquisa exploratória de caráter quantitativo, que auxiliou na 

construção do instrumento para o momento de recolha posterior, com base no método 

biográfico-narrativo. 

Reitera-se aqui que as opções metodológicas em pesquisa estão eminentemente 

relacionadas à visão de mundo do/a investigador/a e pelo modo como este/a percebe as 

relações sociais (Somekh & Lewin, 2015). Diante disso e em consonância com os 
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referenciais teóricos expostos nos capítulos anteriores, as narrativas se apresentam como 

o instrumento possível para responder os objetivos deste estudo.  

No que se refere às questões paradigmáticas nas ciências humanas e sociais, 

Tashakkori & Teddlie (2010) descrevem o pluralismo de paradigmas como uma das 

características de pesquisas que fazem uso de métodos mistos. Por outro lado, também 

é possível utilizar diferentes métodos e técnicas e ainda assim localizar-se num paradigma 

único (Spratt, Walker & Robison, 2004). 

A partir disso, pode-se depreender que não existe um modo correto de ler e se 

posicionar em relação aos paradigmas. Entende-se que a questão paradigmática diz mais 

de um posicionamento perante o mundo e que, como tal, não deve ser apreendido de 

forma reduzida. Ou seja, corroboramos aqui com a noção de que os paradigmas científicos 

devem ser orientadores e não formas de enquadramento ou subserviência no que se refere 

a um trabalho científico (Costa, 1994). 

Até então, o paradigma hegemônico da ciência moderna previa que o objeto 

científico – a natureza – estava externo ao/a investigador/a, era estável, apreensível e 

passivo. Caberia ao/a pesquisador/a descobrir e desvendar esta natureza, de uma forma 

distanciada, controlada e ordenada, por meio da observação e/ou da experimentação 

(Santos, 1995). 

Nas ciências humanas e sociais, os questionamentos acerca destes estatutos 

descritivos e experimentais ficaram conhecidos como virada narrativa, onde os dados 

obtidos não descrevem a realidade, pois sempre partem de um conhecimento construído 

pela perspectiva do próprio/a investigador/a. A preocupação está na forma como se 

discute e se constrói o mundo (Bastos & Biar, 2015). 

Santos (1995) também aponta para a emergência de um novo paradigma 

científico, ressaltando algumas transformações nessa lógica predominantemente causal, 

ordenada e determinista. Dentre essas mudanças, destaca caminhos para um movimento 

de ciência reflexiva, social, complexa e, sobretudo, imprevisível que, em concordância 

ao exposto acima, abre caminho para novas formas de fazer ciência. Conforme aponta 

Costa (1994: 19), 

Viver num momento caracterizado por incertezas, por rupturas, por 

descontinuidades deixa, de certa forma, o pesquisador em uma posição 

mais cômoda para lançar-se em inúmeras direções e abre, também, um 

espaço para a consideração do inusitado, do inesperado. 
 

Diante dessa variedade de caminhos possíveis e da complexidade de novos 

termos, é imprescindível que as escolhas metodológicas estejam bem delimitadas e 
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descritas. Na presente pesquisa, utilizaremos um desenho metodológico narrativo, que 

prioriza as percepções e memórias dos participantes como a principal forma para a coleta 

de dados que apoiarão o conhecimento que será aqui construído (Lock, 2004). 

A pesquisa narrativa como uma resposta metodológica tem por base formas 

entrelaçadas de conhecimento em diversas áreas como medicina, direito e ciências 

humanas. Há, portanto, uma grande variedade de desenhos metodológicos narrativos, o 

que exige mais atenção à descrição das escolhas metodológicas que foram realizadas para 

esta pesquisa (Cladinin & Rosiek, 2006).  

Num sentido amplo, podemos assumir que partiremos de um paradigma de ciência 

pós-moderna, uma vez que este não abandona o criticismo presente no paradigma sócio-

histórico, mas acrescenta a linguagem como um componente salutar para a construção da 

pesquisa, sobretudo na interpretação e recolha dos dados (Amado, 2014). 

O paradigma pós-moderno parte da noção de que a natureza é um fenómeno 

complexo e difícil de ser explicado. Portanto, não é possível descrever aqui um 

movimento coeso e bem delimitado, uma vez que a própria divergência é uma 

característica desse paradigma. Podemos descrever o paradigma pós-moderno como um 

paradigma que rompe com as dicotomias entre o objetivo e o subjetivo, entre o externo e 

o interno e entre o natural e o social (Santos, 1995). 

Conforme descrito anteriormente, destacamos também o papel do/a investigador/a 

nesse modo de fazer pesquisa, a considerar como colocado por Araújo (2000), uma 

postura heurística implicacional do/a pesquisador/a. Isto é, um movimento de implicação 

e envolvimento do/a pesquisador/a no processo de construção do conhecimento. 

Acrescenta-se ainda que a noção de verdade aqui não pretende ser representada 

como um reflexo do mundo. Não há aqui uma busca por uma verdade objetiva e universal, 

sim por verdades que serão construídas num contexto específico e situadas historicamente 

(Alves-Mazotti, 1996). 

Além de situar esta pesquisa numa perspectiva pós-moderna de fazer ciência, 

tomaremos o paradigma fenomenológico-interpretativo como a abordagem sociológica 

orientadora para a interpretação dos fenômenos aqui apresentados, visto que, conforme 

exposto anteriormente, os paradigmas não são exclusivos. 

O paradigma fenomenológico-interpretativo apresenta como preocupação basilar 

a experiência dos sujeitos e como estes constroem os significados para as situações 

particulares que vivenciam (Amado, 2014). Como o enfoque da presente pesquisa está 

nos processos de tomada de decisão e construção do sentimento de pertença que serão 
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narrados a partir das experiências dos/as participantes, é coerente pensar a interpretação 

dos dados a partir desse entendimento. 

Este paradigma também evidencia o ponto de vista como parte inerente da 

construção da investigação, de modo que é impossível realizar uma pesquisa 

fenomenológico-interpretativa sem certa intrusão do/a pesquisador/a, mas ressaltando a 

necessidade de um esquema conceitual que auxilie a realização das interpretações, de 

modo a buscar a menor distorção da experiência dos sujeitos (Bogdan & Biklen, 1994).  

Desse modo, há uma centralidade na experiência dos/as participantes e uma 

preocupação com a compreensão dos significados que atribuem para os episódios que 

narram de suas vidas, com um foco na dimensão histórica dos fenômenos. O foco, 

portanto, está no viés subjetivo de quem participa do processo de pesquisa. Conforme 

aponta Amado (2014: 40), 

A investigação fenomenológico-interpretativa visa a compreensão das 

intenções e significações – crenças, opiniões, perceções, 

representações, perspetivas, conceções, etc. – que os seres humanos 

colocam nas suas próprias ações em relação com os outros e com os 

contextos em que e com quem interagem. 
 

Assim sendo, ao trabalhar com uma abordagem narrativo-biográfica o foco é, 

sobretudo, na experiência do sujeito, o que alinha esta abordagem com o paradigma 

fenomenológico-interpretativo, constituindo, portanto, uma preocupação sobre os 

sentidos construídos pelos/as colaboradores/as da pesquisa a partir de suas experiências 

em determinados contextos sociais.  

 

2. A abordagem narrativo-biográfica como estratégia de estudo sobre experiências 

educativas 

Tendo em vista os objetivos de estudar os processos de tomada de decisão de EPG 

para ingressar no ensino superior e quais dimensões contribuem para a construção do 

sentimento de pertença destes/as estudantes à Universidade do Porto, a escolha pela 

abordagem narrativo-biográfica se justifica pelo foco dado à experiência e às trajetórias 

individuais e singulares de cada biografado/a. 

Existem diversas abordagens possíveis para a investigação narrativa, o que em 

muitos casos promove uma grande diversidade de desenhos e complexidade de termos. 

De maneira geral, podemos definir narrativa como “o discurso construído na ação de 

contar histórias em contextos cotidianos ou institucionais, em situações ditas espontâneas 

ou em situação de entrevista para pesquisa social” (Bastos & Biar, 2015: 99).  
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As metodologias narrativas, conforme exposto anteriormente, surgem por meio 

das leituras de múltiplos fenômenos, o que demarca um giro metodológico nas ciências 

humanas e sociais e evidencia uma grande variedade de leituras possíveis. Diante disso, 

descreveremos nesta seção nossas opções metodológicas ao realizarmos pesquisa 

narrativa, posto que entendemos que a investigação deve ser apresentada como uma série 

de escolhas com base nos objetivos e nas experiências ao longo do processo de pesquisa 

(Clandinin & Rosiek, 2006). 

Retomando a discussão paradigmática exposta acima, localizamo-nos aqui a partir 

de uma abordagem que faz valer as verdades narradas pelas histórias das pessoas, ou seja, 

um paradigma que valoriza o conhecimento experiencial e singular dos sujeitos, 

nomeadamente a abordagem narrativo-biográfica (Josso, 2006). 

A experiência é um ponto central para essa abordagem. Apesar das diversas 

fronteiras internas e externas no que tange as pesquisas narrativas, os estudos sobre a 

experiência têm sido um fator comum entre as pesquisas desse tipo. Desse modo, “a 

investigação narrativa, o estudo da experiência como história, então, é antes de mais nada 

uma forma de pensar sobre a experiência” (Connely & Clandinin, 2006: 375). 

Isto posto, devemos atentar para a fundação filosófica dessa abordagem de 

pesquisa que está na noção de experiência desenvolvida por John Dewey (1979). Para ele, 

é necessário que se crie uma teoria da experiência que possa fomentar um plano em 

educação.  O autor tenta superar as divisões dualistas entre externo e interno, enfatizando 

a interação como um dos princípios que estabelece a experiência. Ou seja, a experiência 

é designada pela interação entre subjetivo e objetivo, o que se afasta da explicação das 

coisas a partir de fatores externos. 

A interação entre eventos poderia, portanto, promover novas organizações tanto 

no indivíduo, quando na realidade ao qual está inserido/a, de modo que o indivíduo, ao 

viver novas experiências, terá, de alguma forma, mudado em função de suas experiências 

anteriores (Rocha, 2012). 

Além disso, o princípio de continuidade é central na obra do autor e é o que difere 

uma experiência educativa de uma sem valor educativo. A continuidade se explica por 

essa influência que uma experiência anterior exerce sobre as experiências futuras. De 

acordo com Branco (2010: 602 e 603), 

A continuidade refere-se à permeabilidade, na medida em que uma 

experiência se apoia no passado e condiciona o futuro. Toda e qualquer 

experiência afeta as experiências posteriores, pelas atitudes que 

condiciona, mas, também, pelo impacto que tem sobre as condições 
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objetivas dessas experiências posteriores. Nesse sentido, a 

característica da continuidade recolhe a complexidade temporal 

inerente à experiência.  

 

A essa relação entre continuidade e experiência Dewey (1979) nomeu continuum 

experiencial. Assim sendo, a experiência, sempre terá um componente ativo e passivo, 

posto que o indivíduo, ao mesmo tempo, faz e sofre alguma experiência – mais uma vez 

afastando a filosofia de Dewey da filosofia dualista clássica. Não obstante, apesar do novo 

estar implícito na ideia de experiência, a mudança só poderá decorrer de uma experiência 

quando esta é alicerçada em processos reflexivos (Branco, 2010). 

Isto posto, compreende-se a razão pela qual a experiência é um conceito 

fundamental para a pesquisa narrativa. As experiências são representadas pelas narrativas 

e, por conta disso, a pesquisa narrativa se baseia numa ontologia da experiência, de modo 

que obtemos o nosso entendimento a partir daquilo que nos é narrado e do que ouvimos 

(Clandinin & Rosiek, 2006). 

A escolha pela abordagem narrativo-biográfica surge nesta pesquisa como forma 

de responder os objetivos definidos previamente, que buscavam compreender os 

processos de tomada de decisão de EPG para a entrada no ensino superior e, sobretudo, 

suas experiências enquanto estudantes universitários na Universidade do Porto.  

Ademais, pelo fato da pesquisa compor o domínio de Educação, Comunidades e 

Mudança Social e ter por foco EPG que, em determinado momento, estavam fora desse 

nível de ensino, e os possíveis processos de democratização universitária a partir dessa 

entrada, a opção pela pesquisa narrativa se justifica, pois 

(…) a lógica narrativa é a que melhor compreende e recria este tipo de 

realidades e, aliás, dá-lo incorporando uma mais-valia ética e política. 

Em primeiro lugar, porque é uma lógica muito adequada para tornar 

visíveis e denunciar situações que frequentemente passam 

despercebidas; em segundo lugar, porque contribui para o 

desenvolvimento de uma consciência que pretende atingir uma 

mobilização em prol da justiça e da melhoria social (González-

Monteagudo, Herrera-Pastor & Padilha-Carmona, 2018: 60). 
  

Existe também uma dimensão social trazida pela experiência narrada, tendo em 

vista a interação entre o ambiente e o indivíduo. As experiências foram vividas em dado 

contexto cultural e institucional e as histórias das pessoas também explora essas 

perspectivas. 

Conforme aponta Araújo (1990; 2000), as narrativas biográficas permitem que se 

realize uma produção sobre a própria vida, de modo a perceber lutas escondidas presentes 

na história subjetiva narrada. Este termo, primeiramente enunciado num estudo 



 
 

50 
 

sociológico que se sucedeu durante o regime salazarista em Portugal, tem como 

pressuposto básico a percepção dos movimentos de resistência a este período. 

Em outras palavras, podemos inferir que a busca por lutas escondidas no discurso 

do biografado equivale a procura por movimentos instituintes num contexto já instituído 

(Coimbra & Nascimento, 2007), ou seja, a busca por tensionamentos para a produção da 

diferença em uma realidade determinada por um dado momento histórico-político, ou 

fissuras de resistência. 

Dada a importância da interação nesse tipo de investigação, o/a narrador/a possui 

uma função ativa no processo de pesquisa, sendo agente construtor do texto escrito e 

afastando também o sujeito de pesquisa de uma posição passiva de objeto. De acordo com 

Josso (2006: 21), 

Trabalhar com uma metodologia de pesquisa biográfica constitui 

também uma inovação pedagógica que prolonga e reforça o movimento 

multiforme das individualizações das aprendizagens e da formação, que 

mediante um trabalho decisivo pode levar a um autêntico processo de 

individuação. 

 

Isto é, uma vez que considera cada experiência individual como única, a pesquisa 

narrativa permite que o/a biografado/a entre em contato com o discurso que produz de si 

próprio/a e das suas experiências anteriores, além de projetar experiência futuras, o que 

pode levar a um processo de reconhecimento de si mesmo enquanto indivíduo. 

Aqui, falamos de uma troca entre investigadora e sujeito de pesquisa, de um 

conhecimento que é construído na relação, nas trocas subjetivas, no discurso. Entendendo 

que a subjetividade é uma condição imprescindível para a construção do conhecimento 

social (Botía, 2002), ressaltamos aqui a importância do registro do que é dito e de como 

é dito, uma vez que a palavra é a forma expressão do subjetivo (Muylaert, Sarrubi Jr, 

Gallo, Rolim Neto & Reis, 2014). 

Ademais, além de examinar a história individual do sujeito, a abordagem 

narrativo-biográfica permite que se visualize questões estruturais no discurso do/a 

biografado/a, uma vez que “as biografias destes estudantes realçam o cruzamento 

completo entre agência e estrutura, entre itinerários individuais e padrões social como a 

classe social, género e a ocupação” (González-Monteagudo et al., 2018: 73). 

Assim sendo, a investigação também pode centrar atenção aos efeitos de opressão 

social narrados nas experiências individuais. Contudo, é preciso estar atento para não 

perder o foco na experiência vivida. Apesar de ser importante considerar as influências 

macrossociais, não podemos torná-las o centro da discussão. A prioridade para a 
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investigação narrativa é ouvir as experiências narradas em seus próprios termos 

(Clandinin & Rosiek, 2006).  

Para este trabalho, foram biografados/as dez EPG da Universidade do Porto, das 

faculdades de Medicina, Belas Artes, Direito, Ciências da Educação, Desporto, Letras, 

Ciências e Engenharia. Os limites temporais estabelecidos foram baseados nas primeiras 

relações de aprendizagem até a entrada e permanência na Universidade do Porto, tendo 

em vista o interesse da pesquisa.  

Para tanto, foi elaborado um guião para o encontro com os/as EPG (ver apêndice 

I). Os pontos abordados nos guiões foram elaborados a partir dos resultados que surgiram 

na fase exploratória da presente pesquisa. Dentre eles, podemos destacar quatro tópicos 

centrais: infância e relações familiares; trajetórias de ensino-aprendizagem; vida 

universitária: trajetórias acadêmicas, experiências no cotidiano e facilidades/dificuldades; 

e saída da universidade. 

Esta forma de construção do guião permite que possamos nos basear por certa 

clareza quanto aos dados que pretendemos observar, constituindo o primeiro importante 

passo para a forma como chegaremos às possíveis respostas dos nossos objetivos de 

pesquisa. Ressaltamos ainda que o foco dessa investigação está mais apoiado no processo 

pelo qual responderemos às questões de pesquisa do que no resultado que encontraremos.  

3. Como responder às questões de investigação? Opções e estratégias para a recolha 

de dados 

Conforme exposto anteriormente, esta pesquisa faz parte de um projeto de 

investigação europeu, financiado pela Erasmus+. Uma vez que os meus interesses de 

pesquisa possuem fortes articulações com o estudo a ser realizado pelo projeto #Ibelong, 

as questões de investigação foram construídas tendo em consideração os objetivos do 

projeto e meus interesses individuais acerca dessa temática. 

Assim sendo, a fim de responder a esses questionamentos, o trabalho foi 

construído a partir das metodologias utilizadas pelo projeto – metodologia quantitativa 

(questionário) e qualitativa (grupos focais) – porém, acrescendo formas de recolha 

específicas para os meus objetivos.   

Havia o interesse em conhecer percursos estudantis que acederam ao ensino 

superior e representam certo pioneirismo familiar em relação à formação acadêmica, os 

métodos de recolha qualitativos se apresentam como uma boa maneira de conhecer e 

estudar essas trajetórias de ensino nos contextos formais. 
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Posto isso, o trabalho se construiu a partir de uma metodologia mista sequencial, 

na qual há uma fase exploratória de viés quantitativo, apoiada em dados do projeto 

#Ibelong, e uma fase principal posterior, de caráter qualitativo, baseada no método 

narrativo-biográfico. 

Como referido antes, este é um estudo misto sequencial, que se define como uma 

pesquisa na qual os resultados encontrados no primeiro momento são aprofundados pelos 

resultados encontrados num momento posterior, nos quais cada momento é constituído 

por uma forma de metodologia diferente (quantitativa ou qualitativa) (Creswell, 2012). 

Bryman (2006) defende que pesquisadores devem descrever explicitamente os 

motivos pelos quais os dois métodos são utilizados, além de apontar que, quando em 

conjunto, a combinação dos métodos pode resultar em dados mais imprevisíveis. 

Creswell (2012) também aponta para a necessidade de um propósito que fundamente o 

uso combinado dos métodos. 

Neste caso, os dados primeiramente coletados foram os dados quantitativos, que 

serviram de pesquisa exploratória para auxiliar o processo de construção do guião para a 

segunda fase qualitativa da pesquisa. A justificativa para a combinação dos métodos seria, 

portanto, desenvolvimental, visto que os resultados de um dos métodos ajudam no 

desenvolvimento dos instrumentos para o outro método (Greene, Caracelli & Graham, 

1989). 

Essa associação permite aumentar a validade dos instrumentos e investe nos 

pontos fortes que são inerentes de cada método. Bryman (2006: 106) especifica ainda 

como uma das justificativas apoiadas no desenvolvimento, a justificativa de contexto, na 

qual “a combinação é racionalizada em termos nos quais a pesquisa qualitativa oferece 

um entendimento contextual juntamente com descobertas generalizáveis”. 

Em razão dessa possibilidade, para Creswell (2012), a combinação de métodos 

quantitativos e qualitativos pode acontecer também em estudos que se apoiam na virada 

pós-moderna, com uma perspectiva reflexiva sobre temas como justiça social e política. 

Destarte, ressaltamos aqui as razões pelas quais a associação dos métodos é utilizada nesta 

pesquisa, com o intuito de clarificar para os/as leitores/as o uso combinado das técnicas. 

 

1. Primeira fase: Pesquisa exploratória - Projeto #Ibelong: towards a sense of 

belonging in an inclusive learning environment. 

O primeiro momento da recolha de dados se deu no mês de maio de 2019, na 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Esta fase, 
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vinculada ao projeto #Ibelong, abrange a elaboração de um questionário, bem como sua 

aplicação e posterior análise. 

Ao todo, foram 39 respostas de estudantes do primeiro ano do curso de 

licenciatura em Ciências da Educação. Os inquéritos foram aplicados no momento inicial 

ou final de aulas de professores/as que cederam alguns minutos. A aplicação durou em 

torno de 20 minutos e é composta por 21 questões. 

No que se refere à construção do instrumento, não estive ativamente a participar 

desta etapa. Todavia, entendendo que o uso de serviços complementares da universidade 

é um dos indicadores de um processo integrativo positivo, foram adicionadas algumas 

questões em razão dos meus objetivos, nomeadamente: “tens uma bolsa de estudo para 

te ajudar a suportar os teus estudos?”. 

O interesse por estudantes do primeiro ano está exatamente em perceber os 

primeiros processos de integração destes à cultura universitária. Apesar de ser um estudo 

localizado no curso de licenciatura em Ciências da Educação e, portanto, não 

generalizável para outros cursos da Universidade do Porto, a aplicação dos inquéritos foi 

um primeiro contato no papel de investigadora, além de permitir conhecer os/as 

estudantes que estão a chegar no curso. 

Por se tratar de um estudo de caráter exploratório, traremos a seguir nesse tópico 

alguns dos resultados obtidos7 que foram de imensa importância para a construção do 

guião utilizado na fase qualitativa. Uma vez que o foco maior residirá nas discussões 

advindas das construções narrativas, os resultados da pesquisa exploratória serão 

apresentados de modo resumido, mas coerente com as construções teóricas expostas 

anteriormente. 

Os resultados encontrados a partir dessa primeira aplicação demonstraram que no 

curso de Ciências da Educação 89,7% dos/as estudantes são do sexo feminino (n=35), 

sendo 74,4% entre 18 e 19 anos de idade. Aproximadamente 20% dos/as inqueridos/as 

têm acima de 23 anos. 

Quanto ao país de origem, os resultados apontam para uma maioria nascida em 

Portugal (n=32). 5 estudantes nasceram no Brasil, 1 na Venezuela e 1 na Espanha. No 

que se refere ao nível educacional dos pais, apenas 5 estudantes responderam que tanto 

 
7 Informação baseada em uma apresentação no âmbito do projeto #IBelong em que sou co-autora. doi: 

10.13140/RG.2.2.34242.12486 
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pai, quanto mãe possuem ensino superior. 6 responderam que somente a mãe possui 

formação superior e nenhum respondeu que apenas o pai possui formação universitária. 

Nove estudantes relataram precisar mudar de casa para estudar na Universidade 

do Porto – seis precisaram mudar de país e três precisaram mudar de município em 

Portugal. 16 participantes possuem bolsa de estudo e 12 trabalham enquanto estuda, sendo 

3 em tempo integral e 9 em tempo parcial. 23 demonstraram preocupações quanto ao 

financiamento estudantil no futuro. 

As variáveis que atestam o sentimento de pertença foram divididas ao nível de 

universidade, faculdade e curso. Nos três níveis, o sentimento de pertença foi percebido 

como positivo, apesar de os níveis em relação à universidade (M = 4.49, DP = 0.618 e α 

= 0.737) e à faculdade (M = 4.49, DP = 0.719 e α = 0.783) serem maiores que a nível de 

curso (M = 4.21, DP = 1.110 e α = 0.845), o que pode inferir que o curso de Ciências da 

Educação nem sempre é a primeira opção de escolha dos/as estudantes. 

Ainda, as variáveis de apoio avaliaram a percepção de suporte familiar, que 

demonstrou ser positiva (M = 4.21, DP = 1.110, α = 0.833), e de suporte familiar 

combinado com o de pares, que também apresentou dados positivos (M = 4.82, DP = 

0.523, α = 0.842) entre os/as participantes. Esses resultados caracterizam, de maneira 

geral, os/as novos/as estudantes do curso de Ciências da Educação e permitem algumas 

correlações entre as variáveis que podem auxiliar no desenvolvimento da pesquisa.   

A partir dessa construção e dos resultados advindos de sua aplicação, foi possível 

estabelecer um primeiro contato com a temática, de forma a auxiliar na separação de 

conteúdos que precisam ser mais explorados e que são pertinentes para a fase seguinte. 

Decidimos apresentar apenas os resultados que contribuíram para a construção do guião, 

sendo estes: idade, país de origem, necessidade de trabalho enquanto cursa o ensino 

superior, referências a bolsas de estudos, percepções afiliativas em relação ao curso, 

faculdade e universidade e variáveis de suporte. 

 

3.2.Segunda fase: encontros narrativo-biográficos 

A recolha da fase posterior teve início em fevereiro de 2020, sendo primeiramente 

elaborado um Termo de Consentimento Informado (ver apêndice II) para que cada 

participante pudesse ter em mãos informações acerca da pesquisa. 

O termo também é uma forma de garantir a integridade de cada biografado/a como 

pessoa única e salvaguardar sua intimidade e anonimato. Além disso, reitera a 

possibilidade de desistência de participação, sem quaisquer danos, e assegura um 
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tratamento fiel e confidencial dos dados que serão trazidos pelo/a colaborador/a. Também 

foi construído um guião para orientar os encontros a partir dos dados descritos acima e 

das pesquisas teóricas realizadas sobre o tema. 

O critério para a escolha dos/as participantes foi: ser estudante ou ex-estudante de 

primeira geração da Universidade do Porto, sobretudo dos cursos citados anteriormente, 

e possuir disponibilidade para um ou mais encontros biográficos, conforme fosse 

necessário no decorrer da pesquisa.  

Os/as participantes foram escolhidos a partir da interação entre colegas e 

conversas informais acerca da pesquisa, sendo construída uma rede de contato entre os/as 

estudantes da Universidade do Porto com os quais a investigadora possuía alguma 

ligação. A busca por EPG nas residências universitárias da Universidade do Porto 

também foi uma estratégia para se atingir o público alvo da pesquisa. 

Num primeiro momento, os encontros biográficos foram realizados 

individualmente no ambiente da Universidade do Porto, nas faculdades aos quais o/a 

biografado/a se integra. Quando isso não foi possível, utilizamos o espaço residencial da 

investigadora. Além do guião, foi utilizado um gravador de voz (simples, presente no 

telemóvel) para auxiliar a gravação consentida pelo/a colaborador/a. 

O segundo momento, de março a abril de 2020, precisou acontecer de modo 

virtual, em razão da pandemia de Covid-19 que, em Portugal, estendeu períodos de estado 

de emergência entre os meses de março e maio de 2020. Em razão disso, os quatro últimos 

encontros foram realizados com o auxílio de plataformas online (Skype ou Zoom), 

seguindo os mesmos critérios apresentados anteriormente. 

Ressaltamos aqui a tentativa de manter certa abertura e uma postura horizontal ao 

realizar a entrevista narrativo-biográfica, de modo que as trocas subjetivas entre 

pesquisador e sujeito de pesquisa pudessem ser facilitadas a partir do fortalecimento de 

uma relação de segurança e conforto, sem ignorar o controle que se deve ter nesses tipos 

de situações, tanto presenciais, quanto virtuais. 

Nos casos em que essa troca se deu de modo virtual, percebemos uma maior 

dificuldade em razão das interrupções e da disponibilidade das pessoas em decorrência 

do panorama geral de incertezas e instabilidade, havendo algumas desistências de 

participação após a declaração do estado de emergência. 

Apesar de dificultar o estabelecimento de uma relação empática entre 

investigador/a e biografado/a, entendemos que a alternativa online não comprometeu a 
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recolha de dados, ainda que tenha acrescentado outros pontos a considerar no momento 

da análise. 

Numa caracterização geral, os/as biografados/as variam entre 23 e 67 anos de 

idade, sendo cinco do sexo feminino e cinco do sexo masculino. Sete participantes têm 

origem brasileira, duas têm origem portuguesa e um italiana. Todos/as se consideram e 

se intitulam EPG e também atendem o critério, definido por Pascarella et al (2004), no 

qual os pais não frequentaram mais que o ensino secundário. 

Um/uma participante, além de ser parte da primeira geração familiar de estudantes 

no ensino superior também é o primeiro na família (first in family) a frequentar a 

universidade, abrangendo irmãos/ãs e primos/as. Ainda, quatro tiveram um percurso 

imediato entre o ensino secundário e o ensino superior, enquanto seis não fizeram esse 

caminho diretamente. Abaixo segue uma descrição dos/as participantes para que o/a 

leitor/a tenha uma visão geral de algumas características:  

Nome Idade País de 

Origem 

Escolaridade da mãe Escolaridade do pai Curso 

Laura 28 Brasil Ensino Secundário Ensino Secundário Mestrado em 

Criminologia 

(FDUP) 

Tomás 23 Brasil Ensino Secundário Sem informação Medicina 

(FMUP) 

Pedro 24 Brasil Ensino Secundário Ensino Secundário Ciências do 

Desporto 

(FADEUP) 

Miriam 32 Portugal 3o ciclo do Ensino 

Básico 

1o ciclo do Ensino 

Básico 

Mestrado em 

Belas Artes 

(FBAUP) 

Miguel 25 Brasil Ensino Secundário 2o ciclo do Ensino 

Básico 

Belas Artes 

(FBAUP) 

Felipe 29 Itália Sem escolaridade Sem escolaridade Doutoramento 

em Química 

(FCUP) 

Beatriz 25 Portugal 2o ciclo do Ensino 

Básico 

2o ciclo do Ensino 

Básico 

Mestrado em 

Ciências da 

Educação 

(FPCEUP) 
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José 67 Brasil Ensino Secundário Ensino Secundário Mestrado em 

Ciências da 

Educação 

(FPCEUP) 

Rita 28 Brasil Ensino Secundário 3o ciclo do Ensino 

Básico 

Mestrado em 

História da 

Arte, 

Patrimônio e 

Memória Visual 

(FLUP) 

Ana 32 Brasil Ensino Secundário 

Incompleto 

3o ciclo do Ensino 

Básico 

Mestrado em 

Planejamento e 

Projeto Urbano 

(FEUP) 

*Quadro 1: Caracterização geral elaborada pela autora 
 

4. Processos de análise de dados 

Entre fevereiro e abril de 2020 tive a oportunidade de ouvir as trajetórias de 

aprendizagem de dez biografados/as que colaboraram com esta pesquisa: Laura, Tomás, 

Pedro, Miriam, Miguel, Felipe, Beatriz, José, Ana e Rita, todos nomes fictícios a fim de 

garantir o anonimato dos/as participantes. 

A construção das narrativas individuais apresentadas na primeira seção dessa 

investigação teve como base os estudos narrativos desenvolvidos por Plummer (1995) 

que demonstram que por meio de narrativas pessoais também é possível pensar as ações 

sociais e políticas. Desse modo, o conhecimento produzido por meio de estratégias 

narrativas pode ser uma forma de mudança social. 

As fases da construção narrativa foram organizadas a partir de critérios 

cronológicos com base nos limites temporais estabelecidos pelo guião elaborado 

previamente. Além de considerar as dimensões temporais, foi preciso elencar os 

conteúdos que ficaram em segundo plano e os que foram mais fortemente explorados 

nessa construção (Plummer, 1995). 

Os dados recolhidos a partir daquilo que os/as colaboradores/as da investigação 

confiaram à pesquisa serão o ponto de partida para a nossa análise qualitativa. Para tanto, 

a análise de conteúdo será o método de análise abordado, uma vez que, no que se refere 

à entrevista narrativo-biográfica, possibilita a comparação entre várias narrativas acerca 

de um mesmo tema (Amado, 2014).  
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A análise de conteúdo consiste, sobretudo, na organização de um programa 

definido de análise que permite o estabelecimento de inferências e interpretações dos 

conteúdos por meio da organização de categorias que pretendem facilitar a compreensão 

destes mesmos conteúdos (Bardin, 1977). 

Antes de tudo, é preciso salientar que o processo de análise de conteúdo diz de um 

processo de decisão. Cronologicamente Bardin (1977) dividiu a análise em cinco pólos: 

pré-análise, exploração do material, tratamento dos dados, inferência e interpretação. 

As decisões tomadas ao longo do processo consistem no que chamamos de pré-

análise e são fundamentais para que se possa dar seguimento às fases seguintes. Esta fase 

se baseia na organização e no desenvolvimento de um plano de análise coerente e bem 

definido. O primeiro passo, após a organização do material, é realizar uma leitura 

flutuante a fim de conhecer o texto e formular hipóteses, impressões e orientações para 

os passos seguintes (idem). 

Com as decisões tomadas, passa-se para a exploração do material. A codificação 

é o primeiro passo para dar início a esta fase e consiste na transformação dos dados 

recolhidos por meio de recortes, agregações e enumerações que darão novas 

representações ao material, salvaguardando e destacando seus aspectos relevantes (idem). 

A codificação se refere ao registro dos dados. É nesta fase que serão elencadas as 

unidades de registro e de contexto que auxiliarão na construção da discussão. A unidade 

de registro se refere aos acontecimentos e as unidades de contexto, ou indicadores 

(Amado, 2014), são as unidades de compreensão que auxiliam na interpretação das 

unidades de registro (Bardin, 1977). 

Após isso, passa-se para as regras de enumeração, nas quais se analisa a frequência 

de aparição, intensidade (da forma verbal e advérbios), a ordem de aparição das unidades 

de registro, a direção e a coocorrência de unidades de registro (por associação ou 

oposição). A depender dos objetivos definidos para o trabalho, essa etapa pode ser 

desconsiderada ou realizada apenas a considerar a frequência de aparição, por exemplo. 

Finalizado o momento de codificação, têm-se a categorização, fase salutar para a 

análise, que consiste na diferenciação e classificação dos elementos que formam um 

conjunto e que, em seguida, serão reagrupados a partir dos critérios que foram definidos 

nas fases anteriores. 

Amado (2014) divide em duas fases o processo de construção do sistema de 

categorias: a fase 1 consiste no recorte e diferenciação vertical; a fase 2 no reagrupamento 

e comparação horizontal. Primeiro, fazemos, conforme o autor, um esquartejamento do 
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texto analisado. Em seguida, passamos para as leituras horizontais, que permitem uma 

comparação entre as unidades de registro e ajudam a chegarmos em categorias iniciais. 

Os critérios para a formulação de uma boa categoria são: exclusão mútua; 

homogeneidade; pertinência; objetividade e fidelidade; e produtividade. É importante que 

as categorias sempre estejam adequadas aos objetivos da análise (Bardin, 1977; Amado, 

2014). Assim, é importante que o processo de formulação das categorias seja revisado 

exaustivamente a fim de atingir tais critérios. 

Amado (2014) acrescenta ainda que a análise de conteúdo, quando utilizada para 

interpretar narrativas, permite a comparação de distintas formas de vida influenciada por 

contextos profissionais, familiares e sociais. O desafio neste tipo de análise seria o de 

buscar sentidos contrários a partir de fragmentos de sentidos que foram narrados durante 

o encontro, ainda que se pretenda fragmentar o texto o menos possível. 

A análise de conteúdo tem por finalidade, sobretudo, a possibilidade de construção 

de inferências de conhecimentos que tiveram suas características sistematizadas, sendo a 

interpretação a última etapa deste processo. A inferência é uma etapa intermediária entre 

a descrição e a interpretação que permite as correspondências entre estas duas fases 

(Bardin, 1977).  A inferência seria, portanto, o momento da análise respaldado pelo 

referencial teórico que possibilita as articulações entre teoria e dados que se desdobram 

nos resultados da análise. 

Após a primeira fase desse processo de análise, que constitui uma leitura flutuante 

e indicações sobre todo material coletado, realizamos uma codificação para a futura 

formulação das categorias de análise. Foram construídas oito hipóteses a partir dessas 

leituras que auxiliaram as fases seguintes para a construção das categorias. 

Depois desse primeiro momento, o material foi separado em unidades de registro 

e unidades de contexto que representassem os códigos elencados anteriormente. Aqui, 

ocorreu uma organização dos dados que serão analisados e uma separação dos dados 

brutos. Utilizei como unidades de registro parágrafos que fizessem alusão ao código que 

foi previamente estabelecido e como indicadores frases que ajudassem a entender o 

contexto da unidade de registro. As unidades de registro foram depois organizadas em 

códigos comuns que representam as categorias iniciais. 

Teve -se em consideração a tensão que existe entre os métodos narrativos que 

pretendem chegar a uma fala dos sujeitos narrativa e o exercício de análise, que obriga a 

quebrar a narrativa em unidades de sentido. Contudo procurou-se que, na definição de 

categorias, estas fossem também construídas a partir do texto narrativo. 
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Foi elaborado um mapa conceitual, como auxílio para continuar a separar o 

material bruto do material analisado e constituir as matrizes (ver Apêndice III) a partir 

dos recortes realizados pelas leituras verticais e horizontais que auxiliam na visualização 

do material de análise (Amado, 2014). 

Não obstante, apesar das separações temáticas expostas acima, as categorias só 

são definitivamente concluídas quando há segurança quanto à análise, que pode ser 

apoiada pelo auxílio da opinião de juízes externos (Bardin, 1977; Amado, 2014). No 

intuito de fragmentar o menos possível o texto, de modo a preservar os aspectos 

narrativos, tivemos a intenção de organizar as categorias em grandes blocos temáticos e 

menos subcategorias quanto possíveis. O mapa conceitual final está apresentado abaixo: 

*Quadro 2: Mapa Conceitual elaborado pela autora 

 

A partir dessa organização em grandes gavetas fomos pensando no agrupamento 

de outros temas igualmente relevantes, mas menos preponderante, em gavetas menores, 

a considerar a relevância e frequência de aparição dos temas. Ainda, contamos com a 

opinião de uma colega que também está em processo de investigação no papel de juíza 

externa para finalizar o processo de análise.  
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PARTE D: REPERCUSSÕES E SINGULARIDADES DAS NARRATIVAS 

COMPARTILHADAS – APRESENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E DISCUSSÃO 

DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

CAPÍTULO I – Aproximações e distanciamentos entre as histórias compartilhadas: as 

relações e repercussões temáticas entre as narrativas individuais 

 

Resumidamente, apresentarei a seguir as histórias que abordam os caminhos 

percorridos, as trajetórias de ensino-aprendizagem até a entrada na Universidade do Porto 

e os desdobramentos de algumas reflexões teóricas que estas permitem. A partir da análise 

de conteúdo (Bardin, 1977) chegamos a cinco grandes temas comuns entre as histórias 

narradas que auxiliarão a discussão com base nos objetivos estabelecidos anteriormente.  

Por se tratar de uma abordagem narrativa, optamos por trabalhar com grandes 

blocos de temas, em vez de recortar os textos em muitas categorias, pois entendemos que 

quanto mais fragmentado o texto, mais se perde os elementos da narração que foi 

construída. Assim, podemos dizer que realizamos uma análise de conteúdo temática. 

Apesar de ter como base a separação por temas por meio da frequência em que 

estes aparecem e, por conta disso, excluir temas relevantes, mas que aparecem com pouca 

frequência, ou ao contrário, quando um tema aparece com frequência, mas não é 

necessariamente relevante, este tipo de análise permite interpretar o “fenômeno em 

profundidade, elencando as subjetividades, suas relações, bem como interlocuções na 

malha social.” (Cavalcante, Calixto & Pinheiro, 2014: 17). 

Devido a essas possíveis restrições, ressalta-se a importância do papel do/a 

investigador/a, visto que a análise reside em um aspecto intuitivo de interpretação, 

focando não apenas nos conteúdos manifestos, mas em uma busca de um sentido pleno 

do discurso (Oliveira, Ens, Andrade & Mussis, 2003). 

O objetivo dessa apresentação é reorganizar as narrativas cronologicamente e 

tematicamente, a considerar regularidades e especificidades entre os conteúdos 

partilhados pelos/as participantes (Araújo, 2000). Esta organização textual é denominada 

como análise temática e consiste na codificação de temas com o intuito de organizar os 

dados narrativos recolhidos nos encontros em uma única narrativa coesa (Amado, 2014). 

Esta abordagem é considerada adequada para a elaboração teórica a 

partir de vários casos. Coligam-se várias histórias e geram-se, 

indutivamente, grupos concetuais, dando origem a uma tipologia de 

narrativas que se organiza por temas. Ou seja, procuram-se elementos 

temáticos comuns entre os vários sujeitos e os acontecimentos que 

relatam (Amado, 2014: 253). 

 

 Sendo assim, tomaremos essa construção como o ponto de partida para a 

elaboração teórica que será produzida a seguir, tendo em conta as proximidades e 

distanciamentos temáticos entre as dez histórias compartilhadas. 
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1. Processos de socialização familiar e escolar: a internalização de um habitus 

estudantil 

O primeiro tema abrange as relações familiares e os percursos educativos iniciais 

dos/as participantes, bem como suas relações de ensino-aprendizagem e relações com 

professores/as e colegas.  

Pedro, Tomás, José e Ana são filhos/as de pai e mãe divorciados e possuem 

relações mais estreitas com a família materna. No caso de Ana, sua relação com a mãe é 

tão forte que foi alfabetizada em casa, pela sua mãe, dando início a sua trajetória na escola 

formal apenas aos oito anos de idade. Apesar de ser filha de pais ainda casados, Rita 

também enfatizou sua aproximação com a família materna e, dentre os/as biografados/as, 

foi a única a frequentar a creche, local que se recorda vividamente.  

Desde o nascimento, os pais de Miguel decidiram que os estudos seriam uma 

prioridade na vida dos filhos. José também ressaltou a importância que o seu pai 

depositava nos estudos, citando os esforços que fazia para o manter na escola particular 

e nos cursos de inglês. 

Laura descreve suas relações familiares de forma muito positiva, inclusive em 

relação aos primos e primas que compunham a mesma geração. Por ter o exemplo dos/as 

primos/as, a ida para a escola já era esperada e não representou um problema para Laura 

ou seus pais: “eu sempre falo que eu não era daquelas crianças que chegam na escola e 

começam a chorar por causa da mãe, pelo contrário! Eu abanava para ela e dizia: ‘pode 

ir, agora eu fico’”. 

Felipe também narra boa memórias em relação aos pais e irmãos/ãs. Desde 

pequeno, não gostava de fazer as tarefas familiares que envolviam o cultivo na terra, posto 

que sua família tem uma fazenda localizada no interior da Itália. Resolveu dedicar-se à 

escola mais que os seus irmãos, que seguiram no ensino formal até a escolaridade 

obrigatória. 

Beatriz descreveu uma infância solitária, por ser a única menina em meio a 

diversos primos rapazes. Por essa razão, via nos livros e nas brincadeiras individuais um 

refúgio e um espaço promotor de descobertas.  

Considerando a família como a primeira instituição socializadora das crianças, 

podemos inferir que este processo se deu de uma forma positiva para os/as participantes, 

tanto quanto possível. Evidentemente, cada contexto familiar representa diversas 

particularidades, mas as histórias familiares foram contadas a partir de boas memórias. 
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Miriam não destacou muitos aspectos relacionados ao seu contexto familiar, 

apesar citou uma relação complicada com os seus pais e irmão mais velho. Vale ressaltar 

que, apesar de Miriam não ter enunciado diretamente essas temáticas, podemos inferir 

que seu contato com a escolarização formal anterior ao ensino superior não apresentou 

intempéries, posto que sua narrativa traz apenas dificuldades nos exames nacionais ao 

fim do ensino secundário e quanto à escolha da instituição universitária. 

De maneira geral, podemos dizer que a ida à escola também ocorreu de forma 

tranquila para os/as participantes. As recordações do período escolar foram alegremente 

descritas por Miguel, Laura, Pedro, José e Rita, abordando conteúdos sobre as relações 

com professores/as, colegas que permanecem até os dias atuais e de brincadeiras fora do 

período em sala de aula.  

A escola, enquanto instituição responsável pelos processos de socialização 

secundária é descrita da seguinte maneira por José: “a escola sempre foi, para mim, um 

bom lugar. Não tenho esse negócio de ‘ah, a escola, detesto a escola.’. Era legal, eu 

gostava de ir para escola. Tinha as ondas, tinha as meninas, as farras. Tinha tudo”. 

Beatriz enfatizou algumas dificuldades de relacionamento com colegas e 

professoras ao longo da sua trajetória. As mudanças de escola foram relembradas e as 

diferenças na condução em sala de aula também. Esses fatores afetaram o seu 

desempenho escolar e algumas memórias são fortemente recordadas, sobretudo eventos 

relacionados à bullying. As mudanças de ambiente escolar tiveram influência no seu 

desenvolvimento: “também sentia que não estava a ser tão estimulada na escola, como 

estava a ser na outra. Para mim foi muito difícil de assimilar. As minhas notas 

começaram a descer e eu já não tinha sempre boas notas”. 

A socialização pela escola foi descrita pelos/as participantes de maneira mais 

detalhada, mas também sem apresentar muitos desafios. As dificuldades trazidas são 

pontuais e, no caso de Miguel, por exemplo, referentes a um contexto específico da 

realidade das escolas públicas brasileiras, que apresentam certo descompasso em seu 

quadro de professores/as. Rita também destaca o ensino da escola pública brasileira: “eu 

ia bem, mas também não era a melhor da turma. Mas eu gostava da escola…  Nunca tive 

muita dificuldade e eu sempre estudei em escola pública, não é?”. 

Apesar de não se apresentarem como os/as melhores da turma, os/as estudantes 

trouxeram a experiência escolar como um período tranquilo, em sua maioria, ressaltando 

a internalização dos contextos familiares e escolares específicos como base para seus 

comportamentos em outros contextos. 
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2. Trajetórias para a entrada no ensino superior: projetos individuais ou familiares? 

Nessa seção temática, agrupamos histórias acerca dos processos de tomada de 

decisão para entrada na universidade, exames nacionais ou vestibulares e transição do 

ensino secundário para o ensino superior. Há alguns aspectos relevantes a serem 

observados, sobretudo no que se refere à influência do papel materno para essa tomada 

de decisão e da escolha inicial pelo curso de Medicina feita por José, Beatriz, Felipe e 

Tomás. 

Miguel destaca de maneira muito direta a influência do papel materno nesse 

período: “sempre fui um aluno exemplar, mas depois de ter trabalhado e ter um momento 

meu, individual, bem independente, eu vi que estava tomando um rumo que não era meu. 

Minha mãe escolheu que eu fizesse o técnico, por mais que tivesse escolhido mais ou 

menos o que eu ia fazer, foi mais por conta dela”. Nesse caso, a ida para a universidade 

representa um projeto individual escolhido por Miguel, que depois contou com o apoio 

de sua família para realizá-lo. 

Para Tomás, sua mãe foi a responsável pelo seu entendimento de que o caminho 

universitário seria o único possível, destacando a trajetória de entrada para o ensino 

superior como um projeto familiar construído desde a infância. “Acho que pelo fato da 

minha mãe me incentivar desde muito pequeno que eu sempre tive essa mentalidade, para 

mim, é normal acabar o ensino médio e ir pra faculdade. Minha mãe nunca pensou em 

nós não irmos para a faculdade”. 

Quanto à escolha inicial pelo curso de Medicina, apenas Tomás seguiu por esse 

caminho. José e Felipe descrevem as suas escolhas com base em influências sociais. No 

entendimento de Felipe: “está intrínseco na sociedade que o médico é o top. O médico é 

top e as outras pessoas não prestam ou prestam menos”. 

Beatriz mudou de opção de curso algumas vezes até conseguir entrar em Ciências 

da Educação na Universidade do Porto, “só na terceira tentativa é que consegui passar 

no exame nacional”. Apesar da intenção inicial de transferir o curso para Psicologia, uma 

apresentação nos momentos iniciais da faculdade a fez manter e terminar a licenciatura 

em Ciências da Educação. 

De maneira geral, também podemos elencar os/as participantes que tiveram esse 

percurso de modo direto após o término do ensino secundário e os/as que vivenciaram 

um intervalo entre o ensino secundário e o ensino superior. Tomás, Miriam, Rita, Felipe 

e Ana seguiram um percurso linear até o ensino superior; enquanto Laura, Pedro, Miguel, 

Beatriz e José experienciaram outras atividades antes de darem início à universidade. 
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Dentre os/as que seguiram o caminho direto, Miriam relatou que gostaria de ter 

mantido um intervalo entre um nível de ensino e outro. Para ela, há um ritmo muito 

acelerado ao se pensar a educação em Portugal, mas, apesar do seu desejo, seguiu 

diretamente para o ensino superior, em razão de uma pressão exercida pelos seus pais, 

posto que o seu irmão mais velho já havia seguido o caminho linear entre o ensino 

secundário e o ensino superior. 

Os irmãos mais novos, como é o caso de Miriam, José, Tomás e Rita costumam 

seguir os passos dos irmãos mais velhos no que se refere a escolarização. José entrou na 

escola antes dos seis anos de idade porque queria fazer o mesmo que a irmã e, apesar de 

ter vivido um intervalo em razão de trabalho, foi à universidade também a partir do 

exemplo da sua irmã mais velha. 

Felipe, Miguel e Ana foram os/as únicos/as que viveram o processo de entrada 

para o ensino superior como uma decisão individual. No caso de Felipe, essa decisão 

esteve apoiada desde a sua aproximação com os estudos e o afastamento com as 

atividades de cultivo. Miguel e Ana optaram pelo ensino superior em momentos mais 

próximos da vida, sobretudo após a saída do ensino secundário. Nas palavras de Ana: 

“fazer a faculdade sempre foi uma decisão minha. A minha mãe apoiou muito, claro. 

Mas em hora nenhuma, ninguém chegou para mim e falou: ‘ah, mas você vai fazer 

faculdade’, ou ‘o que que você acha de fazer faculdade?”. 

A vivência de Pedro se distancia das demais, pois “quando eu saí do ensino médio, 

eu ainda nem pensava em faculdade. Eu terminei meu terceiro ano e pensei: ‘tem 

vestibular, e agora?’”. Com base nisso, Pedro procurou um curso preparatório para o 

vestibular, ao mesmo tempo em que se ocupou de um trabalho como recepcionista de um 

ginásio, que acabou por despertar o seu interesse em Ciências do Desporto. 

Podemos assumir, portanto, que há uma grande diversidade para as motivações 

pessoais que levam os/as EPG a perseguirem o ensino superior. Entretanto, o aspecto 

familiar, com destaque para o papel materno, foi uma constante. A distinção entre as 

trajetórias lineares ou intervaladas também é representativa desse grupo. Ainda, o fator 

econômico foi preponderante nos discursos dos/as participantes, desde a possibilidade de 

custear um ensino secundário privado até a manutenção das propinas universitárias.  

 

3. A vida na universidade: facilidades, dificuldades e apoios 

Nesse recorte, tratemos as experiências universitárias vivenciadas pelos/as 

participantes, no contexto da Universidade do Porto ou não. Tendo em vista a abrangência 



 
 

67 
 

deste tema, consideramos a sua divisão em três questões salutares que foram bastante 

referidas ao longo das histórias: necessidade de trabalho, referências femininas e apoio 

financeiro. 

As experiências, únicas e intransponíveis, são narradas pelos/as participantes a 

partir dos seus próprios pontos de vista. Contudo, foi possível encontrar um denominador 

comum entre as histórias, que reconhecem e reforçam a necessidade de um apoio 

financeiro concomitante à vida universitária, seja por meio de auxílios estatais, familiares 

ou do próprio trabalho. 

Beatriz ressaltou a relevância da bolsa estatal para dar prosseguimento aos seus 

estudos, de modo que se não fosse pelo auxílio do Estado, não saberia o que precisaria 

fazerk ou se conseguiria concluir um curso de ensino superior. Tomás, Felipe e Ana 

reconhecem expressamente a importância do apoio financeiro familiar para que pudessem 

se dedicar inteiramente à universidade. Para Ana “o fato de não ter que trabalhar até os 

22 anos (…) é um divisor de águas!”. 

Os/as estudantes que precisaram trabalhar durante a universidade, narraram 

algumas particularidades. Laura destacou que não usava muito os espaços coletivos da 

universidade, como a biblioteca, pois estava sempre a trabalhar no contra turno, deixando 

inclusive muitas leituras para outro momento. Rita frisou que os estudantes em período 

parcial na Universidade do Porto geralmente são os/as brasileiros/as, pois precisam 

trabalhar, enquanto os/as portugueses/as fazem a faculdade em período integral, porque 

não trabalham.  

Para além da questão financeira, o espaço universitário como promotor de 

distintas relações de troca e conhecimento também foi enfatizado, sobretudo no que se 

refere às relações com professores/as. A presença de professoras na academia foi 

enfatizada como um fator determinante para a referência e interesse pela área acadêmica 

para Rita e Beatriz. Rita enfatizou a importância dessas referências: “era muito 

importante para mim ter essa relação de referências de grandes mulheres que tiveram 

um pouco mais de trabalho e um pouco mais de suor para estar onde estão. Mas que 

estavam bem na área que escolherem e estavam felizes com isso.” 

A troca mais direta entre alunos/as e professores/as, o exercício da autonomia nos 

estudos e na ocupação do tempo livre, além do uso de metodologias mais ativas no 

processo de ensino, também são pontos presentes na experiência universitária que, de 

maneira geral, possibilita uma nova visão de mundo para os/as estudantes que a 

vivenciam, conforme enunciaram Felipe, Ana e Tomás.  
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4. Caminhos até a Universidade do Porto: impressões iniciais e processos de 

integração 

Neste tema, nos atentaremos para os processos de integração dos/as EPG após a 

entrada na Universidade do Porto, suas primeiras impressões e percursos para chegar até 

à Universidade. Beatriz é estudante da Universidade do Porto desde a licenciatura e 

enfatizou o papel dos/as professores/as como importante para uma boa integração ao 

contexto universitário: “eu acho que no primeiro ano, os professores amenizaram 

bastante bem o choque no nosso curso. Foi bastante tranquilo. Eu sentia, pelo menos.” 

Miriam decidiu cursar o mestrado na Universidade do Porto após ter passado pela 

Universidade do Algarve e pela Universidade de Beira Interior. Ela ressaltou a estrutura 

da Universidade do Porto como um fator positivo: para a sua integração: “aqui eu posso 

passar um dia na Boa Hora, as vezes faço metade e metade, de manhã vou a Boa Hora e 

de tarde venho a faculdade”. 

Laura optou pela Universidade do Porto em razão da possibilidade de estudos 

específicos na área de Criminologia. Assim, como Miriam, destacou alguns aspectos 

estruturais, mas de forma mais negativa em comparação a sua experiência anterior em 

uma faculdade particular do Brasil. 

 A Universidade do Porto apareceu para José como um abraço representativo do 

seu antigo desejo de realizar um curso de mestrado. À medida em que o Brasil foi o 

expulsando, Portugal o acolheu, desde a inscrição até o processo de matrícula. O contexto 

político brasileiro desde 2018 também foi mencionado por Ana e Miguel como um fator 

positivo para a procura por estudos no ensino superior em Portugal. 

Pedro, Tomás e Miguel chegaram à Universidade do Porto por programas de 

mobilidade entre as suas instituições de ensino no Brasil e a Universidade do Porto. Os 

três ressaltaram a boa recepção para estudantes internacionais, mas Pedro enfatizou o 

afastamento entre os cursos como um dificultador dos processos de integração entre as 

faculdades. 

Rita conheceu a Universidade do Porto por intermédio de uma amiga que já estava 

na cidade a cursar mestrado. Optou por um curso diferente e decidiu realizar a inscrição. 

Apesar da frustração inicial, avaliou a integração à universidade como benéfica: 

“Passando essa fase, cheguei aqui e fiquei muito feliz com a integração que eu tenho 

com o pessoal da minha sala. Eu faço mestrado em regime parcial, então eu tive a 

primeira turma e estou na segunda agora. A minha primeira turma é incrível!” 
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Felipe realizou o programa Erasmus na Universidade do Porto para a conclusão 

do seu trabalho final de curso, ainda na licenciatura realizada na Itália. Depois da sua 

apresentação, foi premiado com uma bolsa de pesquisa por mais três meses e escolheu a 

Universidade do Porto como destino. Quando decidiu cursar o doutoramento, pensou em 

retornar ao Porto durante o último ano. “Eu tinha ideia que, no mundo, se fosse fazer 

pesquisa, iria fazer aqui no Porto. Aqui eles são muito bons nisso. Eu achava que no 

mundo inteiro a pesquisa fosse igual ao Porto.”. 

Ainda que os caminhos percorridos até a Universidade do Porto sejam distintos, 

há algumas aproximações entre as experiências proporcionadas pela Universidade, 

salvaguardando as variações de faculdade para faculdade. Os temas elencados aqui são 

expostos brevemente para um primeiro contato com essas questões, mas serão mais 

aprofundados nos capítulos seguintes.  

 

5. O que fica depois do título? Mudanças e possibilidades após a conclusão do ensino 

superior 

Tentaremos representar as mudanças após a conclusão do ensino superior a partir 

desta seção, que abrange questões como as expectativas pessoais e familiares, os 

aprendizados e as novas possibilidades advindas em razão do ensino superior. 

Consensualmente, percebemos que os/as estudantes que passaram pelo ensino 

superior percebem uma mudança significativa em suas vidas, para além do aspecto 

profissional. Crescimento pessoal e social, amadurecimento, mudanças de perspectivas e 

novas possibilidades foram destaques nas vivências dos/as participantes. 

Miriam e Laura destacaram a necessidade de colher alguns frutos, agora que 

entendem que já realizaram um investimento maior em educação. A necessidade de 

integrar-se ao mercado de trabalho também foi enunciada diretamente por Pedro e 

Miguel. 

Diferentemente dos/as demais, José destaca seu momento atual de vida como uma 

fase de contemplação, mas atribui ao ensino superior as suas conquistas pessoais ao longo 

da vida. O curso de mestrado atual é, para ele, mais representativo de uma conquista 

pessoal do que profissional.  

Alguns/as preferem dar continuidade aos estudos por meio de especializações ou 

doutoramento, como nos casos de Beatriz, Tomás, Ana e Rita. Felipe gostaria de 

continuar a atuar em pesquisa, mas pensa em outras possibilidades, por conta da 

instabilidade de remuneração na área. 
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Mesmo a partir dessa diversidade de caminhos, o que fica claro é uma ampliação 

de possibilidades proporcionadas pelo ensino superior. Miguel refere que não é o mesmo 

desde que está na universidade e entende a necessidade de que os/as estudantes 

universitários dialoguem com pessoas que não tiveram acesso a este nível de ensino, 

como os próprios pais desses/as estudantes. 

“Hoje eu entendo que eu não posso ter o mesmo tipo de diálogo com alguém que 

não tem um ensino superior, porque a cabeça é totalmente diferente. A gente vive numa 

bolha na faculdade, infelizmente, é assim. É um campo onde tem muito pensamento, mas 

esse pensamento fica ali. É difícil passar para quem não tem o mesmo nível de educação. 

É difícil conversar com o meu pai que tem só a sexto série, por exemplo”. 

Além das expectativas pessoais, as expectativas familiares após a conclusão do 

ensino superior também foram relatadas. Tomás entende que deve, de certa maneira, 

algum retorno a sua mãe pelo incentivo e pela prioridade que sempre colocou em seus 

estudos. Laura e Miriam imaginam que os pais também esperam algum retorno, mas não 

se sentem pressionadas em relação a isso. 

Os/as participantes demonstraram um bom apoio parental percebido, de modo que 

a família é citada como um fator de suporte ao longo do ensino superior, apesar de não 

participar ativamente do processo educativo. Felipe destaca: “Eles não sabem onde ficam 

esses lugares, mas eu tenho certeza que minha mãe vai comprar o pão… Você imagina 

aquela cena de um vilarejo minúsculo, minha mãe vai comprar o pão e fala para todo 

mundo ouvir, cheia de orgulho: ‘Vou ligar para o meu filho, ver se ele chegou em 

Hamburgo’, como se eu estivesse indo na Lua!”. Ainda que a realidade universitária seja 

distante para os pais e mães de EPG, a realização dos filhos e filhas enquanto estudantes 

é um motivo de orgulho para a família.  

À vista disso, podemos considerar que a experiência do ensino superior produziu 

efeitos marcantes na vida de todos/as os/as participantes, de modo a engrandecer diversos 

aspectos de vida, de maneira muito particular. A partir dessa breve exposição organizada 

por temas, passaremos a pensar com o auxílio dos referenciais citados anteriormente 

como apoios teóricos, retomando alguns pontos abordados nessas seções e trazendo novas 

articulações à medida que se fizer necessário. 
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CAPÍTULO II - Toda experiência é inteira por si: as singularidades e as contribuições 

de cada narrativa 

 

A partir do exposto anteriormente, traremos neste capítulo as contribuições que 

cada narrativa traz para a construção dessa discussão. Partindo da ideia de que cada sujeito 

compõe um caso completo e específico e que a pesquisa narrativa é um modo de 

compreensão das experiências individuais, pretende-se aqui explorar os relatos de forma 

mais individual, de modo a privilegiar e fazer jus às perspectivas subjetivas de cada 

um/uma (Amado, 2014). 

Apesar de utilizar a análise de conteúdo como forma principal de interpretação, 

entendemos que há uma completude em cada narrativa, o que permite pensar nos 

contributos e especificidades trazidos por cada sujeito e apresentar leituras 

complementares à análise de conteúdo. 

A interpretação de narrativas ainda representa um desafio aos 

pesquisadores que podem seguir diferentes técnicas ou métodos. Ao 

mesmo tempo em que o domínio de técnicas específicas é exigido, não 

há intenção de esgotar as possibilidades de análise, mas sim de realizar 

uma análise no sentido de abrir os sentidos (Muylaert et al., 2014: 196). 

 

Assim sendo, o objetivo deste capítulo de discussão é explorar as singularidades 

de cada participante, de modo a ouvir suas histórias e as construções de sentidos expostas 

por elas. Bamberg (2012) distinguiu duas formas de trabalhar e analisar narrativas. A 

primeira se refere a uma leitura instrumental, na qual o/a pesquisador/a trabalha com as 

narrativas. Estas dizem de uma experiência que já aconteceu num determinado tempo e 

contexto, sendo, portanto, uma representação de algo do passado. 

A segunda diz de um trabalho nas narrativas, no qual a narrativa é um espaço de 

coconstrução de sentidos a partir das trocas entre quem conta e quem ouve as histórias, 

sendo, portanto, uma leitura interacional onde o ato de narrar é uma ação realizada pelo/a 

participante (idem). 

A partir disso, localizamos esta pesquisa entre essas duas leituras expostas por 

Bamberg (2012), posto que, ao realizar análise de conteúdo, nos aproximamos de uma 

perspectiva de representatividade dada com base no que é contado, ao passo que, ao 

pensar nesses capítulos, nos aproximamos de um entendimento que busca por sentidos de 

construção. 

 Destarte, a preocupação nesta seção residirá em interpretar cada sujeito como um 

caso. Para além de procurar regularidades por meio da análise de conteúdo, ilustraremos 
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as especificidades encontradas em cada relato. Há de se observar também que, apesar das 

diferenças, inclusive por razões do meu amadurecimento enquanto investigadora à 

medida em que estive a realizar as narrativas, todas possuem contributos únicos para esta 

discussão.  

 Ainda, destacamos a importância do contexto e da dimensão temporal para a 

interpretação das narrativas. Clandinin e Rosiek (2006) ressaltam que os eventos 

compartilhados na pesquisa narrativa devem ser pensados a partir de um passado, presente 

e futuro, mesmo que ainda implícito, além da atenção que deve ser dispensada aos 

contextos sociais, culturais e institucionais nos quais as experiências ocorrem e fazem 

sentido. 

Desse modo, traremos a seguir uma breve apresentação individual de cada 

narrativa, articulando contributos teóricos expostos anteriormente e, quando necessário, 

outras teorias para desenvolver as discussões. 

 

1. Laura e a importância do reconhecimento num lugar novo: “Eles não sabem a 

nossa trajetória, eles não nos conhecem”. 

Laura foi a primeira participante dessa pesquisa e apresentou abertura para a 

conversa. Brasileira, mestranda no curso de Criminologia na Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto, suas experiências de aprendizagem foram tranquilas até o ensino 

médio técnico, que seguiu por uma sugestão dos pais. Após o término do curso técnico 

em Química, Laura cursou uma faculdade particular de Direito no Brasil até vir para a 

Universidade do Porto no ano de 2017. 

O conflito entre a necessidade de garantir um emprego e o prosseguimento dos 

estudos demarca uma diferença geracional e uma preocupação familiar em relação à 

empregabilidade dos/as filhos/as que ressalta o papel econômico da educação formal. De 

acordo com Lemos, Dubeux & Pinto (2006), pessoas que vem de um segmento social 

menos favorecido sofrem mais com o desemprego, independentemente do nível de 

formação. 

O estudo realizado no Brasil aponta que o desemprego é 17 vezes maior entre as 

populações mais pobres em comparação com populações mais ricas com o mesmo nível 

de estudo (Lemos et. al, 2006), o que indica que a classe social é determinante para a 

entrada no mercado de trabalho e afasta a ideia de uma empregabilidade meritocrática, 

além de confirmar os escritos de Bourdieu (1977) acerca das reproduções estruturais.  
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Laura evidencia que fez o curso técnico junto com o ensino médio para não sair 

da escola sem uma profissão. Desde que entrou na faculdade começou a trabalhar com 

Química e foi uma estudante trabalhadora durante todo o curso, apesar de ter trabalhado 

diretamente com Direito a partir do meio da graduação. Um estudo realizado na Inglaterra 

demonstrou que EPG decidem seguir para o ensino superior à procura de um bom diploma 

e um emprego à altura, enquanto estudantes que não são de primeira geração enfatizam a 

construção de relações sociais, além do diploma (Hunt Collins, Wardrop, Hutchings, 

Heaslip & Pritchar, 2018). 

Apesar de entender a faculdade como um caminho natural após a conclusão do 

ensino secundário, Laura teve um intervalo de um ano em razão do curso técnico. Desse 

modo, ainda que entenda como um caminho natural, Laura não experienciou este percurso 

de forma tradicional, sem interrupções (Almeida, Quintas & Gonçalves, 2016). A 

experiência de Laura ao entrar na faculdade é marcada por descobertas, posto que não 

existiu nenhum tipo de orientação prévia, nem em relação ao curso de Direito, nem em 

relação ao contexto universitário. 

Ao dar continuidade aos estudos acadêmicos com a decisão de cursar o mestrado 

em Criminologia na Universidade do Porto, Laura ressalta diretamente e indiretamente, 

ao longo da narração da sua experiência, a importância de nos reconhecermos nos espaços 

que ocupamos. Por reconhecimento, enfatizo a importância do outro no papel de 

aprendizagem, ainda no ensino superior. A ideia de que no ensino superior o/a estudante 

é mais autônomo em seus processos educativos não exclui a necessidade do outro nesse 

processo. 

Pires (2007) defende que reforçar práticas de reconhecimento no ensino superior, 

de maneira formal ou informal, fortalece o acesso de estudantes não-tradicionais e 

fomenta a ideia de educação ao longo da vida. Além disso, a importância de se ver nos 

conteúdos abordados ainda no ensino superior também deve ser ressaltada. Em todas as 

dimensões de ensino é importante considerar conteúdos que estejam presentes nas 

realidades vividas pelos/as estudantes, de modo que a educação seja tomada de sentido. 

 

2. Pedro e as dúvidas durante o percurso: “Falou Desporto, a Universidade do Porto 

é boa. A gente vem para cá, mas depois que está aqui uns dias, fica na dúvida se 

é tudo isso mesmo” 

Pedro está na licenciatura em Ciências do Desporto e é filho de pais separados. 

Por conta do divórcio, tem uma relação mais próxima com a família materna, mas 
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nenhuma geração anterior a sua, nem na família paterna nem materna, possui ensino 

superior, pois viveram em um contexto no qual precisavam optar por trabalhar ou estudar.  

Por conta disso, Pedro teve algumas dúvidas após sua saída do ensino secundário, 

pois não pensava no Ensino Superior, apesar de ser um aluno que costumava passar de 

ano sem muitos problemas. Após o ensino médio, resolveu estudar em um curso 

preparatório para o vestibular, enquanto trabalhava num ginásio como recepcionista. Por 

influência do ambiente de trabalho, decidiu cursar Ciências do Desporto. 

A experiência de Pedro é marcada, sobretudo, por dúvidas que vão desde a saída 

do ensino secundário até a saída do ensino superior, o que afirma a necessidade de se 

pensar e implementar projetos de transição ao longo da vida do/a estudante. Ainda no 

ensino secundário, é importante que estudantes tenham contato com o que virá, seja por 

meio de feiras de profissões, apresentações de cursos ou auxílios para inscrição nos 

exames nacionais. 

Os programas de transição do ensino secundário para o ensino superior 

representam enorme importância para o momento de vida vivenciado pelos/as alunos/as. 

Posto que o momento de transição implica necessariamente em uma mudança, é natural 

que dúvidas o acompanhem, cabendo às instituições colaborarem com medidas que visam 

a amenização dessas dúvidas. 

A saída do ensino secundário e a transição para a universidade proporciona 

mudanças que exigem o conhecimento do funcionamento da instituição de ensino 

superior e um certo abandono do que já era conhecido e dominado pelas experiências 

anteriores (Hurtado & Carter, 1997). 

Entretanto, os projetos pedagógicos do ensino secundário devem se atentar para a 

transição e iniciar estudantes nas realidades do ensino superior, seja por meio de feiras de 

profissões, palestras com profissionais e/ou estudantes universitários/as, convênios com 

instituições de ensino superior, ou outras estratégias. 

Ainda, programas vinculativos no início da vida universitária apresentam algumas 

vantagens, pois facilitam interações com pares e apresentam a instituição, de modo geral. 

A depender de como são pensados e do grupo de estudantes que chegarão, o programas 

de transição no ensino superior podem melhorar as interações pessoais entre o/a estudante 

e seus pares, bem como com o corpo docente, além de influenciar no desempenho 

acadêmico (van Herper et al., 2020). 

Ainda assim, não podemos ignorar que muitas vezes esses programas se baseiam 

em estratégias de aculturação do que já está fixado na cultura universitária. O ideal seria 
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que os programas conhecessem os/as estudantes que entrarão e fossem pensados com 

base nessas características. Pedro também apresenta dúvidas quando a saída do após o 

ensino superior, de modo que esta também representa, em certa medida, um 

enfraquecimento da instituição universitária como uma garantia de sucesso ou entrada no 

mercado de trabalho. 

 

3. Tomás e os processos de integração na Universidade do Porto: “Eu me sinto bem 

integrado mesmo, não tem a menor diferença de tratamento”.   

Tomás seguiu o caminho natural em relação ao seu ensino formal. Para ele, após 

o ensino secundário, ir para a faculdade seria o único caminho possível, seguindo o que 

sempre foi o ensinamento de sua mãe. Filho de pais separados, tem mais contato com a 

família materna e a mãe como uma grande referência de apoio. Entrou na faculdade junto 

com o irmão mais velho que foi um apoio durante os estudos para o vestibular. 

Chegou à Universidade do Porto por meio de um programa de mobilidade que 

também foi realizado por um amigo e, por meio das informações que recebeu, procurou 

todos os serviços oferecidos pela Universidade.  

 A referência de Tomás a diferença de tratamento, ainda que não tenha sido 

vivenciada por ele, demonstra uma preocupação comum entre estudantes que se deslocam 

de seus países de origem. Num contexto especificamente português, que recebe muitos 

estudantes advindos dos países colonizados, tais como Brasil, é importante que as 

instituições de ensino superior reconheçam as diferenças, mas que não as localize 

enquanto um problema (Santos, 2020). 

A expectativa de uma diferença de tratamento por ser brasileiro/a ou estudante 

imigrante é reveladora desse passado e deve ser considerada ao pensar os processos de 

integração. No caso de Tomás, alguns fatores como o bom relacionamento entre 

professores/as e a residência universitária da Universidade do Porto são indicativos que 

podem ter favorecido essa integração. Ainda, ressaltamos que o curso de Medicina da 

Universidade do Porto, ao qual Tomás participa, possui um viés prático que também 

promove a troca de informações entre estudantes, professores/as e colegas de estágio. 

 

4. Miriam e o ritmo de ensino português: “Há um ritmo muito português que termina 

o secundário e depois vai logo para a universidade”.   

Miriam é a filha mais nova. Tem um irmão que foi a faculdade de Fisioterapia e 

pais que possuem o ensino básico, mas que trabalham e possuem algum alinhamento com 
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as artes, de onde Miriam se influenciou para escolher o seu curso de licenciatura. Apesar 

de ter seguido um caminho direto para o ensino superior, Miriam preferia ter realizado 

um intervalo entre os dois níveis de ensino.  

O ritmo português, ressaltado por Miriam, é um indicativo do processo de 

redemocratização vivido pelo País desde a derrubada do salazarismo. Diante do 

crescimento econômico e do alargamento da escolaridade obrigatória, as oportunidades 

para a entrada no ensino superior foram ampliadas (Almeida et al., 2012).  

Em vista disso, a geração de Miriam, diferentemente da geração de seus pais, pôde 

crescer num contexto em que a ida para o ensino superior fazia parte da realidade das 

famílias médias portuguesas.   

O ensino superior como um projeto de ascensão social para EPG e suas famílias é 

bem representativo de um contexto social em vias de democratização. Nesse caso, a 

decisão de ir para o ensino superior não é individual, mas um projeto familiar que tem o 

intuito de garantir e melhorar as condições de vida das futuras gerações (Romanelli, 

1995). 

 

5. Felipe e a abertura de um mundo diferente após a universidade: “Eu, como uma 

esponja, tirava tudo de positivo que tinha”. 

Felipe é o primeiro da família a entrar no Ensino Superior. De origem italiana, sua 

família trabalha na terra e, como nunca gostou da roça e os pais não queriam vê-lo 

desocupado, acabou por investir na escola e decidiu dar continuidade aos estudos. Tinha 

um sonho em comum com os seus pais de cursar Medicina, mas não foi bem sucedido e 

resolveu tentar Farmácia, por uma sugestão da mãe. 

Felipe nasceu em um vilarejo de 500 pessoas e ao entrar a universidade mudou 

completamente suas perspectivas. Durante a licenciatura, viveu a experiência de Erasmus 

na cidade do Porto para realizar o trabalho de conclusão de curso. Ao retomar para a sua 

universidade na Itália, foi premiado com uma bolsa por três meses pelo trabalho que 

obteve nota máxima. Sempre apresentou uma boa relação com o estudo e bons resultados 

em seus trabalhos, da escola ao doutorado. 

Hunt et. al. (2018) define um dos seus resultados de pesquisa como um paradoxo, 

posto que os/as EPG apresentam melhores resultas nos exames, apesar de estudarem 

menos e de forma independente. Os/as autores/as levantaram a hipótese de que os capitas 

cultural e social dos estudantes de segunda geração poderiam criar a sensação de que já 
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fazem o suficiente, ao passo que EPG trabalhariam mais em sala de aula, com pares e 

tutores, pois sentem que sempre precisam fazer mais para atingir os resultados esperados. 

No caso de Felipe fica evidente o sucesso escolar e acadêmico ao longo de sua 

trajetória, além do interesse em absorver tudo o que o espaço universitário pudesse 

oferecer, uma vez que todas as novas informações eram preciosas, desde como pegar um 

avião a realizar um experimento em laboratório. Ao se comparar com uma esponja, fica 

claro a sua abertura ao novo, a humildade em relação aos conhecimentos e o respeito aos 

colegas e professores/as, facilmente identificáveis em várias passagens durante a nossa 

conversa. 

Experiências como a de Felipe demonstram que o argumento de muitos/as 

academicistas de que massificação do ensino superior reduziria o nível cultural das 

universidades (Dubet, 2015) não se sustenta. Além de também contrariar os estudos que 

enfatizam a possibilidade de uma performance acadêmica menos bem-sucedida em 

comparação aos estudantes de segunda ou terceira geração (O’Shea, 2015). 

Em muitos casos, essa pressuposição é feita em decorrência de aspectos 

econômicos ou no foco deficitário que muitas pesquisas com essa temática propõem 

(Checkoway, 2018). Entretanto, outro ponto fortemente trazido por Felipe, como EPG e 

primeiro na família a entrar no ensino superior, foi a interação familiar e a importância 

do apoio financeiro e emocional oferecido por seus pais, sobretudo por sua mãe. 

A ênfase nessa relação familiar e no destaque ao seu local de origem ajudam a 

compreender as representações de Felipe no ensino superior. Os capitais trazidos por si – 

tanto econômicos, como sociais – ressaltam a sua facilidade em se deslocar nas 

instituições universitárias. Destarte, O’Shea (2015) propõe a ideia de capital familiar a 

fim de reconhecer o papel desempenhado pelos/as familiares para a conquista das 

aspirações educacionais de um/a filho/a, como exemplificado na história de Felipe. 

 

6. Miguel e a importância das relações sociais: “O que me facilitou mesmo foi 

estabelecer esses diálogos, sobre todos os assuntos, com diversas pessoas 

diferentes”. 

Miguel entrou na faculdade por meio do sistema de cotas e desde a infância 

demonstra que aprendeu com a mãe a se relacionar com pessoas de diversas classes 

sociais e backgrounds distintos. As relações sociais que estabeleceu ao longo da vida o 

ajudaram a entrar na universidade, pois teve conhecimento sobre o sistema de cotas e o 

ajudam até hoje, inclusive em relação a sua hospedagem na Universidade do Porto. 
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Conforme Hunt et.al. (2018) teoriza, o sentimento de pertença está intimamente 

relacionado com o capital social. Uma vez que a teoria de Bourdieu não abrange aspectos 

raciais, destacaremos aqui os capitais acrescidos por Yosso (2005) para pensar as 

contribuições individuais de Miguel. Para Bourdieu, o capital social e cultural poderia ser 

adquirido por meio família ou dos processos de escolarização e seria mais facilmente 

mantido pelas classes dominantes, por conta do acesso limitado às estratégias de 

aprendizagem. 

Curiosamente, todos os capitais descritos por Yosso (2005) podem ser observados 

na narrativa de Miguel: capital de aspiração, navegação, social, linguístico, familiar e de 

resistência. Contudo, ressaltaremos aqui o uso do capital social na perspectiva da autora 

que o descreve como “redes de pessoas e recursos presentes na comunidade” (Yosso, 

2005: 79). 

Tais relações permitem uma maior movimentação dentro das instituições. O 

exemplo dado pela autora, no qual o capital social poderia auxiliar um/a aluno/a a 

identificar e conseguir uma bolsa de estudos, é refletido na trajetória de entrada no ensino 

superior de Miguel, ressaltando a superação das adversidades e a criação de 

oportunidades, inclusive de trabalho, por meio do suporte das redes de contatos 

estabelecidas ao longo da vida. 

A escolha pelo curso de Artes também ressalta a presença de um capital 

linguístico. Em muitos momentos, Miguel demarca a sua necessidade pessoal de ser 

artista, a importância da sua habilidade em se comunicar em inglês e da expressão de sua 

realidade pelas artes visuais, evidenciando a presença de um capital linguístico, conforme 

apontado por Yosso. 

A releitura de Yosso (2005) sobre os capitais a partir de um ponto de vista crítico 

de raça/etnia aproxima-se da leitura de outros/as autores/as que também oferecem 

alternativas aos capitais propostos por Bourdieu, pois concordam que estes legitimam as 

posições das classes dominantes. A proposta de deslocar nossas perspectivas e olhares 

nos leva ao reconhecimento de capitais que não foram teorizados anteriormente, mas que 

são relevantes também para os contextos de educação formal.  

Putnam (2000), por exemplo, desloca a ideia de capital social de um viés 

individual, no qual você o possui ou não, e propõe sua leitura a partir de uma lógica 

coletiva de reciprocidade e de apoio mútuo. A importância da coletividade é percebida 

em diversos momentos nas histórias narradas por Miguel, o que nos leva a destacar que 
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o capital social foi fundamental para a sua trajetória no ensino superior, desde a sua 

entrada até sua vivência em Portugal e não possui relação com o capital econômico. 

Destarte, podemos contrapor os pressupostos de que EPG e suas famílias carecem 

de capital social e afirmar a influência familiar como uma potencialidade, como Miguel 

destacou as boas relações de sua mãe nas escolas, por exemplo, como um grande fator de 

motivação para esses/as estudantes (O’Shea, 2015). Por conseguinte, sublinhamos as 

relações entre o capital familiar, apontado por Yosso (2005), e o capital social proposto 

por Bourdieu. A história narrada por Miguel demonstra, sobretudo, o quanto os laços 

sociais e familiares são importantes o longo da vida de um indivíduo. 

 

7. Beatriz e a universidade como lugar de acolhimento: “Eu encontrei pessoas 

curiosas como eu e que querem descobrir coisas como eu”. 

Beatriz é a irmã mais velha de uma família com três filhos. Única menina entre os 

primos, usou a leitura como um refúgio e desde a infância adquiriu gosto pelos estudos e 

descobertas. Durante o período escolar descreveu alguns episódios de dificuldades 

relacionais, mas manteve o interesse pelos estudos e encontrou na universidade um local 

de acolhimento. 

Além disso, ressaltou a preocupação dos/as professores/as quanto a integração na 

universidade, a facilidade de localização no prédio e do uso de serviços. Beatriz também 

é a única estudante bolseira e ressalta esse fato como imprescindível para a continuidade 

dos seus estudos. Essas passagens demonstram que a universidade, quando usa boas 

estratégias, pode ser um espaço de boa receptividade e acolhida.  

Ainda que Beatriz tenha entrado na universidade em uma idade mais avançada em 

comparação aos/às colegas de curso, outros fatores tiveram mais influência na sua relação 

de pertença ao contexto acadêmico. A participação em um núcleo de estudos e atividades 

vinculadas à Universidade do Porto também foi um fator de impacto para o acolhimento 

sentido por Beatriz.  

Isso demonstra que a experiência para além de sala de aula é de grande valia para 

a vivência no ensino superior como um todo. As universidades devem se apoiar no tripé 

de ensino, pesquisa e extensão, sendo esta última uma importante ponte de comunicação 

entre a comunidade acadêmica e a não acadêmica.  

O trabalho de Winstone (2020) discute a participação em atividades fora do espaço 

de sala de aula e destaca a influência da idade, do capital cultural e do capital social no 

envolvimento nesses espaços. Estudantes mais novos/as e que participam da universidade 
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em tempo integral, como é o caso de Beatriz, têm mais probabilidade de engajamento 

extracurricular. Ademais, a presença de figuras femininas nos espaços acadêmicos 

também fez parte do processo de identificação de Beatriz com a universidade e é um 

indicativo da importância de se ver nas representações do contexto universitário.  

 

8. José e a importância de narrar o caminho: “Eu gosto de falar dessas histórias, 

porque são histórias da minha vida. Relembrar é sempre bom”. 

José é o único representante da geração de baby boomers e viveu a entrada na 

universidade em um contexto de ditadura militar no Brasil. Por conta desse contexto, seu 

pai – militar da aeronáutica – queria que o filho seguisse seus passos. As possibilidades 

se restringiam a seguir carreira militar para os homens ou optar pelos cursos de Medicina, 

Direito ou Engenharia, visto que, na época, não se discutia outras possibilidades de 

carreira. 

Apesar da escolha inicial por Medicina, José seguiu o caminho da Pedagogia por 

acaso, mas acabou por se encontrar na profissão. Pela necessidade de trabalho desde os 

18 anos não conseguiu se dedicar a um mestrado, ainda que tenha realizado duas pós-

graduações ao longo da vida. O desejo pelo mestrado sempre ficou adormecido e foi 

possível aos 67 anos, na Universidade do Porto. 

Além de ser um estudante de primeira geração durante a graduação em Pedagogia, 

José é um estudante não-tradicional no mestrado em Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, considerando a idade como critério determinante para essa 

definição, que usualmente usa variações entre 22 a 65 anos (Daiva, 2017). 

Ainda que estejamos a tratar de um curso de mestrado, o retorno aos estudos 

universitários após um longo período de trabalho também é um fator que diferencia José 

de outros/as estudantes.  A motivação para estar no ensino superior também é diferente 

para ele, que vê a conquista do mestrado como algo mais pessoal do que profissional. 

Daiva (2017) também destaca, entre os estudantes não-tradicionais mais velhos, 

geralmente já inseridos nos contextos de trabalho, um modelo ideal do que deveria ser 

o/a estudante. Há uma dimensão mais séria e comprometida, visto que estudar é uma 

opção, enquanto para os/as estudantes mais jovens é uma tentativa de definição em 

relação ao futuro. Ademais, o destaque para as experiências anteriores também é mais 

evidente, enquanto falta maturidade e experiência nos/as outros/as colegas. 

Não obstante, José reafirma a potência da investigação narrativa ao ressaltar que 

contar as histórias da sua vida o fazem lembrar da sua trajetória até o presente e pensar 
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com mais clareza em relação ao futuro. Josso (2006) sublinha a abordagem narrativo-

biográfica como uma abordagem centrada na experiência que, ao ser colocada em prática, 

pode permitir inclusive um processo de individuação do/a participante, posto que este 

organiza, narra e escuta suas próprias histórias. 

 

9. Rita e a necessidade de afirmar a igualdade de oportunidades: “Eu sempre quis ir 

para a universidade por vir de uma família que são dois meninos e eu”. 

Rita é a única mulher numa família de três irmãos e sabe exatamente que não 

pretende seguir os passos que viu sua mãe trilhar ao longo da vida em razão de um 

contexto social que define e resume a mulher a uma posição definida como “do lar”. Ao 

longo da conversa, pude perceber o quanto essa posição de mulher é lembrada ao longo 

de sua narrativa, seja em comparação aos irmãos, seja quando se refere ao pai ou quando 

se espelha em professoras inspiradoras. 

Rita é uma importante delimitação geracional em sua família, pois rompe com os 

modelos femininos anteriores em sua família, sendo, portanto, um exemplo de 

transformação das dinâmicas familiares. Mesmo que ainda ocupe, como ela mesma narra, 

um papel de “menininha da família”, pelo menos sob o ponto de vista do pai, Rita 

consegue estabelecer novas formas de relação familiar e conta com o apoio incondicional 

da própria mãe para tal. 

A necessidade de se posicionar como igual entre os seus irmãos, o contato com a 

frustração da mãe por não ter conseguido dar prosseguimento aos seus estudos, o exemplo 

de professoras e mulheres que conseguiram ocupar espaços de sucesso e o contexto atual 

de empoderamento feminino são fatores que fazem de Rita a grande potência que se 

apresenta em seu discurso. 

A liberdade de ser e fazer o que quiser ganha força após a conclusão do ensino 

superior e afirma o seu lugar de igualdade entre os irmãos e diferenciação em relação a 

sua mãe. Nesse caso, fica evidente o rompimento de Rita em relação a sua família, 

possível a partir de uma noção de modernidade (London, 1989). 

Rita destaca ainda o afastamento da sua relação com seu pai, sobretudo quanto à 

continuidade de seus estudos. Ainda para London (1989) isso se explica, pois a mesma 

modernidade que cria as possibilidades para o rompimento geracional desloca o/a filho/a 

que realiza esse rompimento do seu lugar na conjuntura familiar.  

No caso de Rita esse deslocamento pode ser observado pela sua relação com o pai 

e o irmão do meio, mas a troca com a mãe e com o irmão mais velho, que também foi 
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para a universidade, mas não deu seguimento a carreira acadêmica por razões de trabalho, 

a aproxima da conjuntura familiar e dá força ao seu projeto pessoal que acaba sendo 

também o projeto de sua mãe e irmão, que foram impedidos de seguir seus próprios 

projetos, com base nos contextos específicos vivenciados por cada um/a. 

 

10. Ana e a mudança da água para o vinho: “Eu tive contato com uma realidade que 

eu nem imaginava, fora de tudo que eu tinha de referência”. 

Ana é a filha mais nova de pais separados. Sempre foi mais próxima da mãe e não 

teve muito contato com o irmão, que assim como seu pai e mãe não foi para o ensino 

superior. Ana foi, portanto, a primeira do seu núcleo familiar a ingressar no ensino 

superior. Completou o ensino obrigatório entre a escola pública e a particular, onde 

terminou o ensino secundário.  

Com o auxílio de colegas e por terminar o ensino secundário em um colégio 

particular tradicional, que pressionava os/as alunos/as a terem um bom rendimento no 

vestibular, Ana entendeu que a etapa seguinte ao ensino secundário deveria ser a entrada 

na universidade. Por estar ao fim do ensino secundário numa escola particular que visava 

a aprovação em vestibular e exercia grande pressão para bons resultados, Ana optou pelo 

trabalho em vez de continuar os estudos. 

Essa experiência ressalta a noção, trazida por Bourdieu (2013), de violência 

simbólica, exercida por toda instituição escolar. Para o autor, quando a escola reconhece 

e legitima determinado valor – aprovação no vestibular, por exemplo – em detrimento de 

outros, isto já é uma forma de violência simbólica, posto que não reconhece e deslegitima 

outras valores possíveis, como o exercício da cidadania, por exemplo. 

Além de ressaltar aspectos de violência simbólica do ensino, independentemente 

do nível, a experiência de Ana evidencia questões acerca do liberalismo e da educação 

que fomentam a ideia de um projeto pessoal de educação e reforça o individualismo como 

forma de ascensão e sucesso escolar (Romão, 2000). Há, portanto, um viés da educação 

como uma mercadoria, sobretudo nas escolas particulares, que fazem uso das aprovações 

em vestibulares como propaganda para novos/as alunos/as. 

Apesar de desistir do cursinho preparatório para o vestibular, Ana não desistiu de 

entrar no ensino superior e procurou cursar sua graduação em outra cidade, como uma 

forma de afastar-se da figura paterna e garantir mais independência. A experiência no 

ensino superior foi, para Ana, um divisor de águas, pois permitiu que ela se relacionasse 
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com colegas e professores/as de uma forma mais madura e ocupasse espaços distintos do 

que lhe era esperado.  

Podemos dizer que Ana, portanto, seguiu o que seria esperado de um/a estudante 

universitário/a, posto que abandonou o mundo social que conhecia, muito em razão de 

um afastamento que Ana precisava realizar na relação como seu pai, e abraçou o novo 

mundo que se apresentava com a cultura universitária, assumindo, por conseguinte, o 

ofício de ser estudante universitária (Coulon, 2017; Tavares, 2004), enfatizado pela 

própria Ana ao destacar o seu privilégio por ter a possibilidade de não trabalhar até a 

conclusão dos seus estudos. Essa leitura realizada por Ana é enfatizada por Curry-Stevens 

(2007) como uma das formas de transformar a educação, com o intuito de trazer 

estudantes que possuem mais privilégios para discussões mais próximas daqueles/as que 

possuem menos e, assim, entender a si mesmo como implicado na opressão de outros. 
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CAPÍTULO III – “Ele [meu pai] falava: ‘o meu filho é universitário!’, aquilo para ele 

tinha muito valor”: caminhos percorridos por EPG até o ensino superior 

 

 Tendo em vista a organização do material analisado em temas e a leitura individual 

de cada uma das narrativas, passaremos agora para uma discussão mais centralizada na 

tentativa de responder os objetivos elencados no início da pesquisa, a considerar o estudo 

dos processos de tomada de decisão de EPG para o ingresso na universidade e dos 

processos de construção do sentimento de pertença de EPG em relação à Universidade do 

Porto. Neste capítulo específico, teremos como foco a primeira parte do objetivo, que se 

refere aos processos de tomada de decisão.  

Retomando a exposição teórica realizada nos primeiros capítulos, traremos 

articulações que ajudarão a chegar em algumas respostas para essa primeira questão: o 

que leva EPG a decidirem seguir o caminho universitário? Considerando que a entrada 

desses/as estudantes representa um rompimento geracional na lógica de reprodução 

familiar e que a probabilidade de perseguirem o ensino superior é menor que a de 

estudantes de segunda geração, que fatores contribuem para essa decisão? 

 

1. Contribuições em torno do habitus para pensar as trajetórias de estudantes de 

primeira geração até a universidade 

Bourdieu (2007) ressalta os aspectos reprodutivos do ensino formal, elaborando 

uma teoria do habitus que nos ajuda a compreender como nós, agentes, nos comportamos 

em meio aos condicionamentos sociais. Um exemplo claro entre essa interrelação dos 

determinantes externos e nossas ações pode ser descrito pela escolha do curso de 

Medicina como a primeira opção para entrada no ensino superior para Felipe, José, 

Beatriz e Tomás. 

Dos quatro que elencaram Medicina como primeira opção, apenas Tomás seguiu 

a sua decisão. Felipe e José reconhecem que essa opção está atrelada a um fator externo, 

no qual a sociedade valoriza a profissão médica e tende a exercer certa influência nessa 

decisão. 

“Eu acho também que está intrínseco na sociedade que o médico é o 

top. O médico é top e as outras pessoas não prestam ou prestam menos. 

Eu, sinceramente, não era uma pessoa instruída. Hoje em dia também 

não. Mas naquele passado eu não era tão instruído quanto sou hoje. 

Conhecia muito menos do mundo, das pessoas, da vida, da sociedade. 

Eu também me deixava levar por esse caminho, mas hoje em dia, óbvio, 

não penso mais isso” (Narrativa Felipe: 2). 
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Apesar de um estudo realizado por Sobral (2008) com 450 estudantes brasileiros 

de Medicina apresentar que a correlação entre a escolha pelo curso e a influência externa 

é negativa, interpretamos, a partir do conteúdo compartilhado, que a primeira opção em 

Medicina está relacionada a uma pressão social que associa a profissão de médico/a a um 

status social de prestígio e ressalta aspectos de independência financeira e utilidade da 

profissão (Trindade & Vieira, 2009). 

Ainda que essa associação não seja explícita e que não exista abertamente uma 

coação para que os/as estudantes optem pelo curso de Medicina, compreendemos que há 

um fator condicionante socialmente que influencia na ação e na decisão dos/as agentes 

nesse caso. 

“As pessoas escolhiam aquelas profissões clássicas. Era médico, 

engenheiro, advogado. Tanto que quando foram divulgar lá na minha 

escola o curso que o colégio estava fazendo convênio, era curso de 

Medicina. Polarizava entre ser engenheiro e ser médico, advogado… 

E a gente acabava indo para essa direção” (Narrativa José: 3). 

 

A partir disso, podemos assumir que nenhum processo de tomada de decisão está 

isento dos condicionamentos sociais. Entretanto, tendo em vista o período atual, é 

importante que se tome a contribuição de Bourdieu a partir de um viés de construção, no 

qual o habitus não seria um destino final, mas uma trajetória (Setton, 2002). Assim sendo, 

precisamos ir além das instituições socializadoras tradicionais – família e escola – para 

pensarmos os percursos dos/as nossos/as colaboradores para esta pesquisa. 

Com base no nosso estudo, podemos elencar dois percursos para a entrada no 

ensino superior. Um percurso natural, no qual o/a estudante entende que o ensino superior 

é um caminho prenunciado após a conclusão do ensino secundário; e um percurso baseado 

na escolha individual, no qual o/a estudante decide de forma consciente prosseguir os 

estudos no contexto superior.   

Considerando as releituras da noção de habitus ao longo do tempo, podemos 

apreender que os processos de construção das identidades individuais passam, 

atualmente, por algumas transformações. Logo, a tomada de decisão para o ensino 

superior como um caminho natural pode ser compreendida a partir dessa transformação 

e da diversidade de instituições que atualmente produzem valores e conhecimentos 

(Setton, 2002). 

Uma vez que a família e a escola enquanto processos de socialização primária e 

secundária, consequentemente, ganham a companhia de socializadores como a internet e 
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as relações virtuais, por exemplo, percebemos grandes diferenças nas identidades 

construídas nessa época em comparação há alguns anos. 

O próprio Bourdieu (2007) ressalta as especificidades de determinada época para 

a construção do que seriam os estilos individuais de cada sujeito. Para o autor, os 

diferentes produtos de um mesmo habitus carregam em si especificidades que também 

estão pautadas pelas imposições de classe e tempo social. 

Ou seja, duas pessoas que foram socializadas de modo similar, ainda assim, 

apresentam comportamentos específicos e próprios de cada uma, mas que também estão 

apoiados num componente econômico e temporal. 

Se considerássemos apenas a determinação social do habitus como uma forma de 

reprodução das classes sociais, por exemplo, não conseguiríamos interpretar o porquê de 

tantos/as EPG considerarem o ensino superior como um desdobramento natural do 

percurso da vida, posto que essa visão representa um rompimento na conservação social 

esperada. 

Desse modo, é preciso ampliar a compreensão desse conceito, de modo a não 

cairmos numa refutação científico, no qual dispensamos construções teóricas 

empiricamente alicerçadas por novas definições que são releituras ou aprofundamentos 

de teorias já existentes, mas com novas nomenclaturas.  

A partir disso, tomaremos como foco para essa interpretação o habitus e a reação 

dos/as agentes às determinações estruturais (Dubar, 1997). Ainda que os/as EPG 

vivenciem condicionamentos sociais familiares nos quais a experiência universitária não 

se faz presente, a desinstitucionalização das formas de socialização (Dubet, 1996) e as 

ações práticas desses/as estudantes em relação aos novos modos de interações sociais 

devem ser consideradas ao pensarmos os fatores de determinação das trajetórias 

individuais. 

Isso quer dizer que não podemos assumir apenas as vivências familiares e 

escolares dos/as EPG para entendermos seus percursos até o ensino superior. Ainda que 

sejam bons indicadores, é importante considerarmos outros agentes de socialização, bem 

como a reação dos/as participantes a esses processos de socialização. Portanto, nos 

basearemos aqui a partir da ideia exposta por Setton (2002: 65), na qual 

o conceito de habitus não expressa uma ordem social funcionando pela 

lógica pura da reprodução e conservação; ao contrário, a ordem social 

constitui-se através de estratégias e de práticas nas quais e pelas quais 

os agentes reagem, adaptam-se e contribuem no fazer da história. 
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A compreensão da tomada de decisão para a entrada no ensino superior como algo 

natural, portanto, está atrelada às novas relações que os/as EPG estabelecem com o mundo 

exterior. Diante da diversidade de formas de produção de saberes, da transitoriedade dos 

conhecimentos e da efemeridade das relações, observamos uma dispersão das influências 

externas ao indivíduo, que pode potencializar certa liberdade de ações para cada um/a de 

nós (Setton, 2002). Rita ressalta a intensificação dessa liberdade quando se compara com 

sua mãe, que viveu um outro contexto, logo construiu um outro habitus social. 

“Eu creio que isso é muito referência do que eu tenho em casa, de ver 

minha família e minha mãe num espaço muito limitado que ela precisa 

ocupar. E eu pensar e falar: ‘eu não preciso ocupar essa caixinha, ela 

não me cabe!’. Eu posso fazer o que eu quiser. Dar aula ou não dar 

aula, trabalhar com o que eu quiser” (Narrativa Rita: 11).  

 

Tais apontamentos nos levam a questionar em que medida os novos 

condicionamentos sociais – perda de referências institucionais, avanços tecnológicos, 

modos de existência neoliberais, dentre outros – atuam e influenciam os comportamentos 

e atitudes dos/as jovens atualmente. A perda de referências e a acentuação dessa liberdade 

de ação produzem quais efeitos?  

A experiência de Pedro nos direciona a uma possibilidade de resposta para esse 

questionamento, no sentido em que destaca a presença de diversas dúvidas ao longo da 

vida, inseguranças e incertezas, mesmo após a conclusão do ensino superior. Para Setton 

(2002) existe atualmente certa instabilidade em relação às condutas que antes eram 

tomadas de sentido, de modo que a construção de sentido está a ser constantemente 

reformulada à medida que temos acesso a novas informações. 

Isso pode representar algumas perdas de sentido que, consequentemente, geram 

dúvidas e incertezas quanto ao caminho a se seguir. A fragilidade de instituições 

consolidadas, como a família e a escola, reverbera essas dúvidas e refletem uma perda de 

confiança também no ensino superior. 

É importante ainda ressaltarmos que o entendimento da entrada no ensino superior 

como algo natural também pode representar uma não-decisão, posto que essa entrada é 

representativa de algo esperado. Logo, a liberdade estaria mais evidente nas 

possibilidades de escolha de cursos, por exemplo, mas não necessariamente na decisão 

de ir ou não para o ensino superior. Atualmente, este é quase um imperativo para se atingir 

certa competitividade no mercado de trabalho. Miriam ressalta esse processo quando 

narra que preferiria realizar um intervalo entre o ensino secundário e o superior, mas que 

não o fez pela pressão social e familiar. 
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No entanto, a liberdade para a escolha dos cursos superiores também é engendrada 

por condicionamento sociais. Os cursos de maior prestígio social só são ocupados por 

EPG quando as necessidades das camadas sociais que já ocupam espaços universitários 

atingem determinado nível de saturação (Hout, 2006). 

Assim, interpretamos a tomada de decisão para o ensino superior como um 

percurso natural por duas leituras: a primeira, de que as novas instâncias socializadoras e 

a reação dos agentes à socialização fomentam uma forma de liberdade de ação, mais 

presente nos tempos atuais; e a segunda, de que o prenúncio do ensino superior implica 

numa não-decisão para a entrada na universidade, mas num prolongamento da preparação 

para a entrada no mercado de trabalho. 

 

2. Transmissão de capital cultural: os papéis da família e da escola 

Ainda, temos que o desempenho escolar de EPG não depende da pura transmissão 

do capital cultural acumulado pela família. Uma vez que a nossa interpretação 

compreende que as dificuldades encontradas pelos/as EPG durante o período escolar 

derivam de experiências relacionais e de aptidões para determinados conteúdos, 

corroboramos com a perspectiva de que não há um deficit de capital acumulado (social, 

cultural ou simbólico) por parte dos/as EPG. 

Portanto, podemos apoiar essa discussão a partir da teoria de Yosso (2005), como 

forma de abranger outros olhares para a ideia de capital e nos afastarmos de uma leitura 

deficitária. Podemos afirmar que os percursos de EPG que participaram da presente 

pesquisa são exitosos, cada um em sua particularidade, e reconhecer suas potencialidades 

individuais. 

Para tanto, precisamos assumir um ponto de partida de que as instituições 

escolares formais, assim como a sociedade, não se baseiam em um viés meritocrático, 

objetivo e neutro. A ideia de que EPG apresentam um rendimento escolar mais baixo e 

são responsáveis por este desempenho, porque, de modo geral, entram na escola sem 

conhecer e dominar a cultura normativa, ou em razão dos pais que não valorizam e/ou 

incentivam a educação dos/as filhos/as, é notadamente distante de nossos resultados 

(Yosso, 2005). 

Conforme aponta Romanelli (1995), há um grande esforço entre as camadas 

sociais médias para que os/as filhos/as tenham acesso ao ensino superior, pois este é 

sinônimo de qualificação e possibilidades de trabalhos bem remunerados. José é um dos 

que destaca o esforço de seu para tivesse acesso a uma educação de qualidade. 
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“Meu pai sempre quis prover uma educação de qualidade para nós. Eu 

estudava num colégio particular, porque ele não queria que a gente 

estudasse em escola pública. Fiz inglês. Na época do vestibular eu já 

estava no quinto ano da Cultura Inglesa. Naquela época o meu pai já 

achava importante que a gente aprendesse inglês. Tem que ter em conta 

que eu tenho 67 anos, é coisa de 50 anos atrás. Praticamente não tinha 

nenhum colega que fazia inglês” (Narrativa José: 1).  

 

Ainda que tenhamos destacado certa fragilidade na instituição familiar nos tempos 

atuais, reconhecemos também que “a família constitui instância essencial na mediação 

entre o domínio público e o privado, entre indivíduo e sociedade” (Romanelli, 1995: 451). 

Logo, a família possui um papel de grande responsabilidade na aquisição de valores e na 

construção da identidade dos que a compõem.  

Na teoria bourdieusiana, a transmissão de um capital cultural por parte da família 

deveria fundamentar a entrada da criança na escola. Essa transmissão ocorre, portanto, 

como uma herança de pai/mãe para filho/a que deveria prepará-lo/a para o ambiente 

escolar que, por sua vez, se baseia na cultura hegemônica das classes dominantes 

(Romanelli, 2017).  

Entretanto, “não se pode deixar de considerar que as famílias de camadas 

populares têm acervo de capital cultural que abrange múltiplas dimensões de saberes” 

(Romanelli, 2017: 331). Ou seja, não podemos falar de uma ausência ou deficit de capital 

cultural, mas devemos questionar o que é considerado como valor cultural para as 

instituições formais de educação. 

Embora possamos inferir que as famílias dos/as participantes dessa pesquisa sejam 

definidas como médias, que pela definição do autor, “são constituídas por trabalhadores 

não-manuais, assalariados ou não, que integram um universo social caracterizado por 

grande heterogeneidade” (Romanelli, 1995: 448), ainda assim reforçamos que a noção de 

capital cultural, conforme abordada pela teoria de Bourdieu, possui um viés excludente. 

Além disso, salientamos a ação e reação do/a filho/a, conforme exposto 

anteriormente, como um fator a ser considerado nessa transmissão, que não ocorre de 

forma passiva ou plena. Sendo assim, essa ideia de transmissão é mais complexa que o 

mero depósito cultural de uma geração familiar para outra. 

Os/as EPG não apresentaram grandes dificuldades em relação o rendimento 

escolar. Miguel e Rita destacaram a falta e/ou troca de professores/as durante o ano letivo 

na rede pública de ensino do Brasil como um dos aspectos de dificuldade para 

compreensão das matérias. Beatriz narrou as dificuldades relacionais com colegas e 
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professoras como uma das razões da sua queda de rendimento em dado momento da sua 

trajetória e realçou ainda a importância do estudo participativo e coletivo como um dos 

apoios para superar suas dificuldades em Matemática. 

Podemos dizer, portanto, que as dificuldades apresentadas não são localizadas 

no/a estudante, e sim em fatores externos que afetam diretamente ou indiretamente seu 

desempenho. Todavia, precisamos destacar aqui o papel do capital econômico de modo 

específico. Estruturalmente, é importante que os/as estudantes possuam condições 

mínimas para a qualidade de seus estudos.  

 

3. Considerações acerca do capital econômico e do papel materno como fatores de 

influência para a  entrada no ensino superior 

Ademais, os/as estudantes que tiveram o apoio financeiro dos pais e mães para o 

prosseguimento dos estudos, o fizeram de maneira mais imediata, enquanto os/as que 

precisaram trabalhar após a saída do ensino secundário – Laura, José e Miguel – 

vivenciaram um intervalo até a entrada no ensino superior. Pedro e Beatriz também 

tiveram experiências de trabalho enquanto não entraram no ensino superior, mas 

entendemos esse trabalho não como uma necessidade, mas como um modo de viver outras 

experiências enquanto estavam em um momento de dúvida.  

No caso de Pedro, temos uma clara evidencia, comprovada pela literatura, de que 

as intenções de EPG em relação a frequentar a universidade se desenrolam mais tarde 

quando comparadas aos/às de estudantes de segunda geração, por exemplo (Hunt et al, 

2018). “Quando eu saí do ensino médio, eu ainda nem pensava em faculdade. Eu terminei 

meu terceiro ano e pensei: ‘tem vestibular, e agora?’. Nem pensava nessas coisas 

ainda.”. 

Não obstante, o capital econômico é um fator fundamental para o prosseguimento 

dos estudos. O caminho direto para o ensino superior é marcado por esse apoio financeiro 

familiar e por uma realidade que não exige outra atividade que não o estudo, como nos 

casos de Tomás, Ana, Miriam, Rita e Felipe. 

Ainda, compreendendo a cultura como uma forma de economia, na qual os/as 

consumidores/as são também os/os produtores/as dos bens culturais, entendidos aqui 

como os bens de acesso à informação, compreendemos que as pessoas que estão na base 

dessa produção acabam por se fechar em círculos restritos de conhecimento específicos 

(Marinho, 2008).  
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Sendo assim, a cultura erudita ou a cultura universitária ocupam lugares cada vez 

mais afastados de camadas sociais que ainda não são parte desse contexto. Quando a 

produção científica e/ou intelectual não considera componentes históricos, sobretudo em 

contextos de crise, temos uma aproximação de uma produção “em si mesmada”, que 

pensa sobre si, mas compreende a impossibilidade de mudanças estruturais (Romão, 

2000). 

Desse modo, não podemos reproduzir aqui esse mesmo afastamento cultural das 

camadas sociais. Devemos, portanto, considerar os componentes históricos para que os 

processos de tomada de decisão para a entrada de EPG no ensino superior sejam cada vez 

menos surpreendentes.  

No contexto português, a Revolução dos Cravos de 1974 promoveu a retomada 

de uma experiência democrática que teve como efeito o alargamento da escolaridade 

obrigatória do País. Essa breve contextualização, já nos permite uma melhor compreensão 

quanto à sensação de naturalidade ou onipresença do ensino superior nas realidades de 

famílias das camadas médias portuguesas, uma vez que as condições sociais e econômicas 

favoreciam as oportunidades de acesso ao ensino superior (Almeida et al, 2012). 

 Beatriz traz essa diferença contextual de forma muito clara em sua fala: “Eles não 

têm muita escolaridade, pelo contexto do país quando eles eram adolescentes e crianças. 

Então, eles sempre quiseram que nós tivéssemos um futuro melhor.”. Pedro, apesar de 

brasileiro, também destaca esse aspecto quando diz que os seus pais deveriam escolher 

entre trabalhar ou estudar. 

Outra dimensão que devemos focalizar se refere ao papel materno nesse caminho 

de escolarização. Ana ressaltou o seu percurso para a entrada no ensino superior como 

uma escolha individual, mas evidenciou a importância do apoio de sua mãe nesse 

processo. Assim como Ana, o apoio materno foi sublinhado também por Tomás, Felipe e 

Rita. Pedro, José e Tomás, filhos de pais divorciados, frisaram ainda ter mais relações 

sociais de proximidades com a família materna. 

Por conseguinte, pode-se assumir que, na conjuntura familiar, a mãe ocupa um 

papel de maior destaque nos processos de escolarização dos/as filhos. Conforme 

elencamos anteriormente, é preciso trazer à discussão o papel estruturante da socialização 

familiar – socialização primária – e a contínua reestruturação da instituição familiar nos 

tempos atuais (Romanelli, 2017). 

Estudos apontam a relevância de pelo menos um adulto que seja suporte para a 

escolarização de uma criança (Stella, 2009). A família, como espaço de socialização 
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primária e de sucessão do ser humano de geração em geração, não representa apenas a 

transmissão de capital cultural, trazida anteriormente, mas uma forma de transmissão de 

vida (da Silva & Ferreira, 2009). 

Ainda que a instituição familiar tenha passado por transformações ao longo do 

tempo e que a mulher tenha ocupado mais espaços na esfera pública, a literatura e nossos 

resultados apontam para uma maior participação e responsabilização feminina pelos 

processos de escolarização dos/as filhos (Romanelli, 2017). 

A valorização do papel materno é uma constante na narrativa de Tomás, que 

destaca ainda o incentivo e apoio desde o início da sua escolarização formal.  

“Mesmo sem ter ninguém da família antes de nós na faculdade, desde 

cedo eu vi isso como o único caminho possível. Acho que pelo fato da 

minha mãe me incentivar desde muito pequeno que eu sempre tive essa 

mentalidade, para mim, é normal acabar o ensino médio e ir pra 

faculdade. Minha mãe nunca pensou em nós não irmos para a 

faculdade” (Narrativa Tomás: 1). 

 

A partir disso, compreendemos a importância da família, sobretudo da mãe, para 

a entrada no ensino superior. Os estudos também demonstram que o nível de 

escolarização da mãe exerce mais influência no nível de escolarização do/a filho/a que o 

nível de escolarização do pai (Rosemberg, 2001). 

 

4. A entrada no ensino superior como uma escolha individual 

Miguel também ressaltou a sua entrada no ensino superior como uma decisão 

pessoal. Ele estava a trabalhar numa empresa, mas sem grandes possibilidades de 

crescimento profissional quando decidiu prosseguir com os estudos. Além de Miguel e 

Ana, Felipe ressaltou a escolha pelo caminho dos estudos desde o início da sua 

escolaridade. Entretanto, entendemos que essa decisão é anterior à entrada no ensino 

superior, pois a opção pelos estudos se deu ainda na infância e prosseguiu de modo natural 

após o término do ensino secundário. 

Podemos interpretar, a partir desses dois casos, que a escolha individual surge 

como uma maneira de reforçar um projeto individual de si, no sentido em que os/as 

participantes – Miguel e Ana – entenderam que poderiam atingir melhores possibilidades 

de emprego, caso decidissem seguir com os estudos. 

Essa ideia reforça as distintas motivações entre EPG e estudantes de segunda 

geração para a entrada no ensino superior que foram encontradas por Hunt et al. (2018). 

De maneira geral, os/as estudantes entram no ensino superior com o intuito de 
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desenvolver novas habilidades e perseguir uma carreira por meio do diploma. Contudo, 

o que diferencia EPG daqueles/as que não são, se refere aos fatores de influência social. 

Os/as autores/as sublinharam que mais estudantes de segunda geração relataram 

ter amigos/as que frequentavam o ensino superior como uma forma de influência para a 

sua decisão. As razões sociais, como fazer amigos/as e ter momentos de diversão, também 

foram mais citadas por estudantes de segunda geração (Hunt et al., 2018). 

O estudo demonstra ainda que estudantes de segunda geração sofrem maiores 

influências familiares em relação à expectativa para ir à universidade, enquanto a ida para 

a universidade não é necessariamente algo esperado para EPG (idem). Isto poderia 

enfatizar também o aspecto individual da escolha dos EPG, exemplificado por Miguel e 

Ana. 

Apesar das interferências familiares já expostas, a decisão parte mais de um 

projeto pessoal que acaba por representar um projeto familiar posteriormente – posto que 

a decisão é recebia com apoio – e assegura a ascensão social das famílias de camadas 

sociais médias (Romanelli, 1995). 

Em conclusão, podemos enunciar diversos fatores que contribuem para a tomada 

de decisão de EPG para a entrada no ensino superior. Primeiro, encontramos dois 

caminhos distintos percorridos pelos/as participantes: um percurso natural e um percurso 

de escolha individual. 

O primeiro pode ser lido por duas perspectivas: uma que evidencia uma maior 

possibilidade de ação dos/as agentes diante dos condicionamentos sociais, posto que as 

instituições socializadoras clássicas – família e escola – têm sofrido grandes 

transformações; e uma que define a tomada de decisão como uma não-decisão, visto que 

esse já é um caminho amplamente naturalizado e onipresente nas expectativas de 

estudantes das classes médias (Bardagi & Hutz, 2008). 

O papel familiar materno também é um fator de influência para a entrada no ensino 

superior, assim como as possibilidades de emprego, sobretudo quando destacamos a 

entrada no ensino superior como uma escolha individual. Nesses casos, a ida para a 

universidade representa um projeto pessoal, que também será um projeto familiar, 

motivado, sobretudo, na possibilidade de ascensão social.  
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CAPÍTULO IV – “Eles não nos conhecem, eles não sabem a nossa trajetória”: a 

construção do sentimento de pertença de EPG na Universidade do Porto 

 

Tomando por base as quatro competências de percepção do sentimento de 

pertença – pessoal, acadêmico, espacial e social – e os três distintos níveis aos quais o 

sentimento de pertença ao ensino superior pode ser percebido – a nível de curso, faculdade 

e universidade – construiremos essa discussão, que tem o objetivo de estudar e 

compreender os processos de fortalecimento do sentimento de pertença de EPG na 

Universidade do Porto. 

A partir da compreensão do sentimento de pertença como uma dimensão 

relacional entre determinada pessoa e um ambiente específico, que diz da percepção que 

esta mesma pessoa tem de si mesma enquanto parte integrante deste ambiente, 

iniciaremos essa reflexão ressaltando que o sentido de pertença se trata de uma 

compreensão subjetiva e particular, que envolve questões de motivação e autoestima, por 

exemplo (Hoffman et al, 2003). 

No contexto universitário podemos descrever a ideia de sentimento de pertença 

como “os sentimentos pessoais de estar relacionado, conectado e respeitado pela 

instituição de ensino superior” (Ahn & Davis, 2020: 629). Desse modo, apesar de ser um 

conceito individual e subjetivo, entendemos que há formas possíveis de promover e 

intensificar o sentimento de pertença de estudantes universitários/as, especificamente 

os/as de primeira geração. 

 

1. Sentimento de pertença ao nível de curso, faculdade e universidade 

Miguel ressaltou a organização e o cuidado da Universidade do Porto em relação 

aos estudantes internacionais de licenciatura. Por outro lado, Ana narrou certa 

desorganização e falta de comunicação no processo de recepção de estudantes 

internacionais no mestrado. Tais divergências destacam que há especificidades e 

distinções no que se refere à percepção do sentimento de pertença tanto a nível de 

faculdade, quanto em relação ao nível de ensino.  

Não é exatamente comprovado que as distinções entre o sentimento de pertença a 

nível de curso, faculdade e universidade possuem alguma relação proporcional, ou que 

experienciar um forte sentimento de pertença a nível de faculdade traria alguma 

contribuição significativa para que ocorresse o mesmo a nível de universidade, por 

exemplo (Freeman et al. 2010).  
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Os resultados encontrados em nosso estudo de caráter exploratório podem nos 

auxiliar a pensar sobre essas distinções. Na amostra do estudo realizado com 39 

estudantes de licenciatura do curso de Ciências da Educação da FPCEUP, encontramos 

correlação entre o sentimento de pertença a nível de curso, faculdade e universidade. 

Entretanto a maior correlação se deu entre o sentimento de pertença à faculdade e à 

universidade. No que concerne a esse aspecto, destacaremos uma fala de Pedro que ilustra 

essa relação. 

“Eu gosto muito dessa ligação no campus. Aqui na Universidade do 

Porto não vejo isso. Não sei se eu que estou por fora da integração, 

mas eu não vejo. O Desporto é aqui, a Medicina é na frente, tem a 

Psicologia e a Educação perto, mas eu não vejo muita integração entre 

os cursos.” (Narrativa Pedro: 4) 

 

A partir desse recorte podemos pensar acerca disposição das faculdades no 

entorno da Universidade do Porto. Os prédios são localizados em blocos distintos, por 

toda a cidade, o que representa uma grande integração entre a Universidade e a cidade do 

Porto, mas por compor um campus aberto, pode promover essa sensação de 

distanciamento entre os cursos. Há ainda um resquício de responsabilização por parte do 

estudante em “estar por fora” de uma possível integração, que será abordado com um 

pouco mais de atenção no decorrer do texto, mas que localiza no estudante a obrigação 

pelo seu processo integrativo. 

No que se refere ao sentido de pertença em relação ao curso, Bardagi e Hutz 

(2008) descrevem algumas dimensões que podem interferir nessa percepção. O apoio 

parental é um fator de influência, mas difere-se do incentivo por não necessariamente 

representar um entusiasmo quanto ao curso escolhido. Ainda, quando os pais são 

favoráveis à escolha do curso frequentado pelos/as filhos/as, é possível perceber uma 

melhor integração acadêmica. 

 Além das diferenciações entre curso, faculdade e universidade, podemos propor 

uma distinção quanto ao sentimento de pertença em relação às modalidades de ensino: 

licenciatura, mestrado ou doutoramento. Ana destacou também sentimentos diferentes em 

relação ao seu curso de licenciatura e o seu curso atual, de mestrado, na Universidade do 

Porto. 

“Quando você é aluno de um curso mais curto, ou de um curso com um 

pessoal mais velho, você fica menos horas ali. Acaba que você tem 

menos integração. A gente tinha bastante identidade com o nosso 

prédio por conta de ocupação mesmo. Aquele prédio era muito 

ocupado por nós, então nós nos sentíamos um pouco parte daquilo” 

(Narrativa Ana: 6). 
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Há, portanto, alguma relação entre o sentimento de pertença, o tempo gasto na 

universidade e o período de duração do curso. Isso pode ser explicado por um dos grandes 

fatores de diferenciação entre estudantes tradicionais e estudantes não-tradicionais: a 

idade (Daiva, 2017). A probabilidade de estudantes mais jovens participarem de 

atividades fora do período comum de aulas é maior em comparação a estudantes com 

mais idade (Winstone et al., 2020). 

Essa relação entre a ocupação e o sentimento de pertença também é destacada por 

Costa et al. (2015) quando assinalam que o envolvimento de jovens nos espaços de 

discussão, diálogo e construção do ambiente escolar contribuem para o sentimento de 

pertença e construção de identidade. 

Em consequência disso, as discussões sobre o ambiente construído de ensino e o 

atendimento das necessidades dos/as estudantes também acabam por ser processos 

educativos que fomentam a participação e autonomia. Na fala de Ana vemos o quanto a 

relação com a identidade do lugar afeta o sentimento de pertença. Cicognani, Menezes e 

Nata (2010) entendem essa influência ao considerar que o ambiente educativo também 

diz das relações sociais que são construídas em seu entorno, o que afetaria diretamente a 

percepção do sentimento de pertença. 

 

2. Relações sociais e sentimento de pertença 

Conforme enunciado no tópico acima, não partiremos de uma leitura deficitária 

no que se refere aos capitais cumulados pelos/as EPG. Uma vez que o sentimento de 

pertença também é lido como uma forma de medir o capital social (Ahn & Davis, 2020), 

poderíamos assumir como pressuposto que EPG teriam maiores dificuldades para a 

construção do sentimento de pertença. 

Contudo, o que observamos é uma representação de EPG que apresentam fortes 

relações sociais desde a infância. Como expusemos algumas vezes, o capital social é um 

dos capitais mais evidentes nas histórias narradas de nossos/as participantes. Isto 

demonstra que, ao contrário do que poderíamos conceber, os/as EPG podem construir o 

sentimento de pertença em relação ao curso, faculdade e/ou universidade a partir do 

fortalecimento dessas relações já existentes. 

Ainda que as motivações para a entrada de EPG no ensino superior não estejam 

prioritariamente localizadas no viés social (Hunt et al., 2020), esse aspecto é 

constantemente ressaltado nas falas dos/as participantes como um importante fator de 

integração. O entendimento de que falta, por parte dos/as EPG, um desejo em construir e 
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manter relações sociais, posto que essa não é, de maneira geral, a principal motivação 

para a sua entrada no ensino superior, nega a influência que estes/as estudantes recebem 

também no ambiente familiar (O’Shea, 2015). 

Felipe ressaltou pontos positivos quanto à organização da Universidade do Porto, 

sobretudo em relação ao alojamento universitário como um espaço integrador entre os/as 

estudantes e facilitador das relações sociais. 

“(…) eu acho que tem uma coisa que eles pensaram bem para receber 

a gente que é a questão da residência universitária. Você chegando no 

Porto, você tem seu quarto, você tem sua própria casa de banho… Te 

puxa, digamos, para você interagir com as pessoas. Você interage com 

pessoas que você nunca viu na vida, que, provavelmente, depois daqui 

você nunca vai ver novamente na vida. Mas, se cria aquela amizade 

forte, que eu não tenho nem com pessoas que eu cresci no meu 

vilarejo.” (Narrativa Felipe: 6)   

 

O compartilhamento de sensações e pensamentos entre os/as estudantes é um 

importante fator de integração social. O argumento de que o sentimento de pertença 

deriva das interações sociais entre as pessoas (Ahn & Davis, 2020) ganha força quando 

consideramos as vivências de Felipe e Rita, por exemplo. 

Na presente pesquisa, que tem como recorte a Universidade do Porto, ressaltamos 

também o viés internacional da Universidade. Beatriz, que entrou na universidade quase 

aos 23 anos, traz o bom relacionamento que construiu com estudantes internacionais 

como uma das formas de integração com colegas, posto que havia um interesse comum, 

ainda que se restringisse à troca de conhecimentos entre países. 

Mais especificamente, podemos focar na comunidade brasileira que compõe a 

Universidade do Porto. De acordo com a caracterização socioeconómica e escolar dos/as 

estudantes inscritos na Universidade do Porto nos anos de 2018/2019, dos 1.155 

estudantes estrangeiros/as matriculados para os cursos de licenciatura e mestrado 

integrado, 67,8% (n=783) são brasileiros/as (GEEMC, 2020). 

Felipe também destaca que, enquanto italiano, percebe que é mais bem aceito em 

comparação a alguns/algumas colegas brasileiros/as, tendo em vista a história de 

colonização entre Brasil e Portugal. Ainda que, como aponta Beatriz, a presença de 

estudantes internacionais contribua positivamente para a experiência formativa no ensino 

superior, a experiência de brasileiros/as retrata em alguns casos episódios de 

discriminação (Santos, 2020).  

Curiosamente, Tomás foi o único que ressaltou que o fato de ser brasileiro trazia 

por si só alguns pontos positivos, pois já despertava o interesse de muitos médicos 
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portugueses com os quais trabalhou durante o estágio. Miriam frisou algumas 

dificuldades que podem estar relacionadas as dificuldades de construção do sentimento 

de pertença na Universidade do Porto, dentre elas uma distinção no tratamento de 

estudantes de Medicina e de outros cursos. 

“Para tentar alojamento eles dizem: ‘ah, mas se você não tem bolsa, é 

provável que não tenha alojamento’. Isso é também muito reduzido. E 

uma outra coisa ridícula, muito ridícula que eu fiquei a saber ontem. 

Eu tenho 28 anos, ou seja, não posso usufruir do passe que dá um 

desconto até os 23 anos. Então, eu fui pedir uma prova de que eu sou 

estudante. Eu cheguei lá e disseram-me que não posso, não dá para ter 

esse desconto no passe. E uma amiga ontem disse-me que a resposta 

que lhe deram foi que só os estudantes de Medicina é que têm o direito 

ao desconto mesmo fora da idade. Isso é mesmo muito errado” 

(Narrativa Miriam:3). 

 

O curso de Medicina seria mais organizado? Mais receptivo aos/às estudantes 

internacionais? Não somos capazes de responder tais questionamentos, mas podemos 

refletir sobre alguns pontos que abrangem esse tópico. Uma das diferenças entre o apoio 

e o incentivo parental reside na consideração do que seria o status do curso escolhido 

pelo/a estudante (Bardagi & Hutz, 2008). 

Isto posto, podemos pensar esse incentivo para um contexto fora da família. Se 

considerarmos o status do curso de Medicina como um dos mais altos e mais reforçados 

socialmente, poderíamos assumir o desconto no passe como um incentivo da 

Universidade para os/as estudantes desse curso. 

Contudo, salientamos que tais apontamentos são apenas reflexões advindas da 

colocação de Miriam, que também nos provoca quanto a utilização dos serviços 

extracurriculares oferecidos pela Universidade do Porto, como o alojamento 

universitário. 

 

3. Engajamento estudantil: modus operandi ou liberdades de participação? 

A literatura demonstra que o envolvimento dos/as estudantes em atividades e 

serviços extracurriculares pode favorecer o fortalecimento de um sentimento de pertença 

e de certa identidade estudantil, pois envolve um ajustamento ao ambiente universitário 

e ao tempo gasto pelo/a estudante quando não está em atividades de carga-horária 

obrigatória (Winstone et al., 2020). 

Porém, podemos perceber pela colocação de Miriam que a utilização dos serviços 

está, algumas vezes, condicionada a outros fatores. Por exemplo, o alojamento, que já foi 

destacado como um importante espaço de integração, é mais facilmente conseguido por 
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estudantes bolseiros. Santos (2020) também enuncia alguns obstáculos enfrentados por 

estudantes que precisam deixar os seus locais de origem, como é o caso de muitos EPG, 

no que se refere as questões de habitação e alimentação.   

Há ainda fatores e características pessoais que interferem nesse envolvimento. 

Gourlay (2015) discute esse enfoque no envolvimento e na participação como 

ferramentas que promovem o sentimento de pertença e uma sensação de ‘ser estudante’. 

Para a autora, existem formas de envolvimento estudantil que são desejáveis. Estas se 

constroem com base em atividades que são observáveis em detrimento de representações 

da construção do conhecimento solitário, como o estudo individual, por exemplo. 

Estudantes que assumem essa forma de conhecimento são, muitas vezes, tidos 

como passivos diante do contexto universitário. Assim, a autora descreve uma espécie de 

“tirania do engajamento” que inclusive fetichiza uma performance estudantil interativa, 

textual e verbal. Isto é, que constitui uma cultura em torno do que é aceitável ou não nas 

práticas dos/as estudantes (Gourlay, 2015). 

Portanto, a sociabilidade e a extroversão são atributos pessoais que interferem no 

envolvimento de atividades extracurriculares e na participação e que estão relacionadas 

ao sentido de pertença. Todavia, não podemos associar os/as estudantes que não se 

comportam dessa forma à noção de passividade e/ou desinteresse, mas sim desenvolver 

oportunidades acessíveis e variadas aos mais diversos perfis de estudantes, que não 

envolvam unicamente uma forma de participação verbalizada ou performada (Winstone 

et al., 2020). 

O discurso de desinteresse acaba por responsabilizar unicamente o/a estudante por 

uma possível sensação de deslocamento e não considera que o ensino superior ainda é 

pensado tendo em conta o perfil do/a estudante tradicional. A construção da identidade 

do/a estudante universitário ainda prioriza posições que levam em consideração a 

adequação da idade e os resultados de aprendizagem, além de uma imagem de estudante 

ideal reforçada pelas próprias normas sociais (Daiva, 2017).  

José apresenta alguns indícios acerca dessas contradições quando enuncia que, 

apesar de não fazer muito uso das atividades e/ou serviços oferecidos pela Universidade 

do Porto, compreende que os serviços estão disponíveis para quem quiser acessá-los, 

reforçando a cultura universitária que responsabiliza o/a estudante pelo seu engajamento. 

“O meu trabalho com a universidade era: sair de casa e ir para aula, 

sair da aula e ir para casa. Chegava, ia na cantina, tomava meu café, 

assistia aula e ia para casa. Fiz minha coisa toda em casa. Não usei 

serviços da universidade, muito pouco.Agora, é uma faculdade que 
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atende. Eu vejo pelo que eles divulgam. É uma faculdade que tenta 

abraça o estudante. Eu acho que se o aluno quiser se envolver na 

faculdade, não faltam coisas para ele se envolver” (Narrativa José: 

10). 

 

Diante dessas construções, o apoio familiar percebido ganha um espaço de grande 

relevância para o fortalecimento do sentimento de pertença.  Em alguns casos, a ausência 

de discussões entre familiares e/ou amigos/as desde o processo de escolha do curso até as 

percepções sobre a experiência acadêmica podem acarretar a evasão do curso 

universitário (Bardagi & Hutz, 2008). 

Ao passo que a educação familiar influência entrada dos EPG, também precisamos 

reconhecer o impacto que essa entrada representa para os familiares desses/as estudantes, 

de modo que esse rompimento intergeracional não represente um deslocamento do 

ambiente familiar (London, 1989), mas que integre a entrada do/a EPG a um projeto 

familiar comum. Ainda, a interação entre o lugar de origem, as representações familiares 

de sucesso acadêmico e as percepções familiares são fundamentais para pensarmos essa 

integração (O’Shea, 2015). 

As universidades precisam criar ativamente espaços que ofereçam 

oportunidades para os pais, filhos, irmãos e parceiros para se 

envolverem com a organização de uma forma significativa, 

reconhecendo que estes são frequentemente os ativos invisíveis que 

nossos alunos utilizam para motivar seu aprendizado e ter sucesso neste 

ambiente (O’Shea, 2015: 15). 

 

A família tem, além da função de apoio, grande participação nas movimentações 

do/a estudante dentro da universidade. Nessa conformidade, envolver esses atores em 

programas ou projetos oferecidos pela universidade pode ser uma boa estratégia de 

integração, além de fomentar a integração entre universidade e comunidade. 

Dentre as dificuldades vividas pelos/as participantes, podemos destacar pontos 

que se referem a frustração pela não compreensão de um conteúdo, problemas de saúde 

mental que envolvem o imperativo de produtividade ou trabalhos que não dependem 

apenas do esforço individual – destacadas por Beatriz, Felipe e Ana. A família e os 

serviços de assistência do SASUP foram apontados como fatores de suporte para a 

superação dessas dificuldades. 

 

4. As implicações da condição de estudante-trabalhador/a e suas implicações para o 

fortalecimento do sentimento de pertença 
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Outro aspecto a se considerar quando estudamos acerca das experiências 

universitárias se refere ao trabalho. Há uma grande diferença, destacada inclusive nas 

histórias de nossos/as participantes, quanto as vivências de estudantes integrais ou 

parciais, como nomeia a Universidade do Porto. Para Romanelli (1995: 453-454), 

A possibilidade de o estudante dedicar-se integralmente aos estudos, 

ficando desobrigado de manter-se financeiramente, assegura-lhe uma 

preparação profissional adequada para enfrentar posteriormente a 

competição no mercado de trabalho, mas gera a dependência da família, 

o que limita sua autonomia. É o que ocorre com o universitário que 

passo a classificar na categoria de estudante em tempo integral, já que 

o projeto familiar volta-se para garantir-lhe uma escolarização 

prolongada, livre de outras injunções. 

 

Quando trabalho e estudo fazem parte da rotina do/a estudante, podemos nomeá-

lo de estudante-trabalhador/a (Romanelli, 1995). Geralmente, na Universidade do Porto, 

quando o/a estudante possui o estatuto de estudante-trabalhador acaba por seguir um 

regime de tempo parcial na universidade, conforme descreveu Rita: “Na minha sala 

basicamente: brasileiros fazem parcial, porque trabalham. Os portugueses fazem 

integral, porque não trabalham. A divisão é essa.”. 

O estatuto do estudante-trabalhador representa uma conquista na construção de 

um ensino superior mais democrático, posto que permite trabalhadores/as realizem 

exames em outras épocas ou não sejam avaliados tendo em conta a frequência em sala de 

aula, por exemplo. 

Uma vez que a função social do/a estudante trabalhador/a não reside apenas no 

estudo, pois geralmente se trata de estudantes independentes financeiramente, possíveis 

pais ou cônjuges, a universidade acaba por ocupar uma função secundária (Daiva, 2017). 

Por outro lado, somente quando o/a estudante é completamente sustentado/a pelos/as 

responsáveis é que pode se dedicar integralmente aos estudos, o que também pode 

acarretar sensações de menos autonomia e dependência (Romanelli, 1995). 

Diante disso, é interessante que as instituições que têm estatutos de estudantes-

trabalhadores/as, como a Universidade do Porto, pense em programas de integração não 

apenas com foco nos estudantes tradicionais, mas que considere também estudantes que 

participam do contexto universitário em tempo integral, por exemplo (Winstone, 2020). 

Resumidamente, temos diversos fatores de auxílio para a construção do 

sentimento de pertença de EPG, tais como: o apoio familiar, o envolvimento em 

atividades e/ou serviços extracurriculares, as relações sociais entre pares e professores/as, 

o trabalho e as características pessoais de cada estudante. Zea et al. (1997) resume os 
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atributos pessoais, a integração acadêmica e a integração social como os blocos 

fundamentais para se pensar a permanência e o sentimento de pertença de estudantes do 

ensino superior. 

Estes fatores possuem atributos subjetivos e se interrelacionam de modo muito 

recíproco, o que pode ser um indicativo de dificuldade para a mensuração dos mesmos, 

mas evidencia a complexidade do conceito de sentimento de pertença e sua abrangência 

quando pretendemos discutir e construir um ensino superior mais inclusivo.  

À vista disso, tal qual Hunt et al. (2018), não encontramos grandes distinções no 

que se refere a construção do sentimento de pertença de EPG. As dificuldades trazidas 

em relação ao pertencimento à Universidade do Porto advêm mais de questões quanto a 

organização da universidade, o distanciamento do país de origem ou de concepções 

subjetivas e individuais. 

Sem embargo, Laura trouxe uma reflexão que pode ser entendida como um 

obstáculo mais presente na experiência de estudantes EPG, sobretudo quando são também 

imigrantes. Há um entendimento de que a integração de estudantes brasileiros/as é 

diferente de outros estudantes imigrantes, como destacamos anteriormente. 

“A questão de professor, que até eu vi esses dias uma pesquisa da 

Universidade do Porto, do curso de Letras, se eu não me engano, que 

é sobre a integração dos portugueses com os brasileiros aqui. A 

questão da aceitação… Eu acho que, às vezes, você percebe 

preconceito até por parte dos professores, porque, por exemplo, para 

dar nota, eles se baseiam no que o aluno é. Vão pela trajetória 

curricular e em sala de aula do aluno que eles já conhecem, porque 

muitos são da licenciatura... E a gente surgiu lá do nada. Eles não 

sabem a nossa trajetória, eles não nos conhecem” (Narrativa Laura: 

3). 

 

Esse excerto é representativo de muitas questões vivenciadas pelos/as EPG na 

Universidade do Porto. O’Shea (2015) aponta que o reconhecimento positivo das histórias 

de EPG e da riqueza cultural que carregam consigo ajuda na continuidade dos estudos e 

pertencimento à universidade. Tendo em vista que a maioria dos/as estudantes que 

procuram Portugal como destino para estudos, sobretudo no ensino superior, possuem 

origem no continente africano ou sul-americano – a preocupação com o discurso colonial 

reproduzido pela exotização ou exaltação da diferença deve estar presente nas práticas 

educativas, sobretudo na Universidade do Porto. 

Ana, Miguel e José também salientaram o contexto político brasileiro como fator 

de influência para a procura por Portugal. Santos (2020) destaca esse fenômeno, mais 

intensificado desde 2018, como um novo tipo de migração, representado pela classe 
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média brasileira, que fortalece o contexto português como centro de produção do 

conhecimento. 

A atribuição de notas sem critérios bem definidos e sem acesso à correção também 

levantam questões quanto a avaliação com base na trajetória, ao mesmo tempo em que há 

um desinteresse pela trajetória do/a estudantes que vem de outros backgrounds. Essa 

leitura do/a EPG, nesse caso especificamente brasileiros/as, como diferente acaba por 

os/as localizar em um espaço de expectativas mais baixas em comparação aos outros 

estudantes (Santos, 2020), reforçando o discurso deficitário travestido de uma 

compreensão que se revela como uma forma de desvalorização. 

Ainda assim, reafirmando a complexidade dessa discussão, destacamos, 

finalmente, que os resultados serão sempre distintos tendo em vista o grupo de estudantes 

que se investiga sentimento de pertença (Sarriera, 2012). Isto posto, traremos também a 

perspectiva de José, que sente a Universidade do Porto como um abraço. 

“Eu me sinto nesse processo. Eu estudo aqui, falo que estudo aqui, 

gosto de saber o que a universidade disponibiliza para os alunos. Vejo 

que eu poderia estar usufruindo de coisas, porque estão 

disponibilizando para mim” (Narrativa José: 10). 

 

A partir disso, também se faz relevante destacar as boas iniciativas propostas pela 

Universidade do Porto no que se refere aos processos de integração estudantil, dentre os 

quais podemos destacar o programa de Mentoria como exemplo. O programa se baseia 

numa perspectiva de troca de experiências entre mentores/as e mentorados/as com o 

intuito de promover integração e acolhimento no ensino superior. 

Destarte, essa discussão é muito particular e produz diversos encaminhamentos, 

sendo o mais emergente a necessidade de reconhecimento das características pessoais e 

institucionais de cada contexto, de forma a pensar as políticas integrativas de cada 

universidade (idem). Destacamos também a necessidade de atenção às interações pessoais 

e contextuais, sobretudo nos períodos iniciais do curso ou na fase de encontro (Van 

Herper, 2020), onde o confronto entre crenças individuais e a cultura acadêmica podem 

ser mais fortemente experienciadas. 

A noção de sentimento de pertença nos permite pensar acerca de diversas questões 

referentes ao ensino superior, sendo um dos aspectos mais edificantes para a compreensão 

global de bem-estar do/a estudante, seja de primeira geração ou não.  
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CAPÍTULO V – A emergência da teoria interseccional para a compreensão das 

dinâmicas estruturais que permeiam a noção de justiça escolar 

  

Neste capítulo discutiremos uma teoria emergente a partir dos eventos narrados 

pelos/as participantes desta pesquisa. Apesar de, inicialmente, não ter sido uma 

preocupação teórica para este trabalho, o conceito de interseccionalidade parece aflorar 

nas narrativas recolhidas, de modo que se fez necessária uma discussão acerca desta 

temática, que surge nessa pesquisa como uma categoria teórico-empírica.  

Além de ser uma ferramenta teórica, a interseccionalidade também é um modo de 

olhar e intervir no plano social, o que ressalta um aspecto salutar para o entendimento do 

conceito: a ideia de práxis. Práxis se refere à idissociação entre teoria e prática presente 

em inúmeros fenômenos, sobretudo nas ciências humanas (Cho, Crenshaw & McCall, 

2013). 

 

1. As contribuições da abordagem interseccional para pensar as diferenças 

No caso desta pesquisa, a interseccionalidade surge exatamente por essa 

associação entre prática e teoria. Os trabalhos e análises que partem de uma pespectiva 

interseccional tem por objetivo expor o engendramento entre as relações de poder que 

perpassam, sobretudo, as noções de classe, etnia e gênero em contextos individuais, 

coletivos ou institucionais (Rodrigues, 2013). 

O conceito surgiu a partir das críticas de mulheres negras ao feminismo liberal 

que excluía a experiência de mulheres negras, por voltas dos anos de 1980. O termo foi 

primeiramente utilizado pela advogada Kimberlé Crenshaw num contexto de defesa de 

mulheres negras em processos jurídicos. Para Nogueira (2017: 145), “no fundo, a 

interseccionalidade deu um nome a um compromisso teórico e político previamente 

existente, e dá mais ênfase a uma matriz de opressão/privilégio.”. 

Ou seja, a discussão interseccional representa um desdobramento de pautas do 

movimento feminista negro que visam questionar os sistemas de opressão, sendo uma 

importante ferramenta teórica e prática para se pensar discursos e ações que reproduzem 

as violências. Pocahy (2011) define a ideia de interseccionalidade como uma prática-

conceito feminista que permite pensar os processos de subjetivação que são “agenciados 

na experiência política e cultural da Educação” (Pocahy, 2011: 21). 

Destarte, a abordagem interseccional se faz relevante e cada vez mais emergencial 

para pensar as desigualdades, pois permite que se aborde diferenças, semelhanças e 
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intersecções entre as distintas formas de opressão. A ideia, portanto, não é reduzir as 

opressões a um novo termo teórico – interseccionalidade – mas perceber seus efeitos de 

modo justaposto (Kerner, 2012). 

O que torna uma análise interseccional – em quaisquer termos, 

interações, campos ou disciplinas – é a adoção de uma forma 

interseccional de pensar sobre o problema da uniformidade e da 

diferença e sua relação com o poder. Esse enquadramento – de conceber 

categorias não tão distintas, mas sempre permeadas por outras 

categorias fluidas e mutáveis, sempre no pocesso de criar e ser criado 

pelas dinâmicas de poder – enfatiza o que faz a interseccionalidade, não 

o que é a interseccionalidade (Cho, Crenshaw & McCall, 2013: 

795). 
 

Desse modo, podemos perceber a relação entre o pensamento e a prática 

interseccional com a noção de justiça social. Quando tentamos falar de mobilidade social, 

falamos também de desigualdades, de maneira que é relevante e transversal pensar além 

das desigualdades materiais e pensar em desigualdades institucionais (Almeida, 2018) a 

fim de se discutir possibilidades de mudança social. 

Isso quer dizer que é importante questionarmos o lugar da universidade enquanto 

espaço de reprodução dessas desigualdades. As universidades têm compromissos sociais 

enquanto instituições de produção do conhecimento. O novo cenário universitário “obriga 

o conhecimento científico a confrontar-se com outros conhecimentos e exige um nível de 

responsabilização social mais elevado às instituições que o produzem” (Santos, 2005: 

157). 

A presença de EPG nos contextos universitários é um indicativo desse confronto 

vivenciado pelo/as estudantes ao entrarem em contato com a cultura universitária e 

percebido também pelas instituições. Nesse sentido, retomamos a questão trazida na 

introdução desta dissertação, a qual a Universidade do Porto celebra a continuidade 

geracional e destaca retratos de famílias Uporto. Podemos entender esse recorte como 

uma forma de celebração da reprodução e da manutenção das camadas sociais que 

usualmente têm acesso ao ensino superior. 

A leitura interseccional auxilia no pensamento acerca dessas continuidades e 

diferenças, ao mesmo tempo em que permite reflexões acerca dos processos de 

subjetivação individuais que estão engendrados por questões estruturais. A ideia de 

desigualdade mínima mantida, apresentada anteriormente nessa investigação, também é 

expressiva das relações entre luta de classes e educação, pois demonstra que a abertura 
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para as camadas sociais mais baixas ou médias só é possível quando as necessidades das 

camadas mais altas é atingida (Hout, 2006). 

A ideia de interseccionalidade também auxilia pensar os pertencimentos 

identitários das pessoas, pois coloca em questão as “experiências das pessoas que estão 

sujeitas a múltiplas formas de subordinação dentro da sociedade” (Nogueira, 2017: 141). 

Há, portanto, uma constante articulação entre as ideias de pertença, desigualdades e 

experiência para pensar a interseccionalidade, temas que perpassam a construção deste 

trabalho e que justificam, mais uma vez, a relevância da presente discussão. 

Entretanto, é importante ressaltar que não se trata de uma adição de opressões a 

partir das identidades, posto que estas não podem ser compreendidas de modo isolado. A 

interseccionalidade não se refere, portanto, a um acúmulo de pertenças, pois essa visão 

acaba por generalizar e reduzir os modos possíveis de ser no mundo (Nogueira, 2017).  

Pelo contrário, as experiências dos sujeitos que estão, de certa maneira, à margem 

de alguns contextos sociais devem ser entendidas a partir de um ponto de vista 

multidimensional, que permita pensar essas opressões de forma conjunta, de modo a não 

colaborar para suas reproduções (Hirata, 2014). 

Ainda que o foco da pesquisa narrativa não seja uma abordagem interseccional 

acerca de temas como racismo, colonização e patriarcado, estes são assuntos que 

emergem nas falas dos/as participantes, posto que fazem parte da experiência de muitas 

pessoas. Conforme Clandinin e Rosiek (2006: 59), 

Todas essas injustiças sistêmicas e suas interseções, no entanto, 

encontram seu caminho para as investigações narrativas porque fazem 

parte da vida das pessoas e das histórias vividas. Além disso, o terreno 

institucional no qual os investigadores da narrativa frequentemente 

lutam para se localizar está igualmente repleto de lutas de poder cujas 

vozes valem a pena ser ouvidas. 

 

Alguns relatos dos/as EPG que participaram da presente pesquisa trazem consigo 

essa vivência. As injustiças que se referem ao acesso ao ensino superior são trazidas por 

alguns/as estudantes, como Rita e José, que destacaram os processos de admissão para o 

mestrado no Brasil como inadequados, pois apoiam-se em predileções de docentes que 

oferecem as vagas. A entrada na universidade também foi ressaltada por Miguel, que 

sublinhou seu acesso à faculdade pelo sistema de cotas, um resultado de lutas sociais para 

incentivar um ensino superior mais democrático:  

“a minha nota no ENEM não foi tão satisfatória, mas eu consegui, pela 

UFRJ, ter o acesso a outras plataformas para conseguir aceder a 

Universidade. Eu consegui entrar na cota de negros de escola pública. 

Eu fui a última vaga!” (Narrativa Miguel:2). 
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No Brasil, o sistema de cotas para entrada no Ensino Superior foi declarado 

constitucionalmente no ano de 2012, por meio de uma lei que obriga a utilização de ações 

afirmativas nas universidades federais. A Lei Federal no. 12711, de agosto de 2012, 

reserva 50% das vagas das universidades federais do País para negros/as e indígenas 

proporcionalmente em relação em cada estado (Gurgel & Colaço, 2020). 

Ações como essa reforçam a necessidade de se pensar o papel social da 

universidade enquanto produtora de conhecimento. Em Portugal, o Decreto-Lei no. 64, 

de março de 2006, preceitua provas adequadas para avaliar a capacidade para frequência 

do Ensino Superior de pessoas maiores de 23 anos.  

Essas medidas promovem discussões acerca da democratização do acesso. Dubet 

(2004) defende a utilização de ações discriminatórias positivas para pensar a noção de 

justiça, apesar de ressaltar o caráter paliativo delas. A experiência de Miguel aponta para 

a intersecção entre questões de classe e etnia e evidencia a relevância de medidas 

afirmativas para as políticas públicas de educação. 

Ainda que sejam localizadas apenas sob o ponto de vista do acesso e não 

representem, necessariamente, uma democratização do ensino superior, uma vez que não 

recaem para a questão de permanência e sucesso acadêmico, essas ações demonstram 

minimamente o início de uma experiência mais democrática no ensino superior. 

A entrada de estudantes negros/as na universidade representa um ato de resistência 

às narrativas deficitárias que comummente são reproduzidas no meio acadêmico. Por 

meio da experiência de alunos como Miguel é possível pensar e propor modelos de 

transformação através da educação (Jayakumar, Vue & Allen, 2013). 

 

2. Possíveis efeitos de democratização a partir da entrada de estudantes de primeira 

geração no ensino superior 

Tendo em vista que tencionamos perceber os possíveis efeitos de democratização 

universitária a partir do acesso de EPG, é preciso trazer essa discussão de forma mais 

aprofundada. É importante entender e abordar a questão da democratização por diferentes 

formas. A noção de interseccionalidade permite pensar 

como gênero, raça/etnia e sexualidade (entre outros marcadores sociais) 

se constituem como elementos importantes na manutenção e 

(re)invenção dos jogos de verdade que estabelecem o que é possível ou 

não em termos de corpo, mas também aquilo que define ou não uma 

sociedade democrática (Pocahy, 2011: 21). 
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Uma sociedade democrática deveria, primeiramente, oferecer para todas as 

pessoas a sensação de participação, no sentido de receber e entregar algo à sociedade. 

Além disso, as pessoas deveriam sentir que as políticas favoreceriam e assegurariam esse 

lugar de troca social, ou fornecessem algum tipo de apoio para tal. Uma sociedade 

democrática, portanto, priorizaria os direitos de aprimoramento, inclusão e participação 

de todos e todas (Bernstein, 1996). 

Dubet (2015) discute também a ideia de democratização interna no ensino 

superior, que se refere aos processos próprios das instituições. À medida em que se 

visualiza a democratização do acesso, tem-se também um crescimento das desigualdades 

nos mais diversos segmentos educacionais. 

Com base em seus recursos financeiros, seu local de residência, suas 

competências acadêmicas, seu capital cultural, os estudantes se 

orientam para formações mais ou menos prestigiosas e mais ou menos 

rentáveis. Por toda a parte, verificam-se profundos afastamentos entre 

as universidades de maior e de menor prestígio, separando-se, com 

frequência, as mais antigas das mais novas (Dubet, 2015: 258). 

 

Desse modo, ficam evidentes as diferenças de valor que são atribuídos aos 

diplomas e formações.  Um sistema de ensino superior que democratiza o acesso, mas 

desvaloriza os diplomas, por exemplo, não seria, de fato, um sistema democrático. Por 

essa razão, as noções de democratização e justiça social devem ser pensadas em conjunto, 

visto que a justiça escolar deve preocupar-se em não produzir novas desigualdades na 

tentativa de diminuir outras desigualdades (Dubet, 2015). 

Nas sociedades ocidentais ditas democráticas, a concepção de justiça adotada tem 

o mérito como princípio fundamental, ou seja, a educação formal nessas sociedades é 

justa porque cada um pode obter sucesso em razão de seu esforço individual (Dubet, 

2004). Essa perspectiva ignora os fatores estruturais que influenciam e, em alguns casos, 

definem os caminhos educacionais de determinados setores sociais. 

Ainda pensando em uma abordagem interseccional que “resiste à essencialização 

de todas as categorias e está atenta às especificidades da data, do local, das histórias e das 

localizações.” (Nogueira, 2017: 149), não podemos apoiar a defesa num viés 

meritocrático, uma vez que universaliza aspectos que devem ser contextualizados e ignora 

as diferenças produzidas pelas estruturas. 

Entretanto, também é importante que não pensemos essas especificidades, os 

privilégios e as opressões como algo fixo, sobretudo por entendermos a mudança social 
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como algo possível. É necessário estar atento/a aos dinamismos dos acontecimentos, tanto 

no que se refere às opressões, quanto aos privilégios (Nogueira, 2017). 

Desse modo, o que se observa ainda hoje é a necessidade de um aprofundamento 

da experiência democrática em educação. Avaliando a mudança social a partir da 

comparação entre pais e filhos/as na idade adulta, podemos concluir que todos/as os/as 

EPG representam essa mobilidade social em suas famílias. A fala de Ana, trazida abaixo, 

evidencia esse argumento:  

“(…) eu acho que tenho possibilidades que a minha família nunca teria, 

por exemplo. A minha mãe nunca ia ter chances de conhecer a Europa 

e ela veio para cá me visitar já. São coisas que mudam tudo. E tudo 

partiu desse primeiro momento que eu tive a oportunidade de estar no 

ensino superior, de conseguir uma vaga de emprego melhor e ganhar 

melhor…” (Narrativa Ana: 8). 

 

Ainda assim, é preciso ressaltar a importância de se pensar os processos de 

democratização do ensino superior de modo mais denso. Dewey define a noção de 

democracia para além de um modo de governo, mas como uma construção conjunta de 

experiência humana. Desse modo, o autor defende que todos/as têm participação no que 

deve ser valorizado, ressaltando a contribuição que cada um/uma pode oferecer para a 

sociedade (Branco, 2010). 

A educação defendida por Dewey, portanto, só poderia acontecer em sociedades 

democráticas, logo, o sentido da democracia reside numa experiência educativa, pois a 

expressão de cada indivíduo em sua diferença é também uma forma de alargar a 

experiência de cada um (Branco, 2010). 

 

3. Rompendo a dicotomia entre opressões e privilégios 

Conforme exposto anteriormente, a leitura interseccional volta o olhar para o 

cruzamento não só de opressões, mas também privilégios, ressaltando, desse modo, uma 

natureza multiplicativa, não aditiva. Ana, que reconhece as mudanças sociais 

proporcionadas pelo ensino superior, também enuncia que “O fato de eu não ter que 

trabalhar até eu ter 22 anos, embora eu tenha trabalhado, eu não precisava… Isso é um 

divisor de águas! Me possibilitou um monte de coisas. É um privilégio!” (Narrativa Ana: 

7). 

Desse modo, podemos inferir quem ninguém é inteiramente oprimido/a ou 

privilegiado/a e o pensamento interseccional nos ajuda a pensar por esse ângulo, pois 

ressalta as identidades como fluídas. Akotirene (2019) ressalta que as diferenças 
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produzidas pelas forças de opressão tendem, nas sociedades ocidentais, a ser 

transformadas em identidades fixas –  a mulher, o/a preto/a, o/a pobre – ao passo que a 

interseccionalidade permite que se pense essas identidades politicamente, a partir de um 

dinamismo que afirma e ressignifica distintos modos de existência.  

Collins (2003) é enfática ao dizer que novas formas de pensamentos só serão 

possíveis se nos afastarmos desse purismo que cristaliza papéis de vítimas e opressores/as 

e fomenta disputas teóricas e espaços de competição que acabam por escalonar quem é 

mais ou menos oprimido/a. 

Partindo desse entendimento, concluímos a relevância de se refletir acerca das 

intersecções entre opressões e privilégios. Curry-Stevens (2007) pensa o privilégio a 

partir de uma pedagogia que convida os/as educadores/as a aprofundar esse aspecto, 

muitas vezes menos teorizado que as opressões. Para a autora, é salutar que localizemos 

nós mesmos enquanto oprimidos/as e privilegiados/as para propor uma ação política e 

pragmática que transforme o modo de pensar a educação. 

Para tanto, ela defende que se universalize a ideia de privilégio não como “um ato 

de dominação cúmplice do privilégio, mas como um resultado lógico da rejeição das 

hierarquias, bem como do reconhecimento pós-estrutural dos locais pluralizados de 

dominação” (Curry-Stevens, 2007: 38). 

Dessa maneira poderíamos ir além da tentativa de desmantelar as opressões para 

pensar as formas de construção e manutenção dos privilégios, ainda mais invisibilizados. 

Por isso, o exercício de dar nome aos próprios privilégios e pensá-los a partir da 

desnaturalização auxilia na construção de um projeto educativo, ético e político que una 

privilégios e opressões em busca da promoção de justiça social (Curry-Stevens, 2007; 

Pease, 2010). 

 

4. Transitoriedades e deslocamentos do papel feminino: a importância de mulheres 

em espaços de referência acadêmica 

Outro ponto emergente nas narrativas que contribui para essa discussão se refere 

ao papel da mulher no meio académico e familiar. A identidade feminina esteve por muito 

tempo fixa e definida em aspectos universais que acabavam por excluir outras 

performances de feminilidade. Conforme exposto anteriormente, o pensamento 

interseccional advém da divergência de mulheres negras com as pautas defendidas pelo 

feminismo liberal, que também universaliza a ideia de mulher.  
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As estudantes que participaram dessa pesquisa também trouxeram argumentos 

que rompem com essa expectativa e ressaltaram a relevância de ter exemplos de figuras 

femininas em espaços profissionais de sucesso. Miriam ressaltou o estigma que persiste 

em muitos núcleos familiares ainda nos dias de hoje: 

“Também há um estigma do masculino e do feminino. Tu já deves ter 

reparado que os pais é mais esperança no filho, dão sempre muito mais, 

a esperança é sempre muito mais no filho que numa filha. Infelizmente 

é assim. É a sociedade.” (Narrativa Miriam: 1). 

 

Essa constatação, que persiste ainda hoje reforça as identidades fixas de homem e 

mulher. Ainda que hoje estejamos cada vez mais afastados dessas generalizações, quando 

se trata de gerações anteriores esse discurso ainda é amplamente difundido. A importância 

da entrada de estudantes mulheres no ensino superior também reside nessa quebra 

geracional familiar em que a mulher ocupa uma função pré-determinada.  

Além de ocupar os espaços públicos por meio da inserção no mercado de trabalho, 

as mulheres se inseriram em contextos académicos, sendo mais visível uma confluência 

de papéis de mãe, estudante, trabalhadora e outros, que produzirão diferentes efeitos em 

cada contexto sociocultural (Oliveira & Temudo, 2008). 

Ao romper com essa visão tradicional, a nova geração de mulheres universitárias 

prioriza um ponto de vista de valorização pessoal, uma vez que pensam e agem em 

conformidade com objetivos individuais. Entretanto, é importante considerar a dimensão 

coletiva da construção do que é ser mulher, ainda que ressaltemos os aspectos e vivências 

pessoais.  

(…) se por um lado, conceber as mulheres como um grupo homogéneo 

pode significar ignorar as suas vivências idiossincráticas, as relações 

que foram estabelecendo ao longo da vida (classe, nacionalidade, etnia, 

religião, etc.), por outro lado a não afirmação como grupo arrisca a que 

a dominação das mulheres não seja verdadeiramente compreendida 

como parte integral no processo de construção das sociedades, enquanto 

experiência coletiva, vivida por todas as mulheres, ainda que de forma 

diferente (Oliveira & Temudo, 2008: 151-152). 

 

Podemos dizer que, atualmente, as mulheres têm ocupado mais espaços na 

produção acadêmica. Contudo, ainda há uma notável diferença na ocupação desses 

lugares por mulheres brancas e negras. No Brasil, por exemplo, o aumento das taxas de 

escolarização feminina é um bom indicativo para os órgãos governamentais, pois 

mulheres mais escolarizadas tendem a ter filhos/as mais escolarizados (Rosemberg, 

2001). 
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A caracterização econômica e escolar dos/as estudantes da Universidade do Porto 

no ano de 2018/2019 também aponta para esse dado. Em média, 39% das mães de 

estudantes das faculdades dos cursos elencados para esta pesquisa – FCEUP, FDUP, 

FLUP, FMUP, FEUP, FBAUP, FADEUP e FCUP – possuem ensino superior completo, 

enquanto o número é de 31% para os pais dos mesmos cursos (GEEMC, 2020).  

Vale ressaltar que a interpretação de índices como esse deve ser baseada em 

suportes teóricos para que não se esvazie em discursos ideológicos. A maiores taxas de 

escolarização feminina, muitas vezes, são explicadas tendo em vista a necessidade de 

trabalhos extra-domésticos desempenhados pelos homens, ou mesmo pelas “tentações da 

contravenção” (Rosemberg, 2001). Confrontar tais concepções com a pesquisa científica 

é dever dos/as investigadores/as de modo a não cair em explicações simples e 

reducionistas (idem).  

Não obstante, apesar desse crescimento na carreira académica, ainda hoje, 

dificilmente as mulheres chegam ao topo das carreiras universitárias e têm suas atuações 

restritas a determinadas áreas científicas (Oliveira & Temudo, 2008). Rita, em sua fala, 

aponta para as particularidades de um curso maioritariamente feminino, como o Design 

de Moda, mas que ainda assim destaca e privilegia figuras masculinas em posições de 

maior responsabilidade e confiança. 

“Por exemplo, o meu coordenador de curso era professor e a esposa 

dele também, a ex, no caso. Quando ele foi fazer o mestrado e 

doutorado, ele veio aqui para Portugal, durante o casamento deles. A 

esposa dele se absteve de todos os trabalhos dela para cuidar dos três 

filhos que eles têm. E eu acho que isso é muito revelador, porque ele 

simplesmente deixou a casa e a família, enquanto ela teve que sair da 

universidade por um tempo. Quando ele voltou, voltou num posto 

importante, porque ele veio fazer o mestrado em Covilhã, pago pelo 

instituto… Principalmente na moda, que é um curso muito feminino, a 

maioria são alunas, a maioria são professoras… Ver isso é muito 

revelador.” (Narrativa Rita: 9). 

 

A passagem acima destaca a construção de padrões de produção acadêmica que 

ressaltam as construções sociais de gênero também em contexto universitário. Alguns 

estudos justificam essa constatação a partir de práticas discriminatórias que 

desconsideram a qualificação e focalizam em características como relações familiares e 

falta de ambição (Velho & León, 1998).  

As mulheres, portanto, precisam considerar tanto a carreira acadêmica, quanto a 

carreira burocrática, de modo que precisam sempre afirmar o seu papel, enquanto o papel 

dos homens não é contestado (idem). Entretanto, as passagens também assinalam a 
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fluidez de identidades e ressaltam a importância de mulheres que vieram antes e 

representam importantes figuras de referência para as gerações seguintes. 

Ainda que a responsabilidade familiar esteja alicerçada no papel feminino, o 

trânsito de mulheres em outros espaços evidencia, para outras mulheres, as possibilidades 

de rompimento com as identidades fixas pré-definidas. Em termos educativos, é 

representativo de referências profissionais importantes para a permanência de mulheres 

nos contextos universitários. 

Para mim, isso sempre foi um fato muito motivador. Se essas 

professoras conseguem, nada me impede de conseguir. Se eu me 

esforçar e se eu trabalhar para isso, lógico. Nada cai do céu, mas, sim. 

Eu ver as pessoas a trabalhar e a fazer coisas que elas próprias gostam, 

dentro da área de educação e conhecer professoras que também 

gostavam do que eu gostava na educação, só me mostrou que é possível 

fazê-lo. (Narrativa Beatriz: 11). 

 

De maneira geral, para além das teorias previamente definidas como aporte para 

a construção desta dissertação, a abordagem interseccional surgiu como uma teoria 

relevante ao passo em que as transcrições foram realizadas, inclusive como auxílio para 

o processo de construção das narrativas, leitura e interpretação.  Ao pensar a produção 

das diferenças e idealizarmos um horizonte de mudança social, consideramos que há certo 

dinamismo nas estruturas, que podem e devem ser transformadas, deslocadas e desafiadas 

a cada possibilidade de ação nas pequenas frestas deixadas pelos caminhos enrijecidos e 

normalizados. 

A presença de EPG nas universidades é um indício dessa possibilidade de 

transformação. A preocupação reside, agora, em manter o valor e o peso que os diplomas 

universitários carregam, uma vez que visualizamos atualmente um descrédito da 

conquista universitária, que empurra os/as estudantes para o imperativo de uma pós-

graduação, no intuito de serem competitivos no mercado de trabalho. 

Espinosa discute a ideia de atribuição de valor e dá lugar à luta social para a 

definição do que seria justo ou injusto. A vida em sociedade exige certa concordância 

entre o que deve ser legitimado, mas a partir da luta social consideramos quem pode, ou 

não, atribuir valor às coisas (Chauí, 2011). 

Desse modo, podemos perceber sempre uma tentativa de manutenção dos ideais 

meritocráticos travestidos de justiça que, na realidade, apontam para uma manutenção de 

posições que privilegiam a sucessão social do indivíduo, distinguindo-nos entre os que 
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possuem uma linhagem familiar – tal qual a apresentação de famílias Uporto – dos que, 

conforme expressou Laura, chegaram à universidade “do nada”. 

Além de fomentar uma competição na qual os esforços nunca são os mesmos e, 

por conta disso, distanciar-se do ideal democrático, basear a educação em ideias 

meritocráticas não é possível, pois ignora trajetórias e estruturas que pesam em 

determinadas histórias de vida. Todavia, ressaltamos mais uma vez o início de uma 

experiência democrática quando proporcionamos o acesso de EPG às universidades e 

destacamos a necessidade de pensar modos de permanência e sucesso em seus percursos 

a fim de aprofundar essa experiência. 
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Apreciações Conclusivas 

Ao longo deste trabalho procuramos tecer reflexões acerca dos processos de 

tomada de decisão e construção do sentimento de pertença de EPG na Universidade do 

Porto. Para tanto, nos apoiamos em teorias e autores/as que pesquisam sobre o tema e nos 

localizamos como uma investigação que visa abordar tais conteúdos a partir de uma 

leitura que valoriza as potencialidades e virtudes de EPG (Checkoway, 2018; Gofen, 

2009; Yosso, 2005; O’Shea, 2015; Hunt et al., 2018). 

A partir da construção de dez narrativas tecemos reflexões sobre diversos 

conteúdos que permitem pensar um ensino superior mais inclusivo. Dentre os resultados 

encontrados, podemos citar o afastamento da ideia de destino social, que tem por base o 

contexto familiar, em prol de uma responsabilização do sujeito pelo seu próprio destino, 

ancorada numa perspectiva de justiça social alicerçada na ideia de meritocracia (Dubet, 

2004). 

Ou seja, os/as EPG não estariam mais presos/as a uma probabilidade que afirma 

suas menores chances de perseguir o ensino superior, mas a uma forma de “liberdade” de 

ações com base na perda de referências das grandes instituições socializadoras, inclusive 

de instituições de educativas. Aliado a isso, temos um movimento de abertura das próprias 

instituições, a considerar regimes parciais, estatutos de estudante-trabalhador e os exames 

para maiores de 23 anos como exemplos.  

Não obstante, esses pontos não implicam em um ensino superior necessariamente 

mais democrático, sobretudo porque se observa certa desvalorização dos títulos de 

licenciatura e submete os indivíduos a uma lógica de mercado, inclusive nos processos 

de educação (Setton, 2001). Os/as que ocupam os lugares de produção e consumo dos 

bens culturais – como nós, investigadores/as – possuem grande responsabilidade no 

aprofundamento da experiência democrática no ensino superior.  

O aumento da taxação de livros no Brasil (Matos, 2020) e o aumento exponencial 

das propinas da Universidade do Porto (Rocha, 2020) exemplificam de modo muito 

concreto o viés mercadológico e econômico da produção do saber e representam um 

retrocesso na circulação e democratização do conhecimento. 

As disposições sociais estruturais influem fortemente no acesso e na permanência 

de EPG à universidade. Contudo, não são impedimentos para trajetórias de sucesso, posto 

que a releitura da teoria bourdieusiana proposta por Yosso (2005) demonstra uma nova 

perspectiva para o acúmulo de outros capitais igualmente importantes para o meio 

acadêmico. 
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Além disso, o projeto individual para a entrada no ensino superior acaba por se 

desdobrar em um projeto familiar, ou vice-versa. A entrada na universidade ainda 

representa uma possibilidade de ascensão social e maior competitividade no mercado de 

trabalho, de modo que famílias as quais não tiveram essa possibilidade, mas possuem 

algum tipo de recurso, oferecem os meios educacionais disponíveis e possíveis para que 

as próximas gerações a tenha (Romanelli, 1995). 

À vista disso, o capital social e o capital familiar são presentes ao longo das 

histórias dos/as participantes desta pesquisa. Tendo em vista que a ideia de sentido de 

pertença se articula intimamente com essas formas de capitais (Ahn & Davis, 2020), tem-

se no fortalecimento dessas relações uma das estratégias para a construção do sentimento 

de pertença de EPG no contexto universitário. 

Ademais, o sentimento de pertença em relação ao ensino superior pressupõe 

características pessoais e institucionais que devem ser avaliadas em interação. A partir da 

compreensão de que o primeiro ano de entrada no ensino superior representa um período 

decisivo para a continuidade dos estudos nos anos seguintes, enfatizamos também a 

importância dos programas de transição, desde que considerem a que tipo de estudantes 

se destina (Van Herper et al., 2020). 

Destacamos também a riqueza da abordagem narrativo-biográfica para se pensar 

os processos de sentimento de pertença. O foco na experiência se traduz como um 

importante recurso para pensar essa temática, pois permite o contato com um conteúdo 

mais subjetivo e enfatiza as características temporais e contextuais da vida de cada 

participante. 

A construção científica por meio dos métodos biográficos também elucida um 

modo de fazer ciência que se distancia das práticas de fast science (ciência rápida), 

comuns nos contextos universitários, seja em razão do aumento no número de 

pesquisadores/as ou da necessidade constante de publicações (Frith, 2020). A abordagem 

narrativa-biográfica se distancia desse modo de fazer ciência, pois se localiza por meio 

de um olhar mais abrangente, que considera os objetivos maiores que competem o fazer 

científico. 

A partir dessa elaboração, compreendemos também a emergência de um olhar 

interseccional para discutirmos sobre os processos de construção de sentimento de 

pertença e (in)exclusão no ensino superior. A abordagem narrativa também possibilita 

que as injustiças sistêmicas vividas pelos/as participantes sejam mais facilmente 
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encontradas em suas histórias, posto que a intersecção das injustiças estruturais é parte 

inerente da vida dos/as biografados/as. 

Ainda que seja possível falar em certa naturalização do caminho para o ensino 

superior inclusive para EPG, o fato é que este prenúncio para a entrada na universidade, 

presente no contexto atual nas famílias médias, é representativo de diversas lutas sociais, 

mudanças políticas e econômicas que viabilizam essas oportunidades. Não obstante, os 

desafios estruturais invisíveis e impostos aos/às EPG ainda devem ser considerados. 

Em relação as construções teóricas, enfatizamos a necessidade de releituras 

conceituais que proponham novos olhares e perspectivas, mas que estejam atentas à 

historicidade e às tensões de produções anteriores, como enuncia Charlot (2006), a fim 

de que não reproduzamos as mesmas pesquisas com outros nomes. A partir disso, nos 

reconhecemos enquanto uma produção que contribui para os estudos nessa temática, mas 

que não se encerra aqui. 

Dentre os possíveis encaminhamentos que podemos retirar desse processo de 

investigação e escrita, reforçamos (1) a importância e o interesse em conhecer os/as 

estudantes que serão parte da instituição de ensino superior (2) a definição das políticas 

institucionais que compõem e organizam a universidade (3) a proposta de atividades 

extracurriculares que abranja os mais diversos perfis estudantis (4) o envolvimento da 

comunidade no contexto acadêmico e (5) o aprofundamento da experiência democrática 

para além das possibilidades de acesso e que envolva maior liberdade para a escolha dos 

cursos e para a participação em atividades extracurriculares. 

Enquanto estudante de segunda geração, compreendo a relevância dessa produção 

também a nível pessoal, pois me permitiu reconhecer e nomear determinados privilégios 

a fim de que estes possam ser compreendidos a partir de uma implicação nos processos 

de opressão de outras pessoas (Curry-Stevens, 2007). 

A partir do reconhecimento de que é necessário transpor a polaridade entre 

opressão e privilégio, podemos analisar contextualmente cada situação em que somos 

lidos/as como privilegiados/as e oprimidos/as. A capacidade de sair do papel estrutural 

que ocupamos na sociedade pressupõe o reconhecimento do privilégio e da opressão, e 

os benefícios que se adquirem por essas disposições estruturais para que possamos atuar 

como aliados/as em função de uma educação transformadora e (des)internalizar as 

normas determinadas pelas classes dominantes (idem). 
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Apêndice I 

 

Guião – Entrevista narrativo-biográfica 

Objetivos: 

✓ Conhecer os contextos familiares do biografado: relação com pai, mãe, tios, irmãos, 

primos, etc. 

✓ Notar como as primeiras relações de ensio-aprendizagem aconteceram 

✓ Perceber como se deu/dá a trajetória escolar/academica do sujeito 

✓ Saber sobre as experiências cotidianas do indivíduo enquanto esteve a cursar o ensino 

superior 

✓ Identificar quais foram as dificuldades e as facilidades durante o percurso academico 

✓ Perceber o que aconteceu após a saída da universidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infância e relações 

familiares 

Histórias da 

infãncia no núcleo 

familiar de origem 

Relações 

intergeracionais 

(pais, tios e avós) 

Relações entre a 

mesma geração 

(irmãos, primos) 

Trajetória de ensino-

aprendizagem 

Relação com os 

primeiros 

professores 

Desempenho Maiores 

dificuldades 

Vida universitária: 

trajetória academica 

Expectativas 

pessoais e 

familiares 

Acesso e 

integração à 

universidade 

Relação com 

colegas e 

professores  

Vida universitária: 

experiências no cotidiano 

Trajeto e 

experiências de um 

dia comum 

Rotina institucional Atividades fora da 

universidade 

Vida universitária: 

facilidades e dificuldades 

Fatores que podem 

ter auxiliado o 

percurso 

universitário 

Dificuldades e 

percalços 

Superação ou não 

superação das 

dificuldades 

Saída da universidade Mudanças após a 

conclusão do 

ensino superior 

Novos desafios e 

possibilidades 

Percepções 

pessoais e 

familiares após a 

saída da 

universidade 



 
 

131 
 

Apêndice II 

 

 

 

 

 

Termo de Consentimento Informado 

Investigação no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação 

Autora: Marcela Sales Santos / Orientadora: Profa. Dra. Sofia Marques da Silva 

 

O atual trabalho de investigação intitulado Pertencimento ao Ensino Superior: 

narrativas de estudantes de primeira geração (título provisório), inserido no 

âmbito do Mestrado em Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

domínio de Educação, Comunidades e Mudança Social, tem o objetivo principal 

de considerar as implicações do processo de integração de estudantes de 

primeira geração na Universidade do Porto e como estes constroem o 

sentimento de pertença à Universidade. 

Pretendemos contribuir para um melhor conhecimento sobre este tema e, para 

tanto, precisamos da colaboração de pessoas que foram ou são estudantes de 

primeira geração na Universidade do Porto, por isso sua participação é 

fundamental. 

O resultado da investigação será apresentado publicamente na Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade em data ainda a definir. 

Também é possível contatar a autora para maiores conhecimentos sobre os 

resultados obtidos. 

Ressaltamos que este estudo não lhe trará riscos e todas as informações serão 

tratadas de forma anônima e confidencial, sendo usadas apenas para fins da 

pesquisa. 

A sua participação é voluntária e pode ser retirada a qualquer momento, sem 

quaisquer consequências para si. Quaisquer dúvidas, pode entrar em contato 

pelo e-mail: ssantosmarcela@gmail.com. 

 

A partir das explicações acima referidas, declaro que aceito participar desta 

investigação.   

 

Data: 

Assinatura: 

mailto:ssantosmarcela@gmail.com
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Apêndice III 

 

Categoria Unidade de 

Contexto 

Unidade de Registro/Exemplos Fr. 

Experiências 

educativas 

anteriores ao 

ensino 

superior 

 

Em geral, os/as 

estudantes tiveram 

bom desempenho e 

boas relações 

durante o período 

escolar. 

“Eu entrei no segundo ano na escola com 8 

anos. Fiz normal. Eu gosto muito de estudar, 

então eu acho que eles foram me deixando 

bastante livre para ir. Nessa mesma idade que 

eu entrei na escola, eu pedi para minha mãe me 

colocar num curso de inglês e aí calhou de dar 

certo. Acabei aprendendo as duas línguas ao 

mesmo tempo e isso foi uma grande sorte no 

final das contas. Eu sempre tive uma relação 

muito boa com o estudar, eu gosto muito, é uma 

coisa que sempre me deu muito prazer. Eu 

nunca fui uma criança que dava trabalho, 

sempre tirei nota boa. A minha mãe inclusive 

era aquela mãe que falava ‘não, está tudo bem, 

tenha calma, o 8 está bem também’. Era bem 

tranquilo.” (Ana) 

 

“Eu sempre fui tranquilo. Como eu gostava das 

férias de final de ano e as de meio do ano assim 

nem tanto, eu gostava de tentar passar em tudo 

logo nos primeiros meses para depois ficar 

sossegado. Minha mãe até brinca que eu nunca 

fui de estudar muito, mas sempre passava… Eu 

fazia as coisas… Passava… E ficava de boa, 

ficava sossegado… Eu até ia para as férias mais 

cedo. Nunca repeti de ano. Tive um episódio de 

uma vez que eu tirei um zero, mas foi coisa 

pouca. Eu sempre fiz o mínimo, fazia o meu e 

passava. Eu tinha mais facilidade que as outras 

pessoas, eu acho. Nas que eu tinha dificuldade, 

eu passava na faca, mas mesmo assim nunca 

reprovei.” (Pedro) 

 

“Eu sempre gostei das matérias todas, mas 

sempre tive uma grande facilidade com 

História, com Inglês, com Ciências. Nunca tive 

uma disciplina em que eu era melhor do que as 

outras. A única que eu não era boa era 

Educação Física. Porque eu também não tinha 

muito amigos, então eu também passava muito 

tempo em casa só a estudar e a fazer resumos e 

a fazer resumos dos resumos, com cores 

diferentes, a fazer desenhos. Eu estudava 

bastante, sem saber que estava a estudar, era só 

para me entreter.” (Beatriz) 

Luísa, 

Tomás, 

Pedro, 

Miguel, 

Felipe, 

José, 

Beatriz, 

Rita e 

Ana (9) 
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“Eu não cheguei a ir para creche. Fiquei até por 

volta dos 6 anos de idade em casa. A minha 

mãe não trabalhava e depois eu tive uma babá. 

Eu sempre falo que eu não era daquelas 

crianças que chegam na escola e começam a 

chorar por causa da mãe, pelo contrário! Eu 

abanava para ela e dizia: ‘pode ir, agora eu 

fico’. Justamente, eu acho, que por conta de 

todo esse contato com primos, dessa relação de 

brincar… Eu sabia que eu tinha que ir para 

escola, não tive problema com isso. Eu era uma 

boa aluna, mas a minha maior dificuldade 

sempre foi matemática… Nas outras 

disciplinas eu geralmente ia bem e não tinha 

problema. Mas, mesmo não sendo tão fã da 

matemática, eu sempre tirava notas entre 7,5 ou 

8. Eu não era uma aluna difícil, nunca 

reprovei.” (Laura)  

 

“Eu comecei a ir para a creche com 4 anos, era 

até uma creche espírita, até engraçado porque 

os meus pais são católicos. Mas eu sempre 

gostei, gostava de ir para a escola, dos 

professores… Eu lembro que comecei a ler 

primeiro que as outras crianças. Nunca tive 

dificuldade, mas acho que vem muito da coisa 

do magistério, minhas tias era professoras 

também. As três seguiram, diferente da minha 

mãe. Então, nunca foi difícil para mim. Eu não 

era a melhor aluna, mas eu era boa, porque o 

meu irmão mais velho é totalmente daqueles 

que choram, sabe? Se não consegue tirar 10. 

Ele é muito inteligente e dedicado. O meu 

irmão mais novo já é completamente oposto e 

eu fico, assim, no meio, sabe? Eu ia bem, mas 

também não era a melhor da turma. Mas eu 

gostava da escola…  Nunca tive muita 

dificuldade e eu sempre estudei em escola 

pública, não é? Mais para frente eu tive 

algumas dificuldades, em algumas matérias, 

mas sempre me saí bem…” (Rita) 

Percursos 

para entrada 

no ensino 

superior 

 

A entrada na 

universidade 

depende do apoio 

familiar e da 

instituição onde 

os/as estudantes 

conseguem vaga. 

“Mesmo sem ter ninguém da família antes de 

nós na faculdade, desde cedo eu vi isso como o 

único caminho possível. Acho que pelo fato da 

minha mãe me incentivar desde muito pequeno 

que eu sempre tive essa mentalidade, para mim, 

é normal acabar o ensino médio e ir pra 

faculdade. Minha mãe nunca pensou em nós 

não irmos para a faculdade. E então, no meu 

Laura, 

Tomás, 

Pedro, 

Miriam, 

Miguel, 

Felipe, 

Beatriz, 

José, 
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último ano na escola eu comecei a pensar no 

que eu queria fazer e só decidi no momento em 

que precisei fazer a inscrição no vestibular. 

Sempre gostei muito de Física, mas pensei que 

o curso não me traria muito retorno, então 

decidi me inscrever pra Medicina.” (Tomás) 

 

“Eu primeiro eu queria estudar outra coisa, eu 

queria estudar Cinema. Mas eu entrei para 

Desenho. Depois eu voltei a mudar de curso aos 

17 anos, quando eu entrei. Aos 19, eu percebi 

que queria continuar nas Artes Plásticas, que é 

o que eu estou a fazer agora. Foi talvez um 

bocado de pressão dos pais também, mas, ao 

mesmo tempo, também há um ritmo muito 

português em que terminas o secundário e 

depois vai logo para universidade. Eu queria 

fazer um gap, mas meus pais não queriam que 

eu fizesse isso. Há muito essa pressão aqui.  

Independente do contexto. Há também um 

preconceito um bocado de que ‘tu tens essa 

oportunidade’, mas também não sei muito bem 

como está agora, porque também já foi há 

muitos anos que eu vivi isso. E então, quando 

eu entrei na universidade, eu acabei por estudar 

Desenho, mas percebi que não era o que eu 

queria. Também porque a faculdade não estava 

muito bem equipada, entrei na Universidade da 

Beira Interior, em Covilhã. E também por 

perceber que a multimédia não era bem o 

estudo que eu queria continuar. Eu tive um ano 

e meio em Covilhã e depois consegui ir para 

Faro, para Universidade do Algarve, em Artes 

Visuais. Eu sempre gostei muito de estudar no 

Algarve, na Universidade do Algarve, que é de 

onde eu vim.” (Miriam) 

 

“Eu tinha que ir para o pré-vestibular e me 

esforçar. Faltavam seis meses para o ENEM e 

para os vestibulares quando eu pedi demissão. 

Foi pesado, mas eu já estava num sistema de só 

estudar para isso. O contato com pessoas que 

também estavam fazendo provas também foi 

importante. A gente trocava experiencias e ia 

atrás dos lugares certos. Tanto que a minha nota 

no ENEM não foi tão satisfatória, mas eu 

consegui, pela UFRJ, ter o acesso a outras 

plataformas para conseguir aceder a 

Universidade. Eu consegui entrar na cota de 

negros de escola pública. Eu fui a última vaga! 

Rita e 

Ana 

(10) 
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No curso de Artes Plásticas e Educação 

Artística.” (Miguel) 

 

“Antes de entrar na universidade, eu fiz em 

escola pública, a gente sabe como é o ensino 

público no Brasil, era muito complicado. Foi 

desafiante. Quando você vai entrar para prestar 

o ENEM e tem coisa que não está muito bem 

na sua vida. Enfim... Eu tinha dúvida. Chegou 

o terceiro ano e eu: ‘não sei o que fazer!’, 

minhas áreas correlatas eram muito estranhas, 

eu estava entre design de moda, porque minhas 

avós são costureiras e eu já tinha visto nelas 

uma referência, ou educação física, que é uma 

coisa que eu gosto de praticar. Mas segui a 

moda, não estou arrependida, eu acho. Mas 

sempre foi certo… Eu nunca questionei não 

fazer uma universidade. Eu sempre quis por 

uma questão de vir uma família que são dois 

meninos e eu. Então sempre me posicionei 

muito em ser notada de forma igual. E na minha 

família, se você conseguir se estabelecer… Não 

que eles me tratem igual, porque o meu pai 

ainda acha que eu sou uma menininha, mas já 

tinha isso definido que eu queria estudar. 

Então, eu acho que foi, foi meio natural… Eu 

saí do terceiro ano, minha mãe me impediu de 

mudar de cidade, porque eu ainda tinha 17 

anos, então ela me fez ficar mais seis meses na 

minha cidade esperando completar 18. E aí eu 

falei: ‘não quero parar de estudar’, aí eu fui para 

um cursinho particular. Cheguei a prestar o 

ENEM, mas já estava ingressa na 

universidade… Eu tentei nota pra UFMG, eu 

acho, e não passei e nem tentei mais.” (Rita) 

Medicina 

como a 

escolha de 

curso inicial - 

sub 

O curso de 

Medicina foi a 

primeira decisão de 

alguns participantes, 

ainda que não tenha 

sido a graduação 

que seguiram. 

“Eu fui para ciências porque pensei: ‘ok, 

pronto, eu, se calhar, posso ir para Medicina, se 

continuar a ter boas notas’. E tive a minha 

primeira negativa. Matemática, logo no 

primeiro teste do 10o ano, tive a primeira 

negativa. Eu lembro de chorar muito, porque 

achava que o mundo ia acabar, porque tive uma 

negativa. Fui vendo que de facto ter quase 19 

de média era impossível, não era para mim. Eu 

voltei a fazer amigos, comecei a dar-me com 

pessoas e também queria ter uma vida social. 

Eu já não queria só estar em casa a estudar. Eu 

pensei: ‘se não dá para Medicina, se calhar dá 

Enfermagem ou para Biologia’. E continuei 

Felipe, 

Beatriz, 

José (3) 
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sempre a estudar para essas duas áreas.” 

(Beatriz) 

 

“Eu gostava muito de estudar Medicina, essa 

parte da doença, porque a minha avó foi uma 

pessoa muito doente, e eu gostava de saber o 

que tem atrás dessa doença. Aí eu inventei de 

estudar numa universidade, minha tentativa era 

estudar Medicina. Mas na Itália é 

extremamente difícil estudar Medicina. Eu 

tentei o edital a primeira vez, não consegui 

entrar. Para eu não ficar parado, eu disse: 

‘vamos fazer uma coisa muito parecida com 

Medicina’. Aí eu entrei a estudar Farmácia. 

Mas eu na minha vida nunca imaginei estudar 

Farmácia. Como era o sonho dos meus pais e 

também era o meu, sinceramente, estudar 

Medicina, no segundo ano, eu tentei novamente 

entrar. Mas já tentei pensando que se der bem, 

tudo bem, se não der, tudo bem também, 

porque já tinha construído uma relação com os 

professores, com a turma. Também não era 

uma universidade muito grande, entendeu? O 

pessoal se conhecia, a turma… Eu conhecia 

todo mundo lá dentro. Professores, pessoal. Se 

eu entrasse em Medicina, eu iria abandonar 

todo aquele ambiente que já conhecia para um 

outro que eu não conhecia.” (Felipe) 

 

“Na época que eu estudei não tinha essas coisas 

de fazer teste vocacional. As pessoas escolhiam 

aquelas profissões clássicas. Era médico, 

engenheiro, advogado. Tanto que quando 

foram divulgar lá na minha escola o curso que 

o colégio estava fazendo convênio, era curso de 

Medicina. Polarizava entre ser engenheiro e ser 

médico, advogado… E a gente acabava indo 

para essa direção. Quem não gostava muito de 

matemática, desenho, ia fazer medicina. E eu 

fui nessa. Eu fui fazer Medicina. Eu fui fazer 

vestibular de Medicina e eu jogava bola no 

curso de Medicina, era da seleção do curso, 

jogava, disputava campeonato… E aí no final 

desse semestre, no final desse curso, eu passei 

para uma faculdade particular de Medicina. 

Quando eu passei para faculdade particular de 

Medicina, meu pai estava bem, eu tinha carro, 

eu fiz vestibular de carro, era uma onda… Mas 

deu um problema na vida dele e ele acabou 

ficando com uma situação financeira 
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complicada. Meu pai saiu da aeronáutica e eu 

não pude cursar essa faculdade particular. 

Minha mãe até falou: ‘não, procura o seu tio’. 

Ela tinha um irmão que era rico, tinha uma boa 

situação e queria que eu falasse com ele. Ela 

queria falar com ele. Mas eu: ‘não, não quero 

que fale com ninguém, deixa quieto, eu vou 

trabalhar’. Aí foi quando eu não entrei na 

universidade naquele ano e fui trabalhar.” 

(José) 

Papel 

materno - sub 

A figura materna 

recebe destaque 

dentro das relações 

de apoio familiar. 

“Ao mesmo tempo que você está com um 

monte de medo, tem um monte de gente 

falando: ‘não, mas está tudo bem! Vai dar tudo 

certo’. Tem muito isso. E minha mãe me ajudou 

em tudo absolutamente. Em tudo. No processo, 

em falar com o meu pai o que precisava fazer, 

a mudança, no processo do curso. No meio do 

curso, eu quase larguei e ela não deixou, foi 

forte, tipo: ‘não, termina o curso, vamos 

fazer!’. Ela me ajudou muito!” (Ana) 

 

“O que facilita muito a minha vida é a minha 

mãe, sem dúvidas. Ela sempre colocou como 

prioridade os nossos estudos, então graças à ela 

eu tenho a tranquilidade de, por exemplo, não 

precisar trabalhar e poder fazer uma faculdade 

integral sem me preocupar com isso. Minha 

mãe sempre tratou a formação dos filhos como 

um investimento. Eu estou dando uma 

oportunidade para vocês fazerem isso, vocês 

vão melhorar de vida e isso é a garantia do meu 

futuro. Acho que ela espera um retorno. 

Quando eu passei na faculdade foi uma festa lá 

em casa, com meu irmão também… E eu acho 

isso mais que justo.” (Tomás) 

 

“Sempre, a minha mãe, sempre, apesar de ter 

abandonado a carreira, mas isso também é um 

contexto social, porque ela deixou pelos filhos, 

pelo marido. ‘Ah, é mulher, tem que cuidar da 

casa’. Ela sempre incentivou muito a gente, 

principalmente a mim, a buscar através do 

ensino uma profissão e uma independência 

financeira, que é uma coisa que ela não tem até 

hoje. Acho que isso também é muito 

importante, porque na casa da minha mãe são 5 

mulheres e 2 homens de filhos. Uma família um 

pouco grande, mas normal para época. De todas 

elas, as que continuaram a buscar o ensino têm 

a coisa da independência financeira muito 

Tomás, 

Felipe, 

Rita e 

Ana (4) 



 
 

138 
 

forte. Até hoje ela sente um pouco aquela carga 

pesada de ser mãe e ter que ficar ali naquela 

complicação. Então, buscar o ensino para mim 

sempre foi muito claro.” (Rita) 

 

“Digamos que a minha mãe não tem um 

trabalho oficial para ganhar dinheiro, mas ela 

trabalha. Trabalha muito porque ela cuida 

sempre da família de uma forma muito boa, 

elegante, de uma forma de carinho mesmo. 

Ofereceu sempre aos filhos o melhor que ela 

tinha. Sempre fez de tudo para nosso 

crescimento, para nossa educação, para termos 

uma boa instrução. Sacrifícios próprios para 

nós crescermos em vários aspectos da vida.” 

(Felipe) 

Experiências 

universitárias 

 

A universidade é 

um lugar de troca e 

aprendizados, não 

necessariamente 

positivos ou 

negativos. 

“Quando eu comecei a Universidade, eu 

comecei a ver o mundo diferente. Eu mudei 

muito, extremamente muito! Quando eu estava 

em casa, estava com pessoas muito velhas do 

meu vilarejo, que só trabalhavam na terra. 

Pessoas que não sabe nem o que é um 

smartphone. Eu morava num outro patamar, 

completamente diferente. Todo mundo falava 

italiano e também todo mundo fala também um 

dialeto, que é o idioma do lugar. Na escola, 

lógico, eu aprendi a falar italiano, mas com os 

meus pais eu nunca falei italiano na minha vida. 

Mesmo a minha universidade não sendo uma 

universidade, tipo Cambridge, Houston, etc., é 

sempre uma universidade. Em comparação 

com a minha cidade, com o meu vilarejo, era 

um mundo completamente novo. Eu, como 

uma esponja, tirava tudo o positivo que tinha. 

Comecei a ver como que era a pesquisa, vi que, 

por exemplo, era importante estudar inglês. 

Mas, como eu sou uma pessoa que não 

consegue fazer muitas coisas boas no mesmo 

tempo, eu nunca estudei línguas, nunca estudei 

Inglês, mas eu vi que era importante. Vi que o 

mundo não era o sul da Itália, que a cabeça 

daquele pessoal era muito fechada. Então, eu 

queria conhecer, eu queria fazer coisas novas 

até na minha graduação. Uma coisa que me 

abriu muito e acho que me mudou 

completamente, foi o Erasmus. Acho que em 

2015, eu fiz Erasmus aqui no Porto. Pelo menos 

na minha Universidade, ninguém fez Erasmus 

para fazer o TCC. Então, para mim era uma 

novidade, era um aspecto completamente novo, 

Laura, 
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Pedro, 

Miriam, 

Miguel, 

Felipe, 

Beatriz, 
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Rita e 

Ana 

(10) 



 
 

139 
 

era uma coisa inovadora. Eu disse: ‘vai que no 

futuro, por exemplo, essa coisa inovadora vai 

ser capturada como algo de positivo, de 

peculiar, que eu só tenho’. Então, eu fiz.” 

(Felipe) 

 

“Aqui eu tive acesso a algumas atividades que 

eu nunca tive. A gravura, por exemplo, a 

etnografia… Tem outra disciplina que eu tive 

um bom professor, de matérias sobre artistas 

contemporâneos. Mas também, sinceramente, 

no meu curso do mestrado, que seria a pintura, 

não há muita motivação. As vezes parece-me 

que o professor está… não percebo. E é a 

diretora do curso. Ainda precisa muita coisa. É 

metade, metade, sabes? Há algumas coisas que 

estão bem, outras que nem tanto. É, aquela 

coisa. Há alguns que são ótimos e há outros que 

são mais difíceis de lidar. Alguns são mais 

interessados, outros mais… não sei… as aulas 

são um pouco atiradas ao ar. Tipo, não há muito 

o que se ensine, mas pronto. Também sinto 

algum individualismo. Tu também 

provavelmente deves ter esse problema.” 

(Miriam) 

 

“Eu escolhi o mestrado na Universidade do 

Porto, optei pela Criminologia, que é diferente 

do Direito. A criminologia é mais abrangente. 

É uma coisa que no Brasil não tinha. No Brasil 

não existe essa especialização. Quanto a isso, 

tudo bem. Agora, quanto à sala de aula e 

infraestrutura, eu acho fraco. Comparado ao 

que a gente está acostumada, pelo menos eu, 

que sou de universidade privada. A estrutura 

era bem diferente. Aqui tinha sala de aula que 

não tinha ar condicionado ou aquecimento, no 

inverno a gente passava frio durante a aula. 

Tinha sala que não tinha tomada para tu 

encaixar os laptops, a gente tinha que ficar 

pedindo extensão. Tinha que ficar pedindo fixa 

na secretaria… O material das aulas é 

geralmente PowerPoint, então como os alunos 

do mestrado vêm, a maioria, da licenciatura, os 

professores passam por cima as teorias, tipo: 

‘vocês já sabem’. Quando não! A gente vem do 

Direito e tem coisas que a gente de fato não 

sabe. Eu acho que, nesse sentido, o mestrado 

deixa um pouco a desejar. A questão de 

professor, que até eu vi esses dias uma pesquisa 
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da Universidade do Porto, do curso de Letras, 

se eu não me engano, que é sobre a integração 

dos portugueses com os brasileiros aqui. A 

questão da aceitação… Eu acho que, às vezes, 

você percebe preconceito até por parte dos 

professores, porque, por exemplo, para dar 

nota, eles se baseiam no que o aluno é. Vão pela 

trajetória curricular e em sala de aula do aluno 

que eles já conhecem, porque muitos são da 

licenciatura... E a gente surgiu lá do nada. Eles 

não sabem a nossa trajetória, eles não nos 

conhecem. A nossa forma de escrever é 

diferente, a nossa forma de se manifestar é 

diferente, as teorias, às vezes, não são do nosso 

conhecimento. Como eles podem dar nota com 

base na nossa trajetória? A gente está 

aprendendo aquilo pela primeira vez e eles te 

exigem um conhecimento mais amplo. Eu sei 

que é mestrado, mas você não tem aquela 

bagagem da disciplina. Eu acho que falta um 

pouco disso… Também tentar fazer o esforço 

de não fazer piadas de etnia! E isso acontece 

são… desnecessárias. Do gênero: ‘vocês têm 

internet no Brasil?’. ‘Sim, senhor… Sim, nós 

temos…’.” (Laura) 

Apoio 

financeiro – 

sub EU 

Quando existe um 

apoio financeiro por 

parte da família ou 

do Estado, os/as 

estudantes o 

reconhecem e 

valorizam. 

“Eu sou uma pessoa que hoje já tenho 29 anos 

e eu quase nunca trabalhei na vida para eu me 

sustentar. Era preciso estudar. De forma 

nenhuma eu precisei trabalhar para pagar os 

livros, pagar os aluguéis. A única coisa que 

meus pais pediam eram bons resultados na 

escola. De resto, para eu não me preocupar 

nada. Eles pagavam aluguéis de casa, pagavam 

livros, comida, saída, roupa, transporte, 

qualquer coisa… Eu não tinha um dinheiro 

meu. Era o dinheiro dos meus pais. E os meus 

pais não falavam ‘te dou 300 euros por mês e 

isso tem que chegar’. Eu só chegava lá: ‘pai, 

tenho que pagar o aluguel’. Aí ele: ‘toma 200 

euros’. ‘Pai, tenho que comprar uma roupa’, 

‘toma 100 euros’, por exemplo. Foram sempre 

muito flexíveis, muito bons sobre esse aspecto. 

Em vários aspectos, mas também nesse. Eu 

acho que eles merecem uma palma por isso.” 

(Felipe) 

 

“O maior apoio foi de facto a bolsa de estudos. 

Eu tenho bolsa, sempre tive bolsa, desde o 

primeiro ano. Exatamente porque é só o meu 

pai que trabalha e nós somos cinco cá em casa. 

Tomás, 

Felipe, 

Beatriz, 
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Então sempre tive esse apoio do Estado 

Português. Desde a licenciatura. Acho que se 

eu não tivesse, ia ser muito mais complicada a 

minha vida acadêmica, muito mais! Não sei 

dizer o que é que teria que fazer para continuar 

a estudar se não fosse a bolsa. Se teria que 

começar a trabalhar, se tinha que ser 

trabalhador estudante. Não consigo imaginar, 

porque, não tive de passar por isso, felizmente. 

Sempre tive essa ajuda do Estado.” (Beatriz) 

Necessidade 

de trabalho – 

sub EU 

Alguns/as 

estudantes 

precisam/precisaram 

trabalhar para se 

manterem na 

universidade. 

“Com 18 anos eu comecei a trabalhar e eu 

entrei na faculdade com 19. Eu trabalhei então 

com química até 2011, até 20 para 21. Depois, 

no meio da faculdade, eu comecei a trabalhar 

na área do Direito mesmo, mas era tranquilo, 

não interferia no horário de aulas.” (Laura) 

 

“Eu trabalho numa academia artística em Gaia. 

Eu sou assistente em uma escola estilo ATL. É 

meio complicado, porque tem época que está 

mais complicado o trabalho, tem época que 

não… Pela manhã ou eu estou dormindo ou 

faço atividade física. Vou correr, costumo 

correr na praia, já que mineiro não tem praia. À 

tarde eu tenho aula, mas não todos os dias, 

porque eu faço o parcial. Na minha sala 

basicamente: brasileiros fazem parcial, porque 

trabalham. Os portugueses fazem integral, 

porque não trabalham. A divisão é essa.” (Rita) 

Laura, 

Rita (2) 

Referências 

femininas – 

sub EU 

As estudantes de 

primeira geração 

sentem distinções e 

ressaltam a 

importância de 

referências 

femininas. 

“(…) o facto de uma professora estar lá e ser 

minha professora desde o primeiro ano, e eu 

saber que ela trabalhava com coisas que me 

interessavam. O facto de outra professora 

também fazer isso. Eu via o que que elas 

estavam a fazer fora das aulas. Para mim, isso 

sempre foi um fato muito motivador. Se essas 

professoras conseguem, nada me impede de 

conseguir. Se eu me esforçar e se eu trabalhar 

para isso, lógico. Nada cai do céu, mas, sim. 

Isso parece uma coisa super clichê o que eu 

estou a dizer, mas é verdade. Eu ver as pessoas 

a trabalhar e a fazer coisas que elas próprias 

gostam, dentro da área de educação e conhecer 

professoras que também gostavam do que eu 

gostava na educação, só me mostrou que é 

possível fazê-lo. Mesmo com dificuldade e 

com o que fosse, é possível. E, portanto, se é 

possível, vamos tentar.” (Beatriz) 

 

Miriam, 

Beatriz, 
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“Era muito importante para mim ter essa 

relação de referências de grandes mulheres que 

tiveram um pouco mais de trabalho e um pouco 

mais de suor para estar onde estão. Mas que 

estavam bem na área que escolherem e estavam 

felizes com isso. Tem as que são felizes 

também que não tiveram filhos, mas que 

optaram por isso. Eu acho que ter isso, essa 

visão da casa, do campo de identidade e ter 

referência de mulher, ver que a gente pode ser 

como qualquer outra pessoa no campo, eu acho 

que foi bem importante. Acho que fora a minha 

família, ver o que elas se tornaram e falar: ‘um 

dia eu quero ser assim, quero estar nessa 

posição’. Eu acho que foi um dos definidores.” 

(Rita) 

Integração na 

Universidade 

do Porto  

As experiências em 

relação a integração 

são diferentes para 

cada estudante. 

“Acho que em Ciências da Educação, os 

professores têm muita noção de que acabamos 

de vir do secundário e que não estamos de todo 

habituados a ter aulas de 3 horas seguidas e só 

ter uma aula por dia. Às vezes, tínhamos duas 

aulas por dia, mas, era raro. Com toda a parte 

administrativa da faculdade, isso é uma coisa 

muito diferente. Então, eu acho que no primeiro 

ano, os professores amenizaram bastante bem o 

choque no nosso curso. Foi bastante tranquilo. 

Eu sentia, pelo menos. Eu sentia que tinha que 

fazer os trabalhos e que tinha que estar muito 

mais ativa, porque era uma coisa que eu já não 

estava tão habituada a fazer. Mas não senti que 

o meu choque tivesse sido tão forte, como por 

exemplo, outros colegas de outros cursos, que 

sentem tipo: ‘uau! vim me aterrar numa coisa 

completamente diferente do secundário’. Acho 

que os professores nos ajudaram bastante a 

entrar lentamente no meio acadêmico. Mas 

estudar na faculdade sempre foi muito fácil, 

porque eu moro perto da faculdade, então 

nunca foi difícil, nesse aspecto. Nos primeiros 

tempos, encontrar a sala era complicado, 

porque parecia tudo igual. Na terceira semana 

já não era difícil, porque nós começamos a 

ambientar muito bem à faculdade e ao espaço.” 

(Beatriz) 

 

“Cheguei no Porto todo deslumbrando, mas vai 

passando o tempo e você acaba acostumando. 

Mas ainda assim, eu ainda sinto um 

deslumbramento. Apesar disso, eu tive 

facilidade de me adaptar, mesmo sendo 
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brasileiro, não estando aqui igual com todo 

mundo… Eu faço disciplina tanto com o 

primeiro ano, segundo e terceiro, porque são 

três anos aqui. Então eu vi a galera que acabou 

de entrar, que é calouro. Fiz disciplina com a 

galera do segundo ano e fiz com a galera do 

terceiro. Os do terceiro eu já não tive tanto 

contato, a sala era maior, muitos alunos, o 

pessoal já se conhecia… Os do segundo foram 

bem receptivos e os do primeiro ainda estão 

meio perdidos. A minha integração maior foi 

com os do segundo ano, ainda mais porque 

tivemos aulas práticas, então mais contato…” 

(Pedro) 

 

“Mas eu realmente gostei da forma como teve 

uma integração aqui para os calouros que estão 

entrando, me fez lembrar um pouco do meu 

trote no Brasil, que foi também uma semana de 

integração. ‘Vamos conhecer a faculdade’, 

‘vamos conhecer um pouquinho dos cursos’, 

fazendo brincadeiras… Aqui foi nesse espírito 

também, apesar de não ter tido aquilo de 

arrecadar dinheiro para fazer alguma coisa. 

Eles fizeram uma vaquinha, venderam camisa, 

ecobag e organizaram uma das festas. Eu achei 

super interessante, porque foi uma semana pra 

conhecer o Porto, não só a Universidade. 

Apresentaram pontos interessantes e isso foi 

bom para que está de Erasmus. Para quem vai 

viver aqui, aos poucos vai conhecendo… Mas 

como a gente está aqui pouquinho tempo, acho 

que foi super interessante esse momento, essa 

partilha, até para conhecer os outros 

estudantes.” (Miguel) 

 

“Aqui eu me sinto bem integrado mesmo, não 

tem a menor diferença de tratamento. Eu chego 

no hospital, falo que eu sou aluno do 6º ano, 

acompanho normal. E só pela minha primeira 

fala eles já sabem que eu sou brasileiro, 

inclusive eu acho que isso é até um fator 

positivo. Muitos gostam disso. Começam a 

conversar comigo sobre o Brasil, medicina no 

Brasil. Isso gera um certo interesse, pelo menos 

é o que eu sinto dos médicos que eu estou 

acompanhando aqui.” (Tomás) 

Relação com 

os pares - sub 

Os/as estudantes 

tendem a se grupar 

por afinidades, 

“Eu achei legal a comunidade brasileira dentro 

da Universidade do Porto, porque eles são 

muito unidos e eu sinto que a única coisa que 
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interesses e 

características em 

comum. 

os une é ser brasileiro no estrangeiro. Muitos 

não têm afinidade alguma, não têm pontos de 

interesse nenhum, só são estudantes brasileiros 

num país europeu, dito aquele que colonizou. 

Eu não tive grandes amizades com portugueses 

aqui, tanto que eu estou na casa de um amigo 

brasileiro que está no Brasil e me deixou ficar 

na casa dele por enquanto.” (Miguel) 

 

“Com os colegas foi interessante, porque, lá 

está: éramos todos de pontos diferentes e com 

idades diferentes. Eu já era mais velha do que a 

maior parte deles, porque a maior parte entrou 

já com 18 feitos. Eu tinha 21. Havia certas 

coisas, também pelas experiências que eu tive 

antes de entrar na faculdade, havia coisas que 

não tínhamos em comum e foi difícil 

estabelecer amizades. Eu consegui fazer 

amizade com uma rapariga que, entretanto, não 

foi para o mestrado. Nos dávamos muito bem, 

éramos praticamente vizinhas, porque ela 

morava aqui na mesma zona que eu, 

trabalhávamos muito bem em conjunto, mesmo 

nos trabalhos para faculdade que tínhamos que 

fazer, geralmente tentávamos fazer as duas 

juntas. Foi isso e somente isso. O que eu 

tentava fazer mais era andar com as pessoas do 

Erasmus, porque eu com elas sentia que havia 

pelo menos alguma coisa que pudesse ser em 

comum, quanto mais não fosse o interesse pelo 

meu país e eu o interesse pelo país delas. 

Sempre me dei muito melhor com o pessoal que 

vinha de fora, e com essa minha colega, do que 

com outras pessoas da turma. Não que eu me 

desse mal com ninguém, nunca tive problemas 

com ninguém, simplesmente não criei laços de 

amizade. Nunca tive relações muito próximas. 

Mas também não sinto que seja um grande 

problema, nunca me atrapalhou 

muito.” (Beatriz) 

 

“A minha primeira turma é incrível! O nosso 

número maior é sempre de brasileiro, mas os 

portugueses são incríveis! Os meus amigos da 

primeira turma são os meus amigos de todos os 

dias. É quem faz ligação comigo, é quem está 

preocupado, é quem sai para beber café, para 

beber no 77. E eu fiquei muito feliz, porque eu 

vim um pouco frustrada da universidade nessa 

relação de vaidade que tem dentro da 
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universidade. Aqui foi muito diferente, pelo 

menos a minha primeira turma, não posso falar 

isso da segunda, mas a minha primeira turma… 

Os portugueses são muito esforçados para 

mostrar o que a gente não entende, essas coisas 

de sistema da universidade, a gente sempre está 

muito confuso… Aquele Moodle… Eles 

sempre foram muito abertos para tirar dúvida, 

para ajudar e eu acho que isso fez muita 

diferença! Porque eu tenho casos de amigos 

que não são da minha área, mas que estão aqui 

agora para o mestrado e que se sentem muito 

isolados. Disso eu não tenho do que reclamar. 

A minha primeira turma é incrível! Eu acho que 

isso conforta muito quem vem de fora, de ter 

uma base de apoio ali dentro da universidade. 

É muito especial, porque eu já vi muita gente 

querer desistir por não ter isso.” (Rita) 

 

“Mas ao mesmo tempo não sei se eu me sinto 

parte da Universidade. Acho que exatamente 

por ter uma sala muito de brasileiros, você se 

coloca num gueto. Eu não sei se eu me coloquei 

no gueto porque é mais confortável, ou se eu 

me coloquei no gueto porque o gueto estava ali. 

Mas eu me sinto um pouco nisso, meio que 

menos parte disso.” (Ana) 

Serviços 

universitários 

- sub 

Em geral, os/as 

estudantes utilizam 

e gostam dos 

serviços oferecidos 

pela Universidade 

do Porto. 

“Eu me sinto nesse processo. Eu estudo aqui, 

falo que estudo aqui, gosto de saber o que a 

universidade disponibiliza para os alunos. Vejo 

que eu poderia estar usufruindo de coisas, 

porque estão disponibilizando para mim. 

Inclusive serviços, por exemplo, eu agora estou 

fazendo, parei, por causa dessa maluquice, mas 

eu estava na academia. Estava tratando do 

dente, fiz limpeza nos dentes na Universidade 

de Medicina Dentária…A universidade te 

abraça, eu acho que a universidade te abraça… 

Se você quer ser abraçado, ou não, é outra 

história.” (José) 

 

“Um amigo meu fez esse mesmo programa no 

semestre passado e me falou muito bem. Eu 

apliquei, passei e já comecei a pesquisar tudo 

sobre a cidade, sobre a faculdade. Ele já me deu 

várias dicas, me orientou a buscar a residência 

universitária… No começo não foi fácil, a 

comunicação com a faculdade era difícil, eu só 

consegui a confirmação do meu estágio aqui 

um mês antes de ele começar. A partir disso, eu 
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insisti muito, entrei em contato várias vezes 

com a universidade, mas, inicialmente, falaram 

que não tinha vaga, só fila de espera. Eu 

continuei insistindo. Depois, me disseram que 

eu consegui por dois meses e eu vim, agora 

estou tentando prorrogar. Esse meu amigo me 

ajudou bastante. Em tudo.” (Tomás) 

 

“Mas, a cidade do Porto e a Universidade do 

Porto, eu acho que tem uma coisa que eles 

pensaram bem para receber a gente que é a 

questão da residência universitária. Você 

chegando no Porto, você tem seu quarto, você 

tem sua própria casa de banho… Te puxa, 

digamos, para você interagir com as pessoas. 

Você interage com pessoas que você nunca viu 

na vida, que, provavelmente, depois daqui você 

nunca vai ver novamente na vida. Mas, se cria 

aquela amizade forte, que eu não tenho nem 

com pessoas que eu cresci no meu vilarejo. Eu 

acho que não compartilhei tantos momentos 

com o meu amigo de infância mais próximo 

quanto eu compartilhei aqui com o pessoal da 

residência. Porque você convive, janta junto, 

almoça junto, café da manhã, sai, bebe… É 

uma coisa muito forte!” (Felipe) 

Aspectos 

físicos e 

estruturais - 

sub 

A localização dos 

cursos, a estrutura 

dos prédios e as 

condições físicas 

para o estudo são 

ressaltadas por 

alguns/as 

estudantes. 

“Quanto a isso, tudo bem. Agora, quanto à sala 

de aula e infraestrutura, eu acho fraco. 

Comparado ao que a gente está acostumada, 

pelo menos eu, que sou de universidade 

privada. A estrutura era bem diferente. Aqui 

tem sala de aula que não tinha ar condicionado 

ou aquecimento, no inverno a gente passava 

frio durante a aula. Tinha sala que não tinha 

tomada para tu encaixar os laptops, a gente 

tinha que ficar pedindo extensão. Tinha que 

ficar pedindo fixa na secretaria… O material 

das aulas é geralmente PowerPoint, então 

como os alunos do mestrado vêm, a maioria, da 

licenciatura, os professores passam por cima as 

teorias, tipo: ‘vocês já sabem’. Quando não! A 

gente vem do Direito e tem coisas que a gente 

de fato não sabe. Eu acho que, nesse sentido, o 

mestrado deixa um pouco a desejar.” (Laura) 

 

“Mas, por exemplo, em termos do que o Porto 

oferece, em termos de tecnologias, a 

Universidade do Algarve não tem muito 

investimento. Em termos de equipamento, em 

termos de infraestrutura, a Universidade do 
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Porto é a mais bem preparada nas Belas Artes. 

Temos aqui a Boa Hora, lá há muitos 

problemas. Chove lá dentro, é frio… Então, 

acaba que parece igual, mas em termos de 

faculdade, o Porto é melhor que o Algarve. 

Aqui eu posso passar um dia na Boa Hora, as 

vezes faço metade e metade, de manhã vou a 

Boa Hora e de tarde venho a faculdade.” 

(Miriam) 

 

“Quando você é aluno de um curso mais curto, 

ou de um curso com um pessoal mais velho, 

você fica menos horas ali. Acaba que você tem 

menos integração. A gente tinha bastante 

identidade com o nosso prédio por conta de 

ocupação mesmo. Aquele prédio era muito 

ocupado por nós, então nós nos sentíamos um 

pouco parte daquilo. E isso é muito claro. Mas, 

aqui eles são um ambiente muito padrão, então 

não tem… Nisso eu sinto bastante diferença da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto para uma PUC, por exemplo. Eu digo que 

é a identidade que se cria no lugar. Porque você 

não vê ocupação. Você vê ocupações dentro da 

sala de aula. Na nossa sala, no nosso curso de 

Urbanismo, nós tínhamos ocupações dentro das 

salas. Mas quando você tem uma universidade 

viva e com o campus do tamanho que é o 

campus da Universidade do Porto... Você 

poderia ter uma ocupação dos alunos na 

faculdade toda. A FEUP é imensa, tem mais de 

dez cursos, se bobear, mas não tem uma 

ocupação intensa dessas áreas. Claro, tem a 

coisa do clima, mas você não vê as aulas saindo 

de dentro da sala.  E isso eu acho que é uma 

coisa que talvez pudesse fazer diferença, talvez 

menos para a gente que é aluno de mestrado, 

mas mais para os alunos dos cursos regulares. 

Para criar essa identidade da faculdade.” (Ana) 

 

“Mas a Unicamp é um lugar que eu gosto 

muito. As possibilidades, os cursos muito 

próximos, tem um instituto aqui, do outro lado 

tem outro… E por eu estar numa área que a 

gente tem muito contato com gente de outros 

cursos devido aos times universitários, como eu 

sou treinador de uma equipe de lá também, eu 

consigo conversar com gente de outros cursos. 

Meus amigos também são treinadores, então a 

gente faz mais amizade… Eu gosto muito dessa 
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ligação no campus. Aqui na Universidade do 

Porto não vejo isso. Não sei se eu que estou por 

fora da integração, mas eu não vejo. O 

Desporto é aqui, a Medicina é na frente, tem a 

Psicologia e a Educação perto, mas eu não vejo 

muita integração entre os cursos.” (Pedro) 

Mudanças 

após a 

conclusão do 

ensino 

superior 

 

O ensino superior 

proporciona 

maturidade, 

conhecimento e 

novas 

possibilidades. 

“A universidade na Itália e aqui em Portugal, 

mas muito aqui em Portugal, me trouxe muito 

conhecimento, lógico… Conhecimento devido 

aos estudos que eu fiz. Mas também me trouxe 

um conhecimento claramente social. Forma de 

viver, de conviver, forma de conhecer, aquela 

vontade de você ver o que tem depois daquela 

árvore, por exemplo. Trouxe o conhecimento 

humano… Quando eu volto na minha casa, eu 

vejo que o pessoal é um pouco racista… No 

passado eu também era dessa forma, muito 

provavelmente… Mas hoje, graças a Deus, não 

sou. Então me trouxe muitas coisas boas no 

âmbito claramente científico, mas também nos 

outros aspectos: humanitários, sociais, 

interculturais, conhecimento de cidade, pegar 

aviões sem ter medo… Se você me falar que 

amanhã eu vou na China, mesmo que tenha 

essa coisa do coronavírus eu vou. No passado 

eu falava só italiano. Agora eu falo português, 

falo inglês, se tem um tempinho para falar com 

uma pessoa espanhola, eu entendo o que ela 

fala, eu não falo, mas tem aquele portunhol que 

a gente desenvolve…” (Felipe) 

 

“Na minha geração foi determinante ir para 

uma faculdade. Determinante sob o ponto de 

vista profissional. Eu não sei se hoje faz 

diferença, porque todo mundo tem. Mas, alguns 

anos atrás… Com 20 anos, 40 anos atrás, você 

ter um ensino superior, falar uma língua, ter o 

domínio era muita coisa! Hoje não é nada, mas 

naquela época era importante. Então, me abriu 

outras oportunidades. Eu hoje sou em função 

daquilo que eu vivi, do caminho que eu trilhei 

por intermédio do ensino superior. Podia ter 

feito outras coisas? Podia. Podia ter feito um 

mestrado a mais tempo, mas não era da cultura 

da minha geração fazer um mestrado como 

agora as pessoas já saem e fazem um mestrado. 

As pessoas iam fazer mestrado como 

aprofundamento profissional. Você tinha que 

ter um histórico profissional para ter troca. Era 

quase que requerido que você tivesse uma 
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trajetória profissional para poder ir para um 

mestrado e dar um pouco da tua contribuição 

também.” (José) 

 

“Eu acho que, apesar de tudo, apesar das 

queixas que o pessoal da licenciatura tem do 

mestrado, de que temos aulas que são quase 

repetidas da licenciatura, mas que faz sentido 

para as pessoas que vem de fora da Ciências da 

Educação e etc. Eu sinto que me tornei muito 

mais madura na minha forma de pensar. 

Aprendi a ter mais paciências também, porque 

o primeiro ano de mestrado foi muito 

complicado para todos, principalmente a 

questão de orientadoras e orientadores. Foi 

muito estressante, mas conseguimos andar para 

frente, mesmo com esse estresse todo. 

Conseguimos fazer coisas e conseguimos 

aprender mais. Conseguimos refletir bastante 

bem sobre aquilo que gostaríamos de fazer na 

nossa dissertação, conseguimos melhorar a 

nossa forma de pensar e ser de facto um 

pensamento mais acadêmico e não tanto um 

pensamento de quem saiu do secundário e 

entrou na licenciatura. Foi um amadurecimento 

muito grande da forma como nós, ou como eu, 

principalmente, vejo o trabalho acadêmico e o 

trabalho de investigação.” (Beatriz) 

 

“Depois que você entra no ensino superior 

muda tudo! Acho que as possibilidades de 

trabalho, a forma como eu enxergo um monte 

de coisas, acho que por ter feito arquitetura. O 

meu curso superior mudou muito! Não só a 

forma como eu enxergo a cidade, mas também 

as relações, porque eu acho que o meu curso me 

propiciou também muito essa visão. Eu acho 

que eu não teria se eu tivesse feito um curso de 

exatas. Claramente traz a possibilidade de tudo 

ser melhor, porque o fato de você ter um ensino 

superior, você consegue um trabalho melhor, 

você consegue um acesso a lugares melhores, a 

profissões que sejam melhores, a coisas mais 

legais, a viajar, a conhecer… Você tem uma 

cadeia, no final das contas…”  (Ana) 

 


