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Introdução

Seguindo uma tendência mundial, as universidades portuguesas têm 
vindo a receber um número crescente de estudantes de doutoramento inter-
nacionais (OECD, 2019). Em Portugal, estes estudantes são, essencialmen-
te, oriundos do Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde (DGEEC, 2021; 
PORDATA, 2019). Na Universidade de Aveiro (UA), em 2019/2020, estavam 
inscritos nos Programas Doutorais da UA 1840 estudantes, dos quais 662 
eram internacionais (36% do total de estudantes de doutoramento), prove-
nientes principalmente do Brasil (39% do total de estudantes internacionais), 
Irão (15%), Angola (6%), Moçambique (5,5%) e China (4,5%) (dados dispo-
nibilizados pelo Núcleo de Apoio à Decisão da UA em fevereiro de 2021).

Face a este aumento global de estudantes internacionais de doutora-
mento, tem vindo a surgir investigação debruçada sobre as potencialidades 
e desafios que esta realidade acarreta para estudantes, supervisores, do-
centes e instituições. Muitas das potencialidades e desafios identificados 
relacionam-se com o encontro de línguas e culturas que influencia, por 
exemplo: as diferentes fases do trabalho de investigação e de construção 
de conhecimento (Araújo e Sá, Costa, Guerra, Lopes, Lourenço & Pinto, 
2020; Doyle, Manathunga, Prinsen, Tallon & Cornforth, 2017; Robinson-Pant, 
2017; Pinto & Araújo e Sá, 2020, Pinto, 2022); os processos supervisivos 
(Hu, van Veen & Corda, 2016; Laufer & Gorup, 2019; Pinto, 2020; Soheilian 
et al., 2014); e a relação com os pares (Hu et al., 2016; Robinson-Pant, 
2009) e consequentemente, o desenvolvimento pessoal e profissional dos 
doutorandos. Estes resultados sublinham o papel das línguas e das culturas 
como agentes reconfiguradores do ensino-aprendizagem e da investigação 
e sublinham a complexidade de estudar e investigar entre línguas e culturas.

Esta questão tem vindo a ser abordada no Centro de Investigação 
Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), em parti-
cular no quadro dos projetos Euromec1, Competência intercultural como 

1  The Jean Monnet Network European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism 
(553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK)
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dimensão central na internacionalização do ensino superior em Portugal2, 
Investigação e supervisão interculturais nos programas doutorais da Uni-
versidade de Aveiro3 e The experience of examining the PhD: an inter-
national comparative study of processes and standards4. Os resultados 
destes projetos mostram que estudantes e supervisores da UA vivenciam 
a situação de investigar e estudar entre línguas e culturas com alguma 
tensão, nomeadamente no que diz respeito ao reconhecimento, à gestão 
e exploração de diferentes saberes, vivências e repertórios linguístico-
-culturais e académicos (Araújo e Sá & Gonçalves, 2022; Pinto, 2022; 
Pinto & Araújo e Sá, 2020).

Reconhecendo a importância da perspetiva dos sujeitos para 
identificação de tais potencialidades e desafios, porque por eles são 
experienciados, este livro tem como grande objetivo dar voz a estudan-
tes de doutoramento internacionais a frequentar ou que frequentaram 
programas doutorais da UA nos últimos cinco anos, convidando-os 
a refletir sobre a influência das línguas e culturas no seu percurso 
académico. Pretende-se, como finalidade última, que os seus relatos 
possam despoletar uma reflexão na UA sobre políticas educativas e 
de internacionalização institucionais e sobre práticas pedagógicas, 
supervisivas e investigativas.

Com esta finalidade em mente, em março de 2021, convidámos 
estudantes internacionais da UA a partilhar connosco as suas vozes 
no formato de relatos pessoais sobre a sua experiência enquanto 
doutorandos num contexto linguístico-cultural diferente do de origem. 
Era solicitado que os relatos fossem redigidos (em português, alemão, 
espanhol, francês, inglês ou italiano) na primeira pessoa, com um estilo 
de escrita narrativa e contando a(s) sua(s) história(s) ou um episódio 
considerado significativo.

Apesar de inicialmente reticentes quanto ao interesse que este livro 
lhes poderia despertar, as respostas não se fizeram tardias e com elas logo 
compreendemos o quanto os estudantes precisam e querem ser ouvidos. 
Foram aceites para publicação neste livro 22 relatos de estudantes de 
diferentes programas doutorais, países de origem e línguas maternas, tal 
como se sistematiza na tabela 1.

 

2  Projeto de Pós-Doutoramento de Susana Pinto (SFRH/BPD/84560/2012), financiado 
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, sob orientação de Maria Helena Araújo e Sá.
3  Projeto de investigação de Susana Pinto no âmbito do seu contrato como Investiga-
dora Doutorada (Nível 1) na Universidade de Aveiro.
4  Projeto em curso sob coordenação de Michael Byram e Maria Stoicheva, com publi-
cação prevista em 2022 pela Editora Routledge. 
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Tabela 1. Caracterização dos Relatos

9 Programas Doutorais + 1 
Projeto de Cooperação

Ciências da Linguagem; Ciências e 
Engenharia do Ambiente; Contabilidade; 
Design; Educação; Engenharia Química; 
Música; Políticas Públicas; Turismo; Projeto 
de Cooperação FCT-CNRST

11 países de origem Angola; Brasil; Chile; China; Costa Rica; 
Haiti; Itália; Jordânia; Marrocos; México; 
Moçambique

9 línguas maternas 
declaradas

Árabe; Chinês; Crioulo do Haiti; Espanhol; 
Francês; Italiano; Nhúngue; Português; 
Umbundu

4 línguas de redação Espanhol; Francês; Inglês; Português

Os 22 relatos foram distribuídos por três eixos, de acordo com o 
tópico evidenciado:

Eixo 1. Encontro de línguas e culturas na relação com os outros: 
supervisores, professores e colegas que engloba sete relatos focados no 
papel deste encontro: na integração numa cultura pedagógica e académica 
diferente da de origem; na adaptação a diferentes metodologias de ensi-
no-aprendizagem; no estabelecimento de relações pessoais e académicas 
com os pares e na integração na vida académica e na cidade.

Eixo 2. Encontro de línguas e culturas no desenvolvimento pessoal e 
profissional que integra dez relatos onde se evidencia a forma como este 
encontro potencia o desenvolvimento de competências interculturais, 
investigativas e linguísticas.

Eixo 3. Encontro de línguas e culturas no processo investigativo, 
composto por cinco relatos que remetem para o papel das línguas e das 
culturas em diversas etapas da investigação, nomeadamente na realiza-
ção do trabalho de campo e na recolha de dados, na redação da tese, na 
defesa pública e na integração em culturas de investigação.

O livro organiza-se do seguinte modo: após esta Introdução, a primeira 
parte, intitulada Relatos dos Estudantes da UA - histórias de investigar, 
estudar e viver entre línguas e culturas, tal como indicado pelo título, dá 
voz aos 22 estudantes cujos textos foram submetidos e aceites, organiza-
dos por cada um dos eixos acima descritos. De seguida, e considerando 
a finalidade da obra explanada acima, procedemos, com a colaboração 
de Cristina Sin e Sónia Cardoso, a uma análise destas vozes, na segunda 
parte intitulada Da análise das vozes dos estudantes a contributos para 
políticas e práticas no ensino superior. Nesse capítulo, identificamos as 
potencialidades e desafios de investigar, estudar e viver entre línguas e 
culturas, tal como os sujeitos as reportam, discutindo-os à luz dos seus 
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contributos para a implementação de políticas educativas, investigativas e 
de internacionalização. O livro fecha com o Posfácio, intitulado O caminho 
para a realização, redigido por António Luís Jesus Teixeira, atual Diretor 
da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro.

Este livro, que tanta satisfação nos deu organizar e que tantas apren-
dizagens nos proporcionou, é, em primeiro lugar, dos 22 autores dos relatos 
que o integram e a quem agradecemos a partilha - connosco, com a UA, 
com o mundo - de experiências que muito dizem e nos ensinam sobre o 
intrínseco papel das línguas e das culturas nos processos educativos e 
investigativos.
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Os desafios e sofrimentos do meu percurso como 
estudante

Domingos Bento Lupassa Simão

Esta história ocorreu na Uni-
versidade de Aveiro, Portugal, de 
2015 a 2021. Faz parte do meu per-
curso formativo como estudante de 
Doutoramento (ainda a decorrer no 
momento em que redijo este relato).

Tudo começou em 2015, quan-
do eu e um grupo de colegas deci-
dimos abraçar este desafio que é 
fazer o Doutoramento em Educação 
na Universidade de Aveiro onde, a 
meu ver, era tudo novo apesar de já 
ter um historial de passagem pela 
Universidade de Coimbra, mas não 
tão residente assim como agora. 
Como a língua é a mesma, isto me 
confortava uma vez que parecia não 
estar num mundo muito diferente.

Lembro-me como se fosse hoje, 
e jamais esquecerei, que os desafios 
começaram nas primeiras aulas que frequentei, ou seja, nas primeiras 
Unidades Curriculares que, em primeiro lugar, foram ministradas à dis-
tância, em segundo lugar, por via Colibri. Nunca tinha ouvido falar de 
Colibri e muito menos utilizado este sistema de assistência de aulas, o 
que para mim constituiu não só um desafio, mas um sofrimento, porque 
tinha que passar por momentos de aprendizagem do domínio do próprio 
sistema e lembro-me de ter dito estas palavras “aonde eu fui me meter”.

Adicionado a isto, estavam as nossas condições em Angola, tanto 
de internet como de energia eléctrica que falhava constantemente e 
que tornava a minha vida como estudante bastante difícil, para além da 
necessidade de me adaptar às variadas e diferentes metodologias de 
ensino e aprendizagem.

Muitas vezes pensava que por via do português estivéssemos a falar 
a mesma coisa… Mas, afinal não… Por exemplo, a forma como eu fazia 
a redação de algum texto em português, passando para a professora, 
parecia que existiam dois tipos de língua portuguesa, a de Angola e a de 

Domingos Bento Lupassa Simão, de nacio-
nalidade angolana, Mestre em Psicologia 
Clínica pela Universidade de Coimbra, 
Doutor em Educação pela Universidade 
de Aveiro, Portugal. Professor universitário 
e Investigador do Centro de Investigação 
“Didática e Tecnologia na Formação de 
Formadores”, sediado no Departamento 
de Educação e Psicologia da Universidade 
de Aveiro. 

https://orcid.org/0000-0002-0867-1912.
domingossimao23@gmail.com

mailto:domingossimao23@gmail.com
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Portugal, o que aumentava ainda mais o meu sofrimento. Adicionado a 
isto, estavam também os conteúdos das Unidades Curriculares que me 
pareciam complexos.

Algumas vezes, acabava por não entender quase nada sobre a matéria 
dada por causa das falhas da internet e havia vezes em que a pessoa gritava 
“professora, professora não estamos a ouvir, não estamos a entender”. 
Durante a aula, a pessoa poderia estar a falar com outra pessoa de casa 
ou até a brincar com a esposa, os filhos sem saber que estava a ser visto 
pelos colegas e acabava por ser bastante constrangedor.

Uma outra situação ao nível das diferentes metodologias de ensino e 
aprendizagem bem como de culturas pedagógicas e académicas bastante 
diferenciadas da minha realidade, tem a ver com o grau de exigência dos 
docentes durante o processo de formação, no que toca por exemplo: ao 
cumprimento de prazos na entrega dos trabalhos; à qualidade dos trabalhos 
orientados; à submissão dos trabalhos na plataforma criada; à redação dos 
trabalhos e à cultura de abandono do plágio; à avaliação baseada na reali-
zação de trabalhos tanto individuais como em pares ou mesmo em grupos; 
à cultura da partilha entre colegas e também à cultura da responsabilidade, 
uma vez que o esforço de cada um, acabava por permitir o sucesso de todos.

Lembro-me como se fosse hoje, um dos professores em uma deter-
minada UC dizer que era importante que se fizessem fichas de leitura. No 
princípio, pensei que fosse algo estranho porque nunca tinha feito durante 
as formações anteriores e senti algumas dificuldades nas primeiras fichas 
que elaborei. Entendia que elaborar fichas de leitura era retrocesso e mais 
fácil e rápido era mesmo fazer a redação sem ter que passar por esta via. 
Só mais tarde, fruto dos deslizes que fui cometendo nos trabalhos (por 
exemplo, num trabalho de recensão crítica de um artigo ou tese) é que 
fui notando que fazia exploração dos artigos e das teses de forma não 
muito adequada. Esta aprendizagem refletiu-se na melhoria da redação 
dos meus trabalhos e agora da tese.

Na relação supervisiva, me parece que o grau de exigência dos pro-
fessores tende a estar alinhado para o mesmo sentido, ou seja: o rigor, 
a responsabilidade e acima de tudo cumprimento dos prazos. Falo em 
particular da equipa de orientação. Devo dizer que esta relação vai para 
além de professor/aluno; penso que esta relação também veio estabele-
cer laços de amizade fora deste campo (professor/aluno), ou seja, sinto 
que o que aprendo vai para além daquilo que se relaciona apenas com o 
Doutoramento. Para além da relação professor - estudante, tornamo-nos 
amigos, com devidos limites é claro, e isto permitiu perceber que afinal 
existem laços que são desenvolvidos a este nível e que quebram estas 
barreiras. Hoje vejo as minhas professoras não só como professoras, mas 
muito mais que isso. Acabamos muitas vezes, só para dar um exemplo, 
por partilhar coisas que têm a ver com as nossas vidas fora da Univer-
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sidade, como as nossas tristezas, alegrias, ganhos perdas e outros. Eu, 
por exemplo, há momentos em que partilho com as minhas professoras 
algumas dificuldades que eu vivo, por conta do investimento que faço 
nesta formação e, com muita sabedoria, recebo muitos bons conselhos 
por parte das mesmas.

Durante o processo de supervisão vou percebendo coisas que têm a 
ver com a nossa cultura e que na cultura das minhas professoras é muito 
diferente. Por exemplo, num lindo dia, eu e uma professora, ao analisar-
mos um documento (ata de uma reunião pedagógica da coordenação de 
disciplina de Educação Laboral, disciplina em que se enquadra o foco 
da minha investigação), apercebemo-nos de uma diferença cultural nas 
instituições portuguesas e angolanas que ambos desconhecíamos. Ao ler 
a ata, esta professora percebeu que lá constavam questões didáticas ou 
pedagógicas tratadas pelos professores daquela coordenação (tais como 
o cumprimento dos conteúdos planificados, causas do incumprimento), 
mas também situações relacionadas com a vida pessoal dos professores. 
Ou seja, esta professora apercebeu-se que um dos pontos da ata tinha 
a ver com uma visita da coordenação da disciplina de Educação Laboral 
à casa de um professor doente, acompanhada de uma contribuição mo-
netária. Diante desta situação, notei um olhar com um pouco de emoção 
por parte da Professora e rapidamente ela disse “Domingos, vocês em 
Angola fazem isto, que bom!”. Percebi, mais uma vez, a diferença cultural 
entre Portugal e Angola.

Ao terminar, tenho a dizer que durante este tempo/vida na Universi-
dade, apesar de ter vivenciado momentos difíceis no percurso formativo, 
posso dizer e sem medo de errar que, hoje, sou um Domingos muito 
diferente: na forma de pensar, agir. Muitas são as recordações que ficam, 
sobretudo dos colegas com quem partilhei aulas, lazer, refeitório, e acima 
de tudo uma boa amizade. Hoje nutro um sentimento de que valeu a pena 
ter passado e vivenciado esta experiência na UA e se tivesse que repetir 
não hesitaria . Em Umbundo diria o seguinte: “Nda pandula tchalua oloneke 
nda kala kulo ko Universidade yo Aveiro” (“Agradeço muito o tempo que 
passei na Universidade de Aveiro”).
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Crónica de mi etapa portuguesa

María Rosa Pampillo Retana

Llegué a Galicia desde Costa 
Rica, en junio de 2004 para continuar 
mis estudios superiores. Después de 
realizar mis estudios musicales de 
grado en España (Violín e Historia y 
Ciencias de la Música), tenía muchas 
ganas de realizar una especialización. 
Por recomendación de una profesora, 
empecé a investigar sobre el DECA 
(Departamento de Comunicação e 
Arte) de la Universidad de Aveiro.

Por ingenuo que parezca, llevaba 
ya más de diez años en Vigo y apenas 
conocía Portugal. La vida de un músi-
co está llena de movilidad, pero tam-
bién de incongruencias geográficas. 
Tocamos en los auditorios de ciudades 
muy lejanas a la “nuestra”, pero a 
menudo no conocemos el pueblo que 
tenemos a veinte minutos de casa.

Como estaba de vacaciones, tomé el autobús y me fui dos días a 
conocer la universidad y los alrededores. En ese momento no hablaba 
nada de portugués, ni siquiera había oído hasta entonces hablar de Aveiro. 
Y, sin embargo, inmediatamente me sentí como en casa: visité la ciudad, 
me enamoré de Costa Nova y del Farol da Barra, y como no, de todos y 
cada uno de los pastelitos maravillosos que pude probar.

Poco tiempo después fui admitida para el Máster en Música. Fue 
entonces cuando el hechizo portugués que me había invadido hasta ese 
momento se rompió y todas las dudas se agolparon sobre mi cabeza: 
¿Cómo estudiaría en Portugal si no sabía nada de portugués? ¿Me habría 
dejado llevar por las maravillosas impresiones de unos días de verano, al 
igual que ya me había pasado cuando vine a España? Aveiro se encuentra 
a más de 200 km de Vigo, ¿Aguantaría durante el curso lectivo viajar casi 
500 km cada semana, estudiar y trabajar a la vez? ¿Podría ir y venir el 
mismo día, o debería buscar un lugar para dormir? ¿Dónde? La fría lluvia 
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que caía ese día en Porto, mientras esperaba el bus de vuelta a Vigo, no 
hacía más que enfriar mis esperanzas.

Sin embargo, todas mis inquietudes se fueron resolviendo una vez que 
comenzamos las clases. Viajaba de Vigo a Aveiro y dormía en casa de una 
entrañable señora portuguesa que vivía cerca de la Universidad. Sus hijos 
ya se habían independizado y por una económica cantidad me daba una 
habitación para dormir cuando necesitara ir a Aveiro. Ella se convirtió en 
uno de mis vínculos más fuertes, pues además de la habitación, sin coste 
alguno, me ofrecía desayuno, merienda y lo que hiciera falta. A través de 
ella y de su familia fui conociendo la gastronomía y las costumbres locales: 
O bolo Rei, São Gonçalinho, São João.

En mis primeros días de clase, intentaba pasar lo más desapercibida 
posible. Entendía el portugués, por su semejanza con el gallego, pero me 
moría de vergüenza cada vez que tenía que hablar delante de todos. Sin 
embargo, nunca hubo una imposición por parte de los profesores para que 
hablara portugués, todo lo contrario, ofrecían todas las herramientas a su 
disposición para que nos entendiéramos. De este modo, al igual que los 
pastelitos, poco a poco, cariñosamente el portugués se fue colando en mi co-
razón hasta plantearme la necesidad de hablarlo y entenderlo en condiciones.

Quizás lo que no esperaba, probablemente porque en mis estudios en 
Galicia era de las pocas estudiantes internacionales (nací en Costa Rica, 
aunque mi abuelo era gallego), era encontrarme con compañeros de tan 
diversas procedencias geográficas. Así, el tiempo que compartíamos en las 
clases y fuera de ellas se convertía en un auténtico intercambio de experien-
cias sobre música, costumbres y gastronomía de Brasil, Costa Rica, España, 
Macao, Portugal, etc. A los pocos meses de haber empezado el máster, mis 
compañeros y yo empezamos a viajar para representar a la Universidad en 
congresos académicos en Madrid, Barcelona, Lisboa y Salamanca.

Recuerdo esa etapa como una de las más motivadoras y luminosas 
dentro de mi experiencia académica. No quería que acabara, no quería 
que mi conexión con Aveiro llegara a su fin. Quería seguir profundizando 
en mis estudios guiada como hasta entonces por mi profesora orientado-
ra. Asimismo, no quería dejar mis conversaciones con la señora que me 
hospedaba, ni las experiencias que compartía con mis compañeros del 
máster o los ensayos de violín y guitarra en el DECA hasta la madrugada 
- el único tiempo del que disponíamos para tocar juntos -, cuando junto 
a otro compañero del máster formamos el dúo dUA.

Así que, aún sin haber terminado la tesis del máster, hice el acceso 
por méritos al programa doctoral en música. Estaba tan motivada que fui el 
primer promedio de acceso. Esta segunda etapa se tornó más exigente en 
todos los sentidos, mis responsabilidades y las horas laborales aumentaron, 
así como la carga lectiva. Los horarios de transporte ya no coincidían tan 
bien con los horarios universitarios, para llegar a Aveiro, debía tomar un 
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bus en Vigo a las 4 30 am, dormía escasamente 2-3 horas y aún tenía por 
delante un largo día de clases. Sin embargo, me di cuenta de que, aunque 
por otras razones, las condiciones de mis compañeros no eran muy dis-
tintas: unos tenían hijos que los desvelaban por la noche, otros trabajaban 
tocando conciertos en bares hasta altas horas de la madrugada. Una vez 
más, la empatía nos unió en las dificultades para salir adelante y todos 
logramos terminar ese primer año doctoral y aprobar nuestros proyectos.

Uno de mis grandes momentos vitales, fruto de mi “etapa portuguesa” 
(como me gusta llamarla), fue poder leer O ensaio sobre a cegueira de José 
Saramago en portugués. También, a través del Global Leaders Program, 
ejercí como profesora de violín en Salvador de Bahía, Brasil, donde pude 
comunicarme y entender muchas de las costumbres locales gracias a mi 
experiencia universitaria en Aveiro, tanto por la influencia portuguesa como 
por el contacto que tuve con mis compañeros brasileños en la Universidad.

Debido a la pandemia, son muchos los meses llevo físicamente se-
parada de Portugal. Sin embargo, a través de este escrito hoy he vuelto 
a acariciar estos recuerdos de la que cariñosamente denomino como “mi 
etapa portuguesa”. Espero que, al compartirlos con ustedes, puedan sentir 
toda esa luz, motivación y energías que Aveiro, Portugal y la Universidad 
de Aveiro a través de sus profesores y alumnos han aportado a mi vida 
personal y profesional. 
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Línguas e culturas: 
desentendimentos, acertos e reflexões

Maurício Calessi Júlio

Neste relato, de acordo com as 
minhas lembranças, procurarei narrar 
alguns episódios vividos, relacionados 
com as línguas e culturas, de 2016 a 
2020 enquanto estudante da Univer-
sidade de Aveiro. 

Nasci no município da Caála, 
Província do Huambo, Angola. Minha 
infância e uma parte da juventude 
foi vivida na Caála. Meus estudos 
primários e secundários foram fei-
tos nesta cidade e o ensino superior 
na vizinha cidade do Huambo. Tudo 
começou em 2010 quando eu e um 
primo decidimos deixar a cidade que 
nos viu nascer e crescer e mudar para 
o Lubango, cidade onde atualmente 
vivo, com objetivo de cursar pós-gra-
duação, condição exigida para cursar 
o mestrado naquela época.

Felizmente, terminada a pós-graduação fui selecionado para cursar 
o mestrado numa turma constituída por 30 estudantes de diversas pro-
víncias de Angola. Foi nesta turma que conheci um grupo maravilhoso de 
amigos que entraram na minha vida e que contribuíram para, que um dia, 
estudasse em Aveiro.

Terminada a formação curricular do mestrado em Angola, e chega-
da a fase de defesa, tive de me deslocar a Coimbra tendo em conta o 
protocolo que existia entre a Universidade de Coimbra e a Universidade 
Privada de Angola, instituição sediada no Lubango. Foi assim que conheci 
Portugal em 2012. Nesta fase da vida, muito mais novo, falei com a minha 
orientadora mostrando interesse em continuar a estudar em Portugal. 
Infelizmente não tive apoio.

Desesperado, e com o plano fracassado de continuar a estudar em 
Portugal, regressei a Angola e me inscrevi numa Universidade da Argentina 
por influência de um amigo e tudo estava pronto para começar a estudar. 
Por dificuldade em obter o visto de estudo, não consegui viajar para a 
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Argentina para o primeiro módulo. Como dizem por cá, há males que vêm 
para o bem. Penso que este foi um deles, isto porque certo dia, por volta 
das 10 horas da noite, recebi uma chamada por telefone de um amigo 
que estava com outros pedindo que enviasse uma cópia do passaporte. 
Sem questionar enviei e, no dia seguinte, fui informado que estava feita a 
minha candidatura para estudar na Universidade de Aveiro. Seguiu-se o 
processo de matrícula e início das aulas.

Na Universidade de Aveiro, o percurso começou com o conhecimento 
pessoal de algumas professoras do curso de Educação em Angola. Se-
guiram-se aulas à distância via colibri. Infelizmente, nós em Angola temos 
muitos problemas: desde a falta de energia, internet, livros, acesso a bases 
de dados e outros, o que dificultava a minha aprendizagem. Após uma 
conversa com as minhas orientadoras, decidi deslocar-me para Portugal 
e dedicar-me exclusivamente à formação.

Chegando a Portugal, fui enquadrado no Laboratório Aberto para 
Aprendizagem de Línguas Estrangeiras (LALE). Neste laboratório, tive o 
privilégio de conhecer colegas maravilhosas e de diferentes nacionalidades 
com as quais aprendi e partilhei conhecimentos que me ajudaram a ver a 
vida de maneira diferente. Afinal, vínhamos de contextos diferentes, línguas 
e culturas muitas vezes diferentes. Durante a convivência, muitas vezes, 
sentia que a língua e a cultura nos uniam, em outras vezes nos separavam.

Lembro-me de um mal-entendido que tive com uma colega moçam-
bicana por conta de uma categoria de análise da entrevista que consta 
no meu trabalho de tese. Trata-se da categoria “facilidades sentidas pelos 
professores”. Tudo começou quando, no processo de validação do guião 
das entrevistas, eu lhe pedi para se pronunciar sobre as facilidades sen-
tidas pelos professores nas suas práticas pedagógicas. A resposta por 
parte dela foi de que eu tinha que retirar a categoria porque a mesma 
não obedecia aos padrões da língua portuguesa, ou seja, para ela em 
português a expressão “facilidades sentidas” não era correta. Após uma 
discussão que terminou sem acordo entre nós, tive que recorrer à minha 
orientadora para poder aclarar o assunto.

Outras situações de discordâncias relacionadas com a língua e cultura 
aconteciam com as minhas orientadoras em algumas fases do meu percurso 
formativo. Um dos episódios aconteceu no momento da construção dos 
instrumentos de recolha de dados. Estava em causa a inserção da profis-
são “doméstica” no inquérito por questionar a passar a alunos angolanos. 
Em alguns contextos “doméstica” não é uma profissão, já para o meu 
contexto as mulheres que cuidam das casas de outras pessoas, quando 
são questionadas sobre a sua profissão respondem que são domésticas.

Um outro aspeto que não posso deixar de referir, é a rapidez na fala 
por parte dos nossos professores e colegas. O “falar rápido”. Parece-me 
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que é um aspeto cultural para o povo português. As nossas aulas eram 
ministradas em Português, mas em alguns momentos sentia-me perdido 
pela maneira de os nossos professores falarem. Era tão rápido que às 
vezes não compreendia e com receio de perguntar mantinha-me calado, 
concordando e dizendo “está tudo bem”. Felizmente, no final de cada aula 
os professores disponibilizavam o vídeo da aula e com mais calma era 
possível entender. À medida que o tempo foi passando, me acostumei e 
compreendia todas as palavras sem ter que recorrer a vídeo-aulas.

Na verdade, vários foram os episódios que aconteceram. Certo dia, 
fui surpreendido no LALE por uma estudante nigeriana que não falava nem 
entendia Português. Ela perguntou-me se era neste laboratório onde se 
fazia curso de Português. Eu disse que não. Após a minha resposta, ela 
pediu-me para acompanhá-la ao departamento onde era dado o curso e 
além disso, queria que fosse tradutor dela em algumas ocasiões. Infeliz-
mente, o meu Inglês não era dos melhores, mas a interação com ela foi 
para mim incentivo para melhorar o meu inglês. Enfim, são tantas coisas 
que eu não vou conseguir descrever tudo.

Termino meu relato evidenciando que a convivência com colegas, ami-
gos, orientadoras e professores permitiu-me compreender que a língua e a 
cultura são ferramentas essenciais para qualquer cidadão. Conhecer línguas 
e culturas nos diferentes contextos torna-se uma vantagem para poder 
usufruir de possibilidades profissionais além-fronteiras e no próprio país.
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De los Tacos a las Tripas

Max Alberto López Maciel

Me resulta extraño y quizá un 
poco divertido el escribir un texto 
en español, el cual va dirigido a mi 
universidad qué es portuguesa y en 
la cual estoy cursando un programa 
de doctorado qué es impartido en 
inglés. Ironías de la vida.

Podría comenzar diciendo que 
soy mexicano, que antes del docto-
rado vine a estudiar una maestría y 
que lo primero que conocí de Aveiro 
fue la estación de trenes. Recuerdo 
ver las líneas del tren al aire libre en 
aquel día lluvioso de febrero, los va-
gones de los trenes de color amarillo, 
mostrando un poco las marcas de los 
años de continuo uso y al fondo una 
fachada un poco antigua y tradicional 
que resaltaba entre las calles empe-
dradas, mismas que llamaban mucho 
mi atención. La verdad no estaba seguro que esperar, acababa de llegar 
del aeropuerto de la ciudad de Oporto (aunque prefiero llamarla Porto 
que es su nombre original en portugués), la aerolínea había extraviado mi 
equipaje en el trayecto y aunque en ese momento no lo sabía, no llegaría 
a recuperarlo hasta dentro de una semana. Así que mi mente no estaba 
enfocada, tenía una mezcla de emociones. Pero al llegar me recibió mi 
“buddy”, una alumna portuguesa de la universidad de Aveiro junto con su 
novio, quienes me dieron la bienvenida. Ambos, me acompañaron hasta 
el edificio en el que previamente había rentado una habitación y poste-
riormente me mostraron el centro de la ciudad; y para cerrar el día nos 
comimos una típica “tripa” aveirense. Creo que fue una gran recepción. 
Noté entonces, que las personas que hablaban portugués entendían muy 
bien lo que yo decía cuando hablaba en español, al menos esa era mi im-
presión, pero a mi costaba mucho y me avergonzaba un poco al principio 
no poder entender de vuelta lo que ellos decían en portugués, su velocidad 
al hablar me superaba. Así que me propuse en los siguientes días ponerme 
al corriente, y en ese sentido aprender las que serían mis seis frases de 
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supervivencia para las calles de Aveiro: “Oi, tudo bem?; quanto custa?; 
pois, pronto; obrigado; até já”. Infalibles, hasta el día de hoy.

Puedo decir que mi primera experiencia en Aveiro ha sido muy agrada-
ble desde el principio, con un ambiente estudiantil mucho más internacional 
de lo que me esperaba. La verdad, los estudiantes del programa European 
Student Network de la universidad hicieron un gran trabajo coordinando 
actividades que permitieron a muchos estudiantes extranjeros adaptarse 
de forma rápida. Entonces cuando comencé a integrarme, quise intentar 
ser trilingüe, ya que hablaba en inglés con algunos alumnos, con otros 
usaba mi muy básico portugués (incluyendo por supuesto mis seis frases 
del éxito) y en español con los hispanohablantes. Al final, considero que 
no he acabé por aprender ninguna lengua y ahora no hablo ninguna de las 
tres de forma adecuada (ya ni siquiera mi lengua materna), sino algo que 
he bautizado como Portuñolinglish, lo que me ayuda a darme a entender 
con los demás y por lo tanto por el momento estoy conforme. Ahora, si 
hablamos de cosas en particular de mi país y Portugal, considero que los 
mexicanos y los portugueses tenemos una personalidad amigable y solidaria, 
por lo que es muy fácil para mí abrirme a preguntar y aprender acerca de 
las cosas que suceden en la ciudad y en la universidad, sin miedo a equi-
vocarme con algo que pudiera ser obvio, ya que no pasará de una sonrisa 
y quizá alguna broma con los colegas. Que bueno, hay que decir también 
que en temas de puntualidad (y su relatividad) a veces los mexicanos y 
portugueses nos parecemos un poco, especialmente cuando se trata de 
quedar para salir con los amigos (ustedes saben de lo que hablo). Una de 
las cosas que me resultó particularmente interesante es que, aunque en 
ambos países usamos dos apellidos después del nombre, en México se 
escribe primero el apellido del padre, pero aquí es el de la madre. Y bue-
no, yo escribo mi nombre tal cuál aparece en mi pasaporte, una regla de 
oro que he aprendido con los años, por lo que cuando me llaman por mi 
apellido aquí en la universidad, generalmente mencionan el de la familia de 
mi mamá, lo cual créanme, le hace a ella sentirse muy orgullosa.

En el caso del doctorado, la situación ha sido muy diferente y no 
sólo para mí, sino para toda esta generación de personas en el planeta. 
Estamos atravesando (y lo digo al momento de escribir estás líneas), por 
una pandemia que es la del COVID 19. Las causas y consecuencias son 
bien conocidas por todos y es por esto por lo que las restricciones a nivel 
nacional e internacional no se hicieron esperar. En ese sentido, mi expe-
riencia en el doctorado ha sido hasta ahora una experiencia virtual. Las 
computadoras y las clases a través de “Microsoft Teams” y “Zoom”, son 
el pan de cada día, por lo que la relación con los compañeros de clase 
ha pasado a ser más una comunicación a distancia, y se puede sentir que 
resulta más complicado llevar a cabo discusiones fluidas o inclusive en 
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algunas ocasiones, escuchar claramente a las personas, debido a alguna 
falla técnica. Aun así, he podido observar como todos nos esforzamos 
por adaptarnos rápidamente a las circunstancias y los retos de estos 
años. Me resulta muy interesante como en mi curso, con el uso de una 
sola lengua que es en este caso el inglés, reúne a personas de diferentes 
países a tomar clases. Las aulas (virtuales) me han permitido observar 
y escuchar los diferentes acentos y expresiones de los compañeros, lo 
cual es un recordatorio para mí de la diversidad cultural que existe. Y ahí 
estamos todos, tratando de entender la clase lo mejor que podemos, para 
darnos cuenta de que al final del día, no importa de qué país seas, las 
matemáticas son universales.
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Quando a UA foi minha morada...

Regina Aparecida Berardi Osório

Estudar em uma universidade de 
um país diferente do nosso é uma ex-
periência indescritível. Sou brasileira 
e tive a oportunidade de cursar, na 
Universidade de Aveiro, em Portugal, 
o Mestrado em Estudos Portugueses 
(2003-2006) e o Doutoramento em 
Educação (2010-2016).

Lembro-me que cheguei à UA 
um tanto constrangida, em 2003, pois 
já tinha 53 anos e, apesar de ter feito 
cursos no Brasil, ao longo da minha 
carreira de professora de Português, 
e de trabalhar com a Literatura Portu-
guesa com meus alunos, senti-me um 
pouco desambientada ao ingressar na 
sala de aula do mestrado. Era a única 
estrangeira e a mais velha da turma. 
Essa sensação, entretanto, logo foi 
dissipada pela recepção carinhosa por 
parte de todos, alunos e professores.

Logo no início, fiquei um tanto atrapalhada para entender o que os 
professores diziam. Tentava compreender pelo contexto, mas não tinha 
muito sucesso. Os professores explicavam seus conteúdos e então surgiam 
palavras como receção, conceção (que confundia com recessão, conces-
são), mas só quando apareceu a palavra perceção (sem correspondência 
no português do Brasil) é que fui percebendo a omissão do “p”. Então 
tudo se tornou mais claro e passei a compreender o que todos diziam de 
forma muito mais rápida. Às vezes, nem sequer fazia distinção em relação 
aos sotaques e nem à fala mais rápida e elíptica de todos. 

O fato pitoresco dessa estadia em Aveiro, foi o susto que levei quan-
do a senhora que me alugava um quarto, disse-me que deixara o feto 
no jardim para tomar um pouco de Sol. Ela não entendia o meu espanto 
e só conseguimos nos entender quando pude ver que o feto nada mais 
era do que uma samambaia (como a chamamos no Brasil), palavra que 
ela também desconhecia por ser de origem tupi-guarani (sama-mbae – 
“o que torce”). Aprendi outras tantas palavras que não costumam fazer 
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parte do vocabulário brasileiro, como miúdos, casa de banho, pequeno 
almoço, passadeira, autocarro, comboio, autoclismo, sanita; além de pa-
lavras cujas vogais são abertas em Portugal, como polémico, no Brasil, 
polêmico; também a expressão mais pequeno, que no Brasil é conside-
rada incorreta. Tudo isso e muito mais. As línguas, como sabemos, não 
são estáticas, mas modificam-se no tempo e no espaço. O português do 
Brasil sofreu muitas e diferentes influências, sendo assim, não era de se 
estranhar minhas dificuldades de compreensão iniciais. Dei-me também 
conta de que, como professora de Língua Portuguesa, já transitei entre a 
gramática do certo e do errado, sem levar em consideração a verdadeira 
importância do processo de ensino e de aprendizagem de línguas: pro-
mover a comunicação e a integração social. Por isso só, já teriam valido 
os anos que passei em Portugal.

O mestrado, entretanto, não me permitiu uma longa convivência com 
todos, pois ficamos juntos apenas por 2 semestres, mas foi suficiente 
para reconhecer, a partir dos colegas, que havia diferenças que considero 
culturais, tais como o hábito que os portugueses têm de sentar em um 
café, pelas manhãs, para fazer a leitura de jornais ou livros (infelizmente 
no Brasil lê-se pouco), as tunas universitárias e seus trajes, o respeito 
que os motoristas têm pelos pedestres nas passadeiras (inexistente ao 
menos nas grandes cidades brasileiras), nosso sotaque; enfim, há crenças, 
pensamentos e modos de viver distintos.

Tais diferenças poderiam ser facilmente compreendidas, se pudésse-
mos manter um intercâmbio maior Brasil-Portugal, pois sequer os inves-
tigadores brasileiros têm conhecimento pleno dessa diversidade. Temos, 
muitas vezes, uma ideia deturpada e antiquada do que é a sociedade 
portuguesa, atualmente. E, imagino, que o inverso também ocorra. Houve, 
por exemplo, um professor da UA que nos reportou um episódio, de certa 
forma hilário, ao ser abordado, em um Congresso de Educação, no Brasil, 
sobre hábitos e costumes portugueses absolutamente desconhecidos entre 
congressistas brasileiros. Por outro lado, entre meus colegas portugueses, 
havia interesse sobre regiões brasileiras pouco conhecidas, e até mesmo 
sobre questões políticas, pois, à época, nosso país era governado, pela 
primeira vez, por um operário sindicalista.

Não tinha expectativa de voltar a Aveiro, pelo menos, a estudar na 
Universidade, mas, aos 60 anos, quando enfim me aposentei, no Brasil, 
inscrevi-me para o doutoramento em Educação, no ramo Didática e De-
senvolvimento Curricular. Fui chamada. 

Regressei a Portugal, regressei à UA, agora em novo departamento, 
o de Educação. Novamente fui muito bem recebida e, para minha maior 
tranquilidade, fui apresentada a uma colega brasileira que já lá estava, 
havia alguns anos, e que teria a incumbência de me facilitar a permanência, 
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tanto no departamento, quanto na cidade, o que ela cumpriu com extremo 
carinho e dedicação: uma amizade que persiste até hoje.

Uma coisa que desde o mestrado não entendia bem, era o motivo 
de, principalmente os professores, se dirigirem a mim na terceira pessoa, 
usando meu próprio nome e não um pronome de tratamento, como você, 
por exemplo. Foi então que entendi, finalmente, que o pronome pessoal 
frequentemente usado entre as pessoas que já têm uma relação próxima 
é o “tu”, portanto, segunda pessoa, com a devida concordância verbal, e 
com as pessoas cuja relação é ainda um tanto distante, o uso da tercei-
ra pessoa é o comum, por isso referem-se ao outro pelo próprio nome, 
usando os verbos na terceira pessoa. Para minha satisfação, ao final do 
doutoramento, já era tratada por “tu”.

No primeiro ano, tivemos aulas teóricas, e foram enriquecedoras, 
pois pudemos interagir com colegas portugueses e de outros países e 
continentes, entre eles estavam uma moçambicana, uma russa, uma ca-
bo-verdiana e minha nova amiga brasileira. 

Fazíamos trabalhos em grupo e, por coincidência ou afinidade, nós, 
estrangeiras, estávamos sempre juntas, apoiando umas às outras, mas 
tendo sempre por companhia uma colega portuguesa. Isso nos aproximou 
bastante e, de colegas, tornamo-nos amigas tanto é que hoje, mesmo 
distantes, mantemos contato permanente.

Com a colega nascida no Quirguistão, foi possível perceber a dife-
rença linguística do povo russo falante em relação ao português. Durante 
nossos trabalhos, fazíamos uma espécie de troca. Devido à inexistência 
dos artigos (definidos e indefinidos) na língua russa, sugeríamos uma ou 
outra alteração ao texto. Recebíamos, em troca, um conhecimento sobre 
o uso das novas tecnologias, que nos garantiu a realização de bons es-
quemas, inclusive, na minha tese.

Culturalmente viajamos para países para mim desconhecidos, pelos 
olhos e pela fala das colegas. Pudemos conhecer um pouco de um país 
inserido no vasto continente africano, também culturalmente diversificado 
e, na medida do possível, alegre em suas manifestações culturais, em seus 
trajes típicos, em sua esperança, garra e altivez. Comparamos hábitos, 
vocabulário, crenças e tantos outros costumes que nos aproximam, afinal, 
a herança cultural que recebemos do povo africano é enorme. Percebemos 
alguns hábitos russos, falamos de seus grandes escritores, suas obras de 
arte a céu aberto. Mas também de suas temperaturas de -20 graus num 
inverno pouco rigoroso. A diferença de idade entre mim e as colegas nunca 
foi um empecilho, pelo contrário, dessa agradável convivência, brotaram 
grandes amizades.

Fora do departamento, o grupo se alargava, pois tínhamos contato 
com colegas de outras áreas do conhecimento, vindos de Benin, da Ni-
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géria, da Venezuela, outros brasileiros e brasileiras de vários estados do 
Brasil. Foi um período inesquecível de 5 anos. 

A interação com os professores da UA, nos dois cursos, também 
contribuiu muito para que esse enriquecimento cultural tivesse sido 
possível, incluindo o aprofundamento da própria cultura brasileira. 
Quanto aprendi!...
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Saindo da zona de conforto aos quase 60 
para outros saberes!

Telma Medeiros Brito

Por que alguém deixaria seu país 
de origem e residência para fazer dou-
torado em outro país?

Com esta pergunta tento aqui 
fazer uma reflexão de minha expe-
riência de estudos na Universidade 
de Aveiro. Eu já conhecia Portugal, 
de outras visitas anteriores ao país, 
mas em 2018 visitei Aveiro pela pri-
meira vez, quando então tive a opor-
tunidade de conhecer o campus da 
Universidade de Aveiro. Atuando na 
área de Turismo desde a década de 
1980, com graduação, pós-gradua-
ção e mestrado na área, resolvi fazer 
o doutorado em Portugal, como um 
presente futuro no aniversário de 
60 anos. Eu estava então com 57 
anos. Após a preparação necessá-
ria, cheguei à cidade em fevereiro 
de 2019 para, então, continuar os 
meus estudos. Deixei meu marido 
(que depois se juntou a mim), meu 
filho, minha filha e minha agência de viagens. Em tempos de globalização 
e tecnologia, foi possível me organizar para cuidar de tudo à distância.

Inicialmente fui viver num T3, compartilhado com mais duas jovens 
estudantes da UA – uma que já estava terminando a licenciatura e outra que 
estava iniciando. Notei que minha idade muitas vezes era razão de um certo 
estranhamento, não só na casa, mas no ambiente acadêmico e na própria 
cidade também. Ter quase 60 anos parecia um tipo de atestado de “não 
precisar realizar mais nada na vida porque já se está muito velho para isto”! 
Pior ainda quando se utiliza uma bicicleta como meio de transporte para 
chegar à Universidade. De forma alguma isto me incomodou e atrapalhou 
meus planos. Com a chegada de meu marido, me mudei para outra casa.

Na UA, procurei me aproximar da comunidade de língua portuguesa 
(brasileiros e africanos, principalmente), que sempre promoviam atividades 
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culturais e encontros da comunidade acadêmica. Em sala de aula encon-
trei muitos conterrâneos brasileiros e colegas vindos de outros países, 
como Indonésia, China, Turquia, Irã, além dos colegas portugueses! A 
convivência com outras culturas enriqueceu o curso e o aprendizado. 
Conhecer seus costumes e práticas sociais, respeitar suas identidades e 
utilizar outros idiomas para a comunicação, como o inglês e o espanhol, 
foram importantes para o crescimento pessoal e social.

As diferenças culturais que a princípio não pareciam ser grandes, já que 
o idioma “era o mesmo”, começavam a aparecer. Descobri que o português 
falado em Portugal era igual, mas ao mesmo tempo, muito diferente daquele 
falado no Brasil. Aprender novas palavras, expressões e nomes exigiu uma 
boa dose de atenção para a convivência, não só no meio acadêmico, mas 
também na cidade que nos acolhia. Além do idioma, o modo de vida e 
de ser dos portugueses trouxe também muito aprendizado. As respostas 
diretas e sinceras em qualquer tipo de situação, muitas vezes pareciam 
duras, porém, aprendi a ouvir e a entender. Falar mais baixo e com menos 
gestos expôs também diferenças culturais que conseguia observar. Ouvir 
‘por favor’, ‘com licença’, ‘obrigada’, ‘peço desculpas’ mostrou um povo 
que se respeita e respeita o próximo. Há exceções, claro, mas a gentileza 
estava sempre presente, em todas as situações.

Cumpri dois semestres de aulas presenciais no programa doutoral 
em Turismo, do DEGEIT, com professores absolutamente excelentes. Fiz 
outras disciplinas e cursos no DLC, onde me aproximei mais de minha 
pesquisa acadêmica. Fui convidada a fazer parte como investigadora e 
membro do Grupo de Estudos Género e Performance (GECE) do Centro de 
Línguas Literaturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro. No total 
foram 21 meses em Aveiro. Passei os meses de março a novembro de 2020 
em confinamento, devido à pandemia do COVID-19. Em novembro voltei 
para o Brasil para mais uma grande aventura – a de ser avó. Continuo a 
escrever, a estudar, a produzir e a fazer parte do grupo de estudos, o que 
me fortalece na distância que se impôs. A defesa da tese será realizada 
no tempo certo, no amadurecimento das ideias e da escrita.

Em todo o período que estive em Aveiro, um dos verbos que mais gostei 
de ouvir e utilizar foi o verbo saber. Descobri que em Portugal o uso do saber 
não significa somente conhecer, mas também ter sabor. No Brasil o uso do 
‘saber’ como ‘ter sabor’ não é muito comum. Quase dois anos foi o tempo 
que ali estive para saber como Portugal sabe bem. Fui em busca do saber, 
mas este verbo me ensinou muito mais! Me ensinou o sabor das coisas e o 
saber de sua gente. O sabor se transformou no saber e soube muito bem 
todos os momentos que dediquei ao meu crescimento acadêmico e pessoal.

Saber Portugal é uma experiência que vale ser vivida, assim como 
sair da zona de conforto aos quase 60 anos para buscar conhecimento. 
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Portugal e a Universidade de Aveiro ficarão para sempre na minha memória 
e no meu coração. Volto para o Brasil para outros saberes e sabores, mas 
levo Portugal, pois voltarei para finalizar aquilo que me propus. Portugal 
soube-me muito bem e este foi o verbo que levo da cultura deste povo - 
saber, com gosto de sabor!

Agora, o sabor e os saberes serão outros, pois nossa família está 
crescendo! O sabor de ser avó me sabe muito bem e vem com um gosto 
muito especial! Que este novo sabor seja doce como o mel e nos envolva 
com suas surpresas! Talvez agora os quase 60 anos se justifiquem em 
ganhar um novo patamar na linha do tempo da vida!
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Ninguém é imutável

Vanessa Souza

Olá! Meu nome é Vanessa Souza. 
“Souza” com ‘z’. Sim, “com ‘z’” tor-
nou-se um complemento praticamente 
obrigatório a acrescentar quando me 
apresento cá, em Portugal. É engra-
çado perceber que a variação de uma 
única letra, num apelido tão comum, 
revele tanto sobre mim: “Souza” com 
‘z’ traduz-se ‘estrangeira e brasileira’.

Gaúcha de nascença e gremista 
de coração – um bairrismo que gosto 
de enfatizar e que, penso eu, nunca 
irei perder –, vim para Portugal há 
quase seis anos para cursar o Douto-
ramento em Educação. Passado tanto 
tempo, já acostumei com os olhares 
desconfiados dos portugueses a me 
observarem no Rossio ou no Cais da 
Fonte Nova a tomar “um chá estranho 
numa chávena esquisita” nas manhãs 
ensolaradas de domingo. 

Durante todo esse período, vivi em Aveiro e frequentei presencial-
mente as aulas do Doutoramento. Logo na primeira semana passei a tra-
balhar no gabinete da minha coorientadora e a conviver com os colegas 
no Departamento de Educação e Psicologia. Esse fato foi fundamental 
para a minha adaptação, pois senti-me acolhida e integrada aos ritmos e 
costumes portugueses. Ao final do primeiro ano de curso, já estava tão 
imersa no contexto português que já não me sentia uma aluna estrangeira.

Ao olhar para o meu percurso, me atrevo a escrever que tive fácil 
adaptação: não sofri com o clima (muito quente no verão e muito frio no 
inverno), não estranhei a comida (ainda que gostasse que a carne ver-
melha fosse mais saborosa) e não tive dificuldades em compreender o 
sotaque e os verbetes típicos de Portugal (pelo menos na língua falada). 
Bem pudera, antes de mudar para Aveiro, já tinha sido bem alertada por 
amigos e parentes que haviam morado ou visitado Portugal sobre o uso 
de algumas palavras, com conselhos do tipo: “- Em Portugal apanhas o 
comboio e não o trem; e ônibus é autocarro.”; “- Para pedir um café com 
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leite tens de dizer galão ou meia-de-leite, que é igual ao galão só que na 
xícara.”; “- E não te esqueças: é fita-cola e não durex!”. Esta última foi-
-me muito útil e me salvou de passar por um constrangimento típico que 
acomete muitos brasileiros recém-chegados à Portugal.

Por outro lado, percebo que mudei a minha forma de escrever. De 
maneira subtil, mas mudei. Penso que o início da minha metamorfose lin-
guística se deu quando recebi, de um dos meus professores, a correção 
de um artigo escrito no âmbito de uma unidade curricular. No documento, 
não constavam comentários sobre a construção do quadro teórico nem 
acerca das opções metodológicas, apenas várias correções de vocabulá-
rio. Escritas a tinta vermelha, o trabalho estava repleto de anotações do 
género: “não usamos tal palavra em Portugal”, “utilizar a palavra ‘recolha’ 
ao invés de ‘coleta’ de dados”, “escrever ‘perceção’ ao contrário de ‘per-
cepção’”, entre outras.

A partir daquele dia, inconscientemente, passei a acreditar que, se 
quisesse me fazer entender, teria que me expressar tal como os portu-
gueses. Um propósito obviamente inalcançável. Não se apaga uma vida 
escrevendo em “brasileiro” e não se aprende a escrever o “português de 
Portugal” em quatro ou cinco anos. Concluí recentemente o Doutoramen-
to e depois de redigir quase 400 páginas de tese, o mais próximo que 
consegui alcançar foi um híbrido, uma variante da língua portuguesa que 
combina expressões portuguesas e brasileiras.

É importante destacar que a minha decisão – de me tornar proficiente 
em português de Portugal – foi tomada à revelia dos meus orientadores. 
Para eles, isso sempre foi uma parvoíce, porém compreendiam o meu receio 
e intenção de evitar a vir receber uma crítica do júri pela minha forma de 
escrever. Do mesmo modo, não penso que as correções feitas por aquele 
professor tenham sido intencionais e que tão pouco quisera levantar em mim 
tais provocações. No entanto, considero válido discutirmos a importância 
de acolher e integrar a diversidade da língua portuguesa em todas as suas 
variantes e nuances, bem como a sua aplicação e aceitação na académia.

Tomando a liberdade de citar o poeta Fernando Pessoa que um dia 
escreveu “Minha pátria é a língua portuguesa”, um idioma que une portu-
gueses, brasileiros, muitos africanos e alguns asiáticos, carrega consigo 
uma riqueza cultural e identitária. Nesse sentido, falar e escrever em por-
tuguês revela muito sobre o nosso ser. Falamos aquilo que somos, aquilo 
que vivemos e aquilo que aprendemos. E tudo isso, invariavelmente, irá 
refletir na nossa experiência académica, quer na nossa relação com os 
supervisores, docentes e pares quer no processo investigativo e no nosso 
desenvolvimento pessoal e profissional.

Quanto à minha metamorfose linguística, gosto de pensar que ela é 
parte do processo natural de plasticidade e adaptação dos seres humanos, 
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que evolutivamente orientam-se para viver num determinado ambiente 
ou sob determinada condição. Também me agrada pensar que ela reflete 
a minha própria metamorfose enquanto mulher, brasileira, professora e 
investigadora, que um dia se aventurou a viver e a estudar no outro lado 
do Atlântico. A uma experiência como essa, ninguém é imutável.

Assim, seguirei falando olá ao invés de oi, cá no lugar de aqui, apelido 
como sinônimo de sobrenome, acentuando género ao contrário de gênero, 
assim como tantas outras palavras e expressões que se perderam neste 
texto. Também, seguirei orgulhosamente me apresentando como Vanessa 
Souza, “Souza” com ‘z’, brasileira a viver (ou vivendo) em Portugal.





Eixo 2. Encontro de línguas e culturas no 
desenvolvimento pessoal e profissional 
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Do Bantu ao Moliceiro: 
histórias vividas entre línguas e culturas

Cristovão Xavier da Costa Roia

Chamo-me Cristovão Roia, sou 
africano proveniente de Moçambique 
e a minha língua materna é língua 
nhúngue ou simplesmente “cinyun-
gue”, um idioma de origem bantu, 
muito falado principalmente na parte 
sul do rio Zambeze, na província nor-
tenha muito quente chamada Tete, mi-
nha terra natal e de meus ancestrais. 

Nasci debaixo de uma árvore 
que dá frutos silvestres, quando a 
minha mãe regressava da macham-
ba, na companhia de uma tia e uma 
irmã mais velha. Os meus pais viviam 
da agricultura, trabalhavam a terra 
usando a enxada de cabo-curto e, 
assim, me passaram essa experiên-
cia de vida dura e de sobrevivência. 
Depois, cresci com a minha irmã 
levando-me sempre às costas, nas 
longas marchas com cargas pesadas 
à cabeça e nas mãos. Quando o ano 
era bom, colhíamos muita mapira, 
muita maçaroca e muitas leguminosas. Comíamos muita xima com puré 
de feijão-nhemba, e era bom alimento para uma criança ter saúde e for-
ça, e saber tabuada na escola. Às vezes, comíamos também xima com 
gafanhotos-fritos ou ratos-de-machamba assados. Adicionando-lhes alho 
e um pouco de piripiri, era tão bom, tão bom que lambíamos os dedos 
até a mamã se zangar. Mas batata-frita com galinha assada, ixe! Só na 
festa de Natal e de ano novo, e aí até nos davam refresco bem gelado, 
além de pombe-doce, isto é, uma bebida tradicional feita à base de fa-
rinha de mexoeira.

Ajudava nos trabalhos domésticos, capinava na machamba, ia cor-
tar lenha e buscar água na lagoa. Todos fazíamos um pouco de tudo, 
menos ficar sentados feito improdutivos. Desde muito cedo, aprendi 
que a comida vem do trabalho. Do exemplo da família dependeu, quase 
sempre, a orientação da minha educação, quer para o bem quer para 
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o mal. Mas, como só a primeira interessava-me a mim, aos meus pais 
e à sociedade da época, tive de votar-me ao sacrifício e jurar para mim 
mesmo em tudo fazer para realizar as minhas tarefas com zelo e bene-
fício, juntando um pouco do meu contributo aos esforços das demais 
pessoas que me rodeavam.

No regresso a casa, todos exaustos, trazíamos à cabeça cestos com 
abóboras, pepinos, melancias, quiabos, etc., produzidos por nós próprios. 
Éramos, sem dúvida, uma família trabalhadora e com barriga cheia. Alegria 
e amor nunca nos faltaram, sempre fomos humildes e felizes com a nossa 
condição social.

Aguentei, assim mesmo, e nunca reclamei de nada, até que o tempo 
passou e a guerra chegou para o nosso desprazer. A nossa dignidade 
acabou, tudo acabou. O sofrimento chegou, a nossa vida tornou-se des-
confortável e sem interesse. Fomos vividos pela vida que nunca vivemos, 
mas o meu sonho de viver uma melhor nunca deixou a minha luta morrer 
sem esperança.

Reconhecendo a atualidade do tema deste livro «Investigar e estudar 
entre línguas e culturas» e, na minha qualidade de estudante de doutora-
mento na Universidade de Aveiro (UA), primeiramente, sinto-me profun-
damente honrado pela oportunidade de participar. É, talvez, ocasião de 
dizer também que Moçambique é um país africano multilingue e, de acordo 
com a sua diversidade cultural, tem 18 línguas locais do grupo bantu e, 
cada uma delas com muitos dialectos. Por outro lado, as características 
predominantemente rurais fazem dele um país com muitas áreas de difícil 
acesso e comunicação. Contudo, importa também não esquecer que o 
Português é a sua língua oficial e de ensino, desde o pré-escolar até à 
universidade, em todo o território nacional.

Foi ainda no período colonial, antes da independência (1975), que tive 
o privilégio de ingressar, ligeiramente tarde, na escola rudimentar São José, 
em Tete, que leccionava o ensino indígena de três classes para crianças 
dos 7 aos 12 anos de idade. Confesso, sinceramente, que não foi nada 
fácil da minha parte aceitar ir à escola porque, tinha ouvido antes com o 
meu primo que os professores batiam muito e, assustado com tudo isso, 
eu preferia ficar em casa, ajudar a minha mãe a fazer atividades domés-
ticas ou apoiando o meu pai que trabalhava por conta própria em casa 
e era bom alfaiate. No primeiro dia de aulas, o meu primo apanhou com 
uma vara e eu, quando vi aquilo, enganei o professor dizendo que queria 
ir à casa de banho e aproveitei para fugir.

Na altura, porque num dos dias gaguejei ao ler um texto do livro 
de português da 2.ª Classe (sendo aluno da 1.ª Classe), com uma vara 
bem comprida de um arbusto, vulgarmente conhecido por “ranho de 
boi”, apanhei até ficar com a vista esquerda inchada. Um padre que 
gostava muito de mim, quando soube do sucedido tratou imediata-



47

mente de me transferir para a escola oficial “Baptista Coelho”, que 
era frequentada por filhos da elite colonial na época, como aluno da 
caixa escolar, tendo um baixo estatuto social. Felizmente, desta vez, 
calhei na turma de uma professora de origem portuguesa que era muito 
carinhosa e compreensiva e lá permaneci até concluir a 4.ª classe do 
ensino primário, destinado às crianças dos 7 aos 10 anos de idade. 
Nesta escola, os professores não batiam nos alunos com vara. Ao con-
trário, eles davam doces e queijinhos de ração de combate aos alunos 
com bom rendimento escolar. Foi assim a minha formação pessoal e 
profissional: difícil, pesada e penosa.

Hoje, confesso que me sinto muito orgulhoso de fazer parte deste 
desafio de contar as experiências em línguas e culturas vividas durante 
a minha estada em Aveiro e não sei como exprimir a minha gratidão a 
todos os professores que me deram força. Lembro-me de como foi a mi-
nha chegada a Portugal. Parado ainda na saída do Aeroporto da Portela, 
situado na freguesia dos Olivais, em Lisboa, às 19 horas locais, do dia 13 
de janeiro de 2016, um taxista viu-me e acenou uma vez, mas partiu sem 
dizer nada quando notou que se tratava de um grupo grande de negros 
com muita carga, entre malas e mochilas penduradas as costas. Depois 
de uma viagem de comboio, bastante cansativa, chegámos ao Campus de 
Santiago da UA, na cidade do mesmo nome, muito tarde e um dia antes da 
data prevista para a nossa chegada, tudo por falha dos voos de ligação.

Por conseguinte, tivemos que nos contentar com a acomodação 
temporária nas «5 Bicas», destinada a professores visitantes. Uma 
semana depois de regularizada a situação do nosso alojamento nos 
apartamentos do Campus de Santiago, tive o prazer de ser convidado, 
juntamente com os outros colegas moçambicanos, a visitar a Torreira 
que fica do outro lado da Ria. A costa do oceano Atlântico é um lugar 
maravilhoso para ver as ondas gigantes e ouvir o seu rugido, pena que 
em suas águas, lamentavelmente, não se pode mergulhar devido à sua 
fúria e as baixas temperaturas.

Evidentemente que comparando o Atlântico – oceano que banha 
Portugal – com o Índico – oceano que presenteia Moçambique com uma 
longa costa e lindas praias, deu para imaginar quão grandes são as di-
ferenças linguísticas e culturais entre os povos que vivem junto às suas 
costas. Em alguns casos, é necessário um imenso esforço para superar 
uma das dificuldades - a língua - que constitui uma das maiores adver-
sidades enfrentadas pelos estudantes internacionais na UA, não por falta 
de domínio do português para acompanhar bem as aulas, mas porque a 
linguagem usada, além de ser falada num português rápido, é diferente.

A necessidade de integrar algumas palavras da realidade lusófona 
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), tanto quan-
to possível, na realidade europeia de Portugal, tem-se deparado com 
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algumas dificuldades porque, por exemplo, no português de Portugal 
não se diz “quem é o último na bicha”, “apanhar o machimbombo”, 
“mata-bicho”, mas sim “quem é o último na fila”, “apanhar o autocarro”, 
“pequeno-almoço”, etc. Pessoalmente, senti esta dificuldade quando 
fiz parte de um grupo de «Revisão (sistemática) da literatura» em que, 
além de mim, havia mais 4 colegas de outras nacionalidades. Durante as 
apresentações de trabalhos em seminários e conferências, os colegas 
portugueses levavam vantagem sobre nós, estrangeiros, quer na lingua-
gem quer na rapidez ao falar pois, em pouco tempo, eles conseguiam 
dizer, praticamente, tudo. 

Não é de hoje que estudos sobre as origens e diferenças linguísticas 
e culturais dos estudantes de doutoramento fazem-se necessários nas 
Instituições de Ensino Superior em Portugal e não só. Mesmo o tempo 
nunca nos vai parecer suficiente para uma apresentação condigna de 
um trabalho. Porém, a questão não deixa de ser preocupante para quem 
não fala rápido. Por isso, por meio deste relato gostaria de encorajar a 
Direção máxima da UA para a necessidade de continuar a investir cada 
vez mais na formação e investigação dessas matérias ao mais alto nível.

De regresso, passámos a visitar o porto local. Quando contemplei 
as escritas e imagens coloridas estampadas nos Moliceiros, senti-me 
completamente perdido naquela imensa paisagem natural, que faz de 
Aveiro uma cidade única e bonita. As pinturas dos Moliceiros são uma 
espécie de montra que aborda várias temáticas de inspiração artística 
que apaixonam qualquer visitante. Por exemplo, «Santa Joana a pa-
droeira...», «Fabiana Marisa», «A gaita do Manel está como nova!...» ou 
«Simplesmente Maria», são alguns desses textos usados para enaltecer 
os desejados ou ridicularizar os indesejados. Sinceramente, eu gostaria 
de falar com os marinheiros para lhes perguntar qual era o verdadeiro 
significado daquelas expressões, mas infelizmente não foi possível por 
falta de tempo.

Ainda assim, custa-me acreditar que existem, em redor da Universi-
dade de Aveiro, lugares turísticos maravilhosos para descobrir, e maneiras 
igualmente maravilhosas de lá chegar. Por isso, se eu partir rumo a essa 
aventura, quem quiser seguir o meu caminho, só pode achá-lo num Moli-
ceiro, verdadeiro símbolo da cultura da Ria de Aveiro, agora mais focado 
para o sector turístico devido ao desuso do moliço na agricultura local. 
Também, ir passear na Ria num Moliceiro, grande ou pequeno, alegórico 
ou não, e ainda poder falar com os marinheiros, não significa somente 
sair do campus de Santiago. É ir para perto de tudo aquilo que realmente 
interessa-me, e para longe do que não me interessa. Pois, pela língua que 
nos aproxima e pela cultura que nos une, é acima de tudo contribuir e 
ser responsável para a internacionalização continuada de Portugal, que já 



49

remonta desde os tempos dos famosos heróis do mar e outros que lhes 
seguiram nesta nobre missão.

Portanto, fazer um doutoramento num contexto linguístico, cultural 
e inclusive académico que é diferente do contexto da minha origem, 
sinceramente, considero ser uma tarefa difícil e de uma muita respon-
sabilidade. Mesmo para os outros estudantes internacionais, penso que 
não deixa de ser difícil. Eu, por exemplo, esforço-me muito quando, por 
vezes, os professores manifestam um certo desagrado com relação ao 
meu desempenho. Porque nada me resta senão mudar o meu modo de 
vida e de trabalho, sou obrigado a trabalhar arduamente e a assumir os 
riscos que julgo serem legítimos na minha formação.

Aos críticos e descrentes, agora que surge esta oportunidade, dizer-
-lhes que nada é mais grato para um moçambicano que participar nesta 
iniciativa literária para a partilha das suas experiências linguístico-cultu-
rais, enquanto estudante de doutoramento na UA e para a superação de 
dificuldades decorrentes do ensino e formação de pessoas que anseiam 
por novos saberes e por fazer melhor na sua profissão.

Para fazer frente aos meus próprios desafios linguístico-culturais, 
tais como a falta de domínio do acordo ortográfico, da escrita académi-
ca, o incipiente contacto in loco com a cultura portuguesa (relativa, por 
exemplo, aos Moliceiros,...), fui posto em contacto com os mais avança-
dos métodos e técnicas de aprendizagem, usufruí de capacitações para 
o uso presencial e à distância das bibliotecas e utilização de plataformas 
digitais, entre outros contactos com a realidade local.

Finalmente, o que não foi somenos importante ao longo dos meus 
estudos em Portugal é o facto de sempre puder contar com a espontânea 
simpatia da população aveirense e com a amizade dos professores desta 
Instituição de Ensino Superior, que já há muito estão sensibilizados para 
as dificuldades mais prementes dos estudantes internacionais, e particu-
larmente dos moçambicanos, no âmbito da sua formação e que desde 
logo se predispuseram a dar a sua ajuda em tudo o que fosse preciso.

Mesmo a terminar, quero mais uma vez agradecer a proposta que, 
carinhosamente, me foi dirigida pelas professoras que editam este livro, 
que traduz o seu comprometimento e empenho em contribuir para o for-
talecimento das experiências em línguas e culturas vivenciadas na UA, 
colocando ao dispor de todos os estudantes internacionais o seu saber e 
competência. E porque estamos todos conscientes de que esta iniciativa 
contribuirá, indiscutivelmente, para uma excelente formação e aproxima-
ção esplendorosa dos nossos povos, um bem-haja Aveiro e Portugal por 
acolher tudo isso!
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Um Chango do Deserto de Atacama quase Cagaréu

Davys Enrique Espíndola Moreno

O meu nome é Davys, sou violi-
nista, nascido no Deserto de Atacama, 
Chile, com estudos em performance 
musical, educação musical, musicote-
rapia e expressões artísticas. No meu 
percurso, passei por diferentes países 
da América do Sul – Chile, Argentina, 
Perú, Venezuela e Brasil – desenvol-
vendo e/ou participando em diversos 
projetos educativos/performático-mu-
sicais. Nestes projetos, tive a oportu-
nidade de fazer música como solista 
em violino e/ou como parte integrante 
de diversas orquestras sinfónicas e/
ou de câmara. Desenvolvi trabalhos 
com o intuito de promover orquestras 
escolares e sociais nas comunidades, 
incluindo o trabalho com povos indí-
genas, e estudantes universitários de 
educação e psicologia. Também com 
profissionais da educação pré-escolar, 
por meio de andaimes musicais, trabalhei o desenvolvimento da comuni-
cação e socialização das crianças em idade pré-escolar, promovendo as 
expressões artístico-musicais. Além disso, trabalhando com professores 
de música do 1.º e 2.º Ciclos de Educação Básica, procurei fortalecer o 
ensino da música inclusiva, através do desenvolvimento artístico-musical 
e a criação de orquestras em diferentes localidades. Obtive, por este mo-
tivo, diferentes reconhecimentos e prémios a nível nacional e internacional. 

Devido ao percurso educativo-musical que acabo de descrever, tive 
a sorte de trabalhar com reconhecidos Professores de diferentes nacio-
nalidades que me impulsionaram a continuar o meu percurso académico, 
incentivando-me a fazer um doutoramento. Estes Professores fizeram-me 
refletir sobre como o conhecimento e o vivenciar das diferentes culturas - 
que abrange a educação, a comunicação, a linguagem, a música, a dança, 
as expressões artísticas, a gastronomia, entre tantas outras áreas - pode 
colaborar significativamente com a redução da pobreza, em todos os sen-
tidos, permitindo um desenvolvimento centrado no ser humano, inclusivo 

Davys é Violinista, Formador em Educação 
Musical, Mestre em Educação (Chile) e 
Musicoterapeuta (Brasil). Atualmente é 
doutorando em Educação na Universidade 
de Aveiro e Bolseiro da FCT (Portugal). 
Estagiou no Departamento de Informática 
Musical da Universidade de Milão (Itália) e 
promoveu o desenvolvimento de orques-
tras infantis para democratizar o ensino da 
música. A sua área de investigação atual 
é a inclusão de crianças com deficiência 
motora decorrente de Paralisia Cerebral 
nos Programas de Educação Artística 
Musical.



52

e equitativo. Foram estes Professores que sabiamente me explicaram: 
nenhum desenvolvimento poderá ser sustentável se excluir a cultura.

Tive, também, a sorte de poder vivenciar diferentes atitudes, valores, 
crenças e comportamentos, compartilhando o saber com diversas culturas, o 
que me fez enriquecer a minha compreensão do mundo e dos outros, situação 
que, lamentavelmente, muitos estudantes de doutoramento não têm, nem 
tiveram, a oportunidade de vivenciar. Antes de começar o doutoramento, 
foi fundamental estar emocionalmente preparado para novas experiências, 
ter um objetivo concreto com o qual me identificava, conhecer o tema que 
pretendia desenvolver, decidir em que Universidade e com que orientadores.

Eu tinha objetivos a seguir, metas a cumprir e algum conhecimento do 
caminho que devia percorrer. Comecei o meu projeto doutoral em setembro 
do ano de 2018, com o objetivo de promover a Inclusão de crianças com 
necessidades especiais no ensino artístico especializado da música. Escolhi 
Portugal porque, na minha opinião, quer em termos de legislação, quer em 
termos de predisposição cultural é um país que sabe de suas dificuldades, 
conhece as suas debilidades e trabalha para as transformar em forças e 
oportunidades. Considero que Portugal, a cidade de Aveiro, a sua gente 
e a sua Universidade reconhecem faltar ainda muito para conseguirmos 
ser inclusivos, mas todos estamos à procura desse caminho.

Considero Portugal como um país com uma riqueza cultural construída 
através de séculos de história. Sua gente, sua gastronomia, seus vinhos 
e os inumeráveis lugares turísticos, fazem deste país um lugar único e 
inesquecível. Além disso, é um país seguro, em que as pessoas aceitam 
aquele que é estrangeiro sem discriminação evidente. O seu Presidente, 
Marcelo Rebelo de Sousa – a quem eu admiro bastante - é um estadista 
exemplar e muito bem preparado, que representa a identidade dos portu-
gueses. Portugal é enriquecido mediante a mistura de línguas e culturas 
provenientes de vários países, localizados em diversos continentes e na 
cidade de Aveiro, na cidade da ria, dos barcos moliceiros, dos ceboleiros e 
cagaréus, dos ovos moles, do Beira-mar Futebol Clube isto não é distinto. 
Coexistem culturas e formas de comunicar diferentes que são uma constante 
que a jovem e prestigiosa Universidade de Aveiro se preocupa em manter.

Num dia comum, na Universidade de Aveiro, podemos encontrar 
estudantes de distintas nacionalidades, com diversas culturas, que co-
municam entre si informação, mensagens ou ideias, codificando-as e 
transmitindo-as por meio da fala, da escrita, ou utilizando algum meio ou 
alguma outra forma para conseguir comunicar com os outros - gestos, 
expressões corporais e/ou faciais ou, ainda, utilizando modos alternativos 
de expressão como são a linguagem de sinais ou a utilização de Tecno-
logias e/ou Produtos de Apoio – caso precisem por algum motivo, para 
que a comunicação aconteça. 
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A situação complica-se quando temos que comunicar a um nível 
académico sobre os nossos trabalhos de investigação, na nossa área de 
especialização. Temos que nos preparar bem para comunicar de forma 
significativa, utilizando uma língua diferente da nossa língua de origem, 
concebendo, projetando, adaptando, realizando e respeitando as exigências 
impostas pelos padrões de qualidade académicas. Esta situação, além dos 
custos, familiares e até financeiros, que um estudante de doutoramento 
deve resolver, ligada ao stress que vivenciamos diariamente para publicar 
em Congressos e Revistas Científicas de renome - sem esquecer o ter 
que continuar a trabalhar na Tese - também pode despoletar o surgir de 
problemas de saúde mental, tais como ansiedade e depressão.

Nem todos conseguem lidar bem com este processo, muitos começam 
o percurso com sonhos e ilusões. Mas, alguns, por diversos motivos, sejam 
estes culturais, sociais, económicos, de linguagem e/ou comunicação, 
desistem. Eu, em Aveiro, sinto-me bem-vindo, sinto-me incluído. Conheço 
pessoas de outras culturas que se tornaram amigos e tenho a possibilidade 
de comunicar com pessoas de diferentes línguas, em paz e liberdade. Tenho 
a oportunidade de percorrer a cidade toda de bicicleta, participo na Igreja 
da Sé fazendo música, posso percorrer de comboio o país de norte a sul. 
Tenho a sorte de ter uma equipe de orientação integrada por Professores 
Doutores com especialização em diferentes áreas do saber, situação que 
acrescenta ainda mais ao enriquecimento da minha investigação.

A diversidade cultural constitui uma força que me congrega na cons-
trução do conhecimento e na minha construção pessoal. A motivação é 
fundamental, supera a língua e o conhecimento. A motivação é o motor 
para chegar ao objetivo… no meu caso: promover a inclusão de todas as 
crianças sem exclusão, esse é o meu Norte, essa é a minha meta. 
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Aproximação cultural e linguística: nuances, mitos e 
desafios de um doutoramento em Portugal

Evelyn Santos 

Os motivos que impulsionam jo-
vens investigadores a atravessar ocea-
nos e terras longínquas para construir 
trajetórias educativas em Portugal são 
diversos. A busca pela realização pes-
soal, profissional e académica, junto da 
inquietude por uma nova vivência, o 
anseio pela formação de qualidade, por 
infraestruturas acessíveis e especiali-
zadas, a possibilidade de conhecer um 
novo país e cultura, a busca por título 
académico, os incentivos financeiros 
dos países de origem, os processos 
colaborativos entre Instituições de 
Ensino Superior (IES) e alguns progra-
mas de mobilidade são algumas das 
finalidades que levam a que, cada vez 
mais pessoas, optem pela realização 
de programas doutorais no exterior.

Com uma pincelada em cada um 
dos pontos mencionados e a crença 
pessoal de que a aproximação cultural 
e linguística poderiam ser aspetos favoráveis para que uma menina com 23 
anos rumasse sozinha e se adaptasse mais facilmente ao desconhecido, 
a minha história enquanto estudante internacional de doutoramento na 
Universidade de Aveiro (UA) começou a ser escrita em setembro de 2012.

A partir do ingresso no mestrado em Educação da UA, iniciei o ritual 
de dedicar as últimas páginas do meu caderno para escrever os termos 
e ditos populares que eu ouvia e não compreendia e que, mais tarde, me 
faziam buscar seus significados para tentar estar a par de tudo aquilo que 
presenciava. Eu passei “as passas do Algarve” nos primeiros dias, mas 
entendi que com paciência e perseverança eu poderia “seguir a rusga”.

A utopia do elo pela aproximação cultural que eu almejei foi conver-
tida em noites de escassos sorrisos e cumprimentos formais. Lembro da 
ânsia de vivenciar o termo “pertencer” entre tentativas de engajamento 
em atividades académicas e sociais. O resultado foi de uma aluna menos 
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participativa e mais desconfiada, mais resiliente e menos otimista, em 
todos os âmbitos da vida.

Ao dar continuidade aos meus estudos, ingressei no doutoramento, 
em decorrência do interesse pela minha área de investigação. Neste ciclo, 
e de acordo com a minha experiência pessoal, as questões linguísticas e 
culturais foram facas de dois gumes. Por um lado, houve uma maior apro-
ximação ao contexto, na relação entre pares ao fazer parte de um centro de 
investigação e a integração social – principalmente com outros estudantes 
internacionais. Efetivamente esta aproximação foi visível na realização do 
trabalho empírico, nomeadamente a recolha de dados na “mesma língua” e 
a elaboração e implementação de um programa de intervenção para fami-
liares de estudantes portugueses com Necessidades Educativas Especiais.

Por outra ótica, a minha língua, muitas vezes definida como “bra-
sileiro”, esteve associada a crenças - pejorativas - populares, sociais e 
culturais relacionadas ao povo brasileiro. Mesmo sendo um país tão vas-
to em diversidade, em território, como em população, o Brasil e o povo 
brasileiro, são por vezes definidos e associados a um só contexto – falta 
de competência. Em sala de aula, ouvi que os trabalhos precisavam ser 
entregues em português e não em brasileiro, em outro momento, um dos 
docentes ressaltou que não gostava da maneira como eu escrevia. Por 
parte dos serviços de gestão académica, estudantes tiveram a necessi-
dade de obter uma autorização específica para escrever “em português 
do Brasil”. Ao solicitar uma assinatura para a submissão de um projeto, 
junto de outros colegas que buscavam o mesmo, fui orientada a não criar 
expectativas pois estes processos eram para poucos.

De entre as experiências, no segundo ano do programa doutoral e 
depois da construção de um sentimento de insegurança (e inferioridade) 
quanto ao modo de falar, de escrever e até mesmo de agir, participei 
de uma reunião formalizada pela reitoria com um grupo da comunidade 
brasileira da instituição. Ao ser interrogada sobre o meio de subsistência 
em Portugal e após justificar que possuía uma bolsa de doutoramento da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, fui questionada com uma frase que 
até hoje me faz pensar: “mas como conseguiu?”.

Por inúmeras vezes, enquanto uma das representantes da maior co-
munidade de estudantes internacionais da UA, me interroguei e ouvi entre 
lágrimas, sorrisos, sarcasmo e desconfiança o questionamento: “por que a 
nossa trajetória não pode ser linear neste lugar”, “por que para nós é tudo 
sempre mais difícil” (?!). No entanto, ao olhar para o caminho percorrido, 
revisitando as nuances destes últimos anos como estudante internacional, 
respiro fundo e afirmo que as lembranças das oportunidades prevalecem, 
junto da sensação de tantos desafios ultrapassados e de uma trajetória 
consolidada. Poderia ter sido diferente? Poderia. Mas talvez eu não tivesse 
amadurecido tanto, pessoal e academicamente.
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A partir da minha experiência e das vivências de tantos estudantes 
que cruzaram o meu caminho, na qual eu tive o prazer de conhecer e 
muitas vezes ajudar, urge o desejo de que a UA, enquanto IES que aposta 
na cooperação internacional, possa efetivar políticas educativas e de inter-
nacionalização que consolidem a inclusão dos estudantes internacionais 
e a preparação dos docentes que recebem estes jovens investigadores, 
principalmente dos orientadores. A relação supervisiva precisa ser estrei-
tada tendo em conta a diversidade cultural e linguística dos orientandos, 
respeitando as suas fragilidades e as suas potencialidades, com um olhar 
de empatia pelos percursos, recursos e caminhos percorridos, verificando 
seus pontos de partida. Me atrevo a dizer que é preciso um perfil diferen-
ciado para orientar um estudante internacional.

Importa referir que as IES que investem na diversidade, seja ela 
cultural, étnica, musical ou linguística, só têm a ganhar. É necessário 
reconhecer que a multiculturalidade se traduz em nomes e sobrenomes, 
famílias, histórias, vivências, inseguranças, dificuldades, facilidades e 
desejos de pessoas tão distintas que estão longe dos seus lugares-
-abrigo para se apropriar de novas experiências e conhecimentos, mas 
também para contribuir com aquilo que são e que trazem consigo dos 
seus países de origem.

O meu percurso enquanto aluna internacional de um programa de 
doutoramento português me fez reconhecer que, mais do que livros revisi-
tados, artigos escritos, congressos frequentados e lugares conhecidos ao 
longo destes anos de doutoramento, finalizei o meu percurso com um olhar 
mais atento, um ouvido mais apurado e um coração mais alargado para 
contemplar a grandeza das experiências aveirenses que levarei no coração.
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Uma ilha banhada por rias

Gabriela Morena de Mello Chaves

Sair da América Latina para “lati-
namericanamente”, pensar a América 
Latina, foi o desafio a que me lancei 
em 2019. Deixei o Brasil e segui rumo 
ao doutoramento, acompanhada por 
duas filhas pequenas e pelo pai delas. 
Dois anos antes, o meu enteado havia 
feito a mesma travessia para iniciar uma 
graduação em planejamento1 urbano. 
A reunião da família e a adaptação das 
crianças num país de mesmo idioma 
que o nosso, ainda que com sotaques e 
tradições culturais bastante diferentes, 
foram dois fatores determinantes para 
a escolha de Portugal.

Ao contrário do que possa pa-
recer, essa não foi uma decisão fácil. 
Abrir mão de desenvolver a minha in-
vestigação na mesma universidade em 
que me tornei mestra, com uma rede 
de apoio pessoal e profissional, não 
poderia ter sido mais difícil. Some-se 
a isso o fato da tal instituição ser a Universidade de São Paulo - USP, pre-
sença certa em todas as listas de melhores do mundo, internacionalmente 
reconhecida e com ampla capacidade de pesquisa, numa das maiores e 
mais cosmopolitas cidades da atualidade.

No entanto, embarquei convencida de que encontraria um ambien-
te rico em trocas, além de profissionais balizados pelo rigor científico e 
dispostos a contribuir com o desenvolvimento de uma investigação que 
poderia beneficiar-se dos intercâmbios acadêmicos do Norte e preservar 
uma perspetiva crítica oriunda do Sul. Os meses passaram, participei 
ativamente das aulas e dos debates propostos, apresentei trabalhos, 
seminários, iniciei a redação da minha tese, vivi intensamente o ambiente 
acadêmico e as trocas com colegas e professores. Paralelamente, participei 
de grupos de conversa com estrangeiros e estive especialmente atenta 
nos encontros de mulheres brasileiras.

À medida que a minha experiência se tornava mais positiva, construtiva e 
exitosa, eu era confrontada com inúmeras histórias de xenofobia no ambiente 
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acadêmico. Desde que cheguei a Portugal, em setembro de 2019, estive 
constantemente exposta às notícias de discriminação aos alunos brasilei-
ros nas diversas universidades portuguesas e aos relatos de preconceito 
linguístico vivido pelos alunos dos países de língua portuguesa em salas 
de aula, bancas de avaliação, apresentação em congressos e seminários. A 
enxurrada de informações foi tal que me preparei para os maiores embates 
(e combates!) linguísticos e culturais. Prometi a mim mesma não abrir mão 
do sotaque vocálico, resultado de séculos de uma história de miscigenação 
forçada e resistência. Tampouco abriria mão do gerúndio ou do futuro do 
pretérito tão valorizados na fala e organização do pensamento brasileiro e 
ausentes no padrão lusitano. Os verbetes de origem tupi, guarani, bantu, 
iorubá e de tantas outras línguas não seriam apagados em nome de uma 
língua dita mais pura, como se ela própria não tivesse sido gerada a partir 
do cruzamento de tantas e numa versão ibérica de resistência à dominação.

As experiências de xenofobia e preconceito que não vivi no Depar-
tamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território – DCSPT, da Uni-
versidade de Aveiro, abundavam nos relatos de colegas e companheiras 
inscritas em outras universidades pelo país. Seria preciso coletar dados 
sobre tais relatos e apurá-los criteriosamente a fim de investigar a hipótese 
que, de maneira instintiva, eu comecei a considerar, a de que eu estaria 
inserida num ambiente mais diverso e capaz de valorizar as diferenças. 
Algo que soa como um privilégio diante das notícias de discriminação que 
seguem avolumando-se.

O estudo das políticas públicas, área à qual me dedico, costuma estar 
atento à diversidade dos experimentos realizados ao redor do globo por 
compreender que pode haver respostas locais a problemas globais e que o 
conhecimento intercambiado contribui para o enfrentamento dos desafios 
mais complexos. Talvez seja, portanto, inerente a essa área de conheci-
mento a abertura ao estrangeiro, o diálogo intercultural, a valorização das 
mais distintas experiências e sotaques. Ou talvez seja, de fato, um privi-
légio estar num ambiente moderno, cosmopolita, progressista, orientada 
por professores com uma visão integradora do saber universal e atentos 
ao conhecimento produzido no hemisfério sul ou no continente asiático.

De uma forma ou de outra, há algo a ser observado no DCSPT, na 
UA, e que poderia ser difundido pelo país. Quando Edgar Morin (2003) 
escreve sobre a noção de latinidade, ele considera duas visões sobre 
o mesmo tema. A primeira, a visão histórica de uma latinidade romana 
construída a partir de uma conquista implacável e destrutiva dos ou-
tros povos. A segunda, e Morin destaca o caráter paradoxal entre elas, 
baseia-se no império pacífico que se originou dessas conquistas, “uma 
civilização com virtudes integrativas e universalistas” (Morin, 2003, p. 5 

). A urgente e necessária revisão histórica que Portugal precisa empreender 
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talvez ajude o país a escapar dessa dualidade latina e construir uma visão 
crítica sobre o seu passado, o que conduziria à valorização de povos e 
culturas subjugados durante o cruel processo colonial. Enfrentar a herança 
colonial parece ser a chave para o combate à exclusão do “outro”, cuja su-
peração nos ambientes acadêmicos poderá permitir maior intercâmbio cien-
tífico, com reflexo na capacidade produtiva das universidades portuguesas.
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My journey as an international student at the 
University of Aveiro and in Portuguese culture

Issa Jamil Alkinj

Since I was accepted as a docto-
rate student at the University of Aveiro 
(UA), I encountered many situations 
that contributed to developing my 
social, academic, and personal skills. 
Also, I discovered many qualities that 
I was not aware of before about the 
Portuguese people, culture, and lan-
guage. It is worth mentioning that 
my experience in applying for the 
doctorate program through the UA 
website was easy and the response 
to my application was delivered in an 
appropriate time manner. Besides, I 
booked accommodation through the 
UA website without facing any dif-
ficulties by communicating with the 
trusted people list which made me feel 
stable since day one of my arrival to 
Aveiro city. Personally, I was so lucky not only by finding accommodation 
near the UA and the city, but also to meet nice people as the owner and 
her husband who helped me in many situations including picking me up 
from the airport, assisting me in completing the official procedures that are 
required from me as an international student, and although I left the place 
after six months to live with my friends, they kept contacting me regularly 
to make sure that I was ok and feeling comfortable. This is one example 
of many that I have experienced in Portugal: I found this common value 
between Jordanian and Portuguese culture where people offer their help 
without expecting something in return. 

Similarly, I found this act of kindness and support at the UA from my 
professors, colleagues, and staff who did their best to include me in the 
educational process. For instance, the secretary of the Department oriented 
me in the procedures that I should conduct on the first day and directed 
me to student services where they provided me with documents for official 
procedures. Also, she contacted one of the professors at the department 
who later became my supervisor. She provided me with educational materials 
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and invited me to one of her PhD student’s exam to become used to this 
kind of situation when I have my Ph.D. defense in the future. Besides, I met 
one of the professors who delivered two courses as a part of the Diversity 
in Special Education program. She assisted and motivated me in each step 
of my journey by reviewing my papers not only from her courses but also 
concerning other courses, providing me with materials and encouraging 
me to practice my presentations, scheduling meetings from time to time to 
answer my questions, and inviting me to conferences and workshops related 
to Diversity in Special Education. She did enormous efforts, particularly, 
when my primarily supervisor was in the sabbatical year. Later, she became 
my co-supervisor and continued her support until today.

Overall, all my professors contributed to developing many skills that I 
was not aware of before, for example, I took training workshops in software 
such as Mendeley which was a great help for me and saved a lot of time 
and effort in developing my articles. Likewise, the WebQDA software which 
I utilized to analyze qualitative data in two of my research papers, and I 
advanced my skills in using the search engine to find scientific articles 
through the UA databases e.g., Scopus, Eric Journal, PubMed, and others. 
Moreover, I benefited from the training sessions that we took through the 
Projeto de Investigação, and Metodologia de Investigação em Educação, 
these providing continuous feedback about my progress and my research 
project. These courses were so interesting because they focused on the 
skills that are essential for all doctoral students to develop their work with 
quality and to publish it in scientific journals.

Since I do not speak Portuguese, I have received great support from 
my colleagues at the Department of Education. For example, one of my 
colleagues assisted me in many things throughout all courses by translating 
the lectures which were delivered in Portuguese, and providing me with her 
feedback regarding my assignments, and making sure that I would follow 
the courses’ requirements as other students. Also, the rest of my colleagues 
were so helpful and patient with me by answering my questions regarding 
some issues that I encountered during my assignments. Therefore, I am 
so glad to know them, and I appreciate their efforts.

Portuguese language is interesting, but I did not find the time to fully 
engage in the language because of my doctorate’s busy schedule. However, 
I finished my (A1) level of Portuguese language which was basic but fun 
and encouraged me to pursue learning the language in the near future. 
Overall, I believe that the Portuguese language is not difficult to learn be-
cause there are a lot of similarities between English and Portuguese. Also, 
I found many words in Portuguese that we used in the Arabic language 
which is something normal resulting from borrowing in languages e.g., 
açar, tâmara, mesquinho, sofá, monção, guitarra, etc.
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Besides the language, I have participated in many activities and fes-
tivals which were organized by the Erasmus office. These activities and 
festivals were a relief for me from the studying routine and energized me 
to be active in my studying and kept me healthy. For example, Christmas 
dinner was an amazing opportunity to meet new people from different 
cultures and share Portuguese food such as “Bacalhau”, which is one of 
my favorite meals, and pastries such as “Pastel de Nata”. Furthermore, I 
was so amazed by Portuguese coffee, and because I am a coffee lover, I 
have tried most of the cafes around the city where the smell of the coffee 
and bakery attract me, while I walked in each corner of the city. Therefore, 
I believe that the positivity that you feel in Aveiro contributed to good 
mental health and wellbeing which is an important factor that encourages 
international students to fall in love with Aveiro. Moreover, I joined many 
Portuguese traditional festivals such as “Festa de São João do Porto” 
and “São Gonçalo, Aveiro” which were fun to participate in and where 
you see everyone smiling, chatting, dancing, singing, and integrating. For 
instance, “Festa de São João do Porto” was a fun festival where everyone 
uses a soft hammer or garlic flower to hit each other in the encounter of 
languages and cultures. Besides, New Year celebrations, this festival was 
one of my favorites which I will never forget!

Finally, I am grateful not only for being a student at the UA, one of 
the most prestigious universities in the world, but also to be in Portugal 
and have the opportunity to experience Portuguese culture and language. 
Furthermore, I would like to thank all the people who overwhelmed me with 
their kindness and positively influenced me by developing my skills: my 
professors, colleagues, the UA staff, and friends. Overall, I believe Portu-
guese people are the secret in feeling this way because of their attitudes 
of acceptance towards other cultures without any prejudice which is an 
indicator about the level of awareness and the social values that Portuguese 
learned through their families and education system.
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Um só idioma

Leonardo Mendes de Souza Mesquita

Me chamo Leonardo Mendes de 
Souza Mesquita, sou natural de Santos 
(litoral do Estado de São Paulo, Brasil), 
e em outubro de 2018 embarquei para 
Aveiro em busca de realizar um sonho 
científico que floresceu no início de 
meu doutoramento no Brasil. Em 2017, 
“conheci” o grupo Path por meio de 
vários artigos científicos de enorme 
prestígio internacional, e desde então 
fiquei fã! Sonhei em fazer parte deste 
grupo. Por iniciativa própria resolvi 
escrever um e-mail à professora Sónia 
Ventura que, para minha surpresa, me 
respondeu afirmativamente 20 minutos 
depois, acrescentando que eu seria 
muito bem-vindo ao seu grupo de 
pesquisa. Apesar da coragem inicial, 
depois da resposta positiva e tão célere, o nervosismo e insegurança to-
maram conta dos meus pensamentos. Será que conseguirei acompanhar 
o ritmo de trabalho do grupo, será que me consigo enquadrar no trabalho, 
mas também com o grupo, afinal eu iria trabalhar com pessoas que tanto 
admirava! E a nível pessoal, será que me conseguirei expressar? E fazer 
amigos? E como vou reagir à saudade (palavra tão portuguesa) do Brasil?

Sempre fui fã da cultura Portuguesa! No ensino secundário aqui no 
Brasil, na disciplina de literatura portuguesa somos confrontados com Os 
Lusíadas. O que é considerado uma leitura sem interesse para a maioria 
dos jovens, no meu caso tornou-se no meu livro favorito. Com o positi-
vismo que define a cultura brasileira me enchi de coragem e pensei: - se 
sou capaz de ler e entender a narrativa d’Os Lusíadas também entenderei 
o idioma e a cultura portuguesa, certo? Errado! O primeiro choque cultural 
que tive quando cheguei em Portugal foi a língua! Se muitas vezes eu não 
entendia (percebia) algumas palavras e fonemas do vocabulário, por outro 
lado a rapidez na fala de sotaque “fechado” também não facilitou. Ainda 
que seja o mesmo idioma, o jeito extrovertido e informal do brasileiro muitas 
vezes contrasta com a franqueza, literalidade e formalidade portuguesa 
de se expressar. No Brasil, utilizamos muitas palavras no gerúndio e no 
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diminutivo para construção das frases, talvez com a intenção (mesmo que 
inconsciente) de tornar a mensagem menos formal; no entanto, concluí 
que a maioria dos portugueses não o fazem. Apesar das dificuldades ini-
ciais, país novo, cidade nova e pequena, variações na linguagem, com o 
tempo percebi que dentro destas diferenças, tínhamos/temos imenso em 
comum, mesmo que não aparente.

Os quase 6 meses que residi em Aveiro foram intensos, e como foram! 
O nosso idioma permite dizer o mesmo de diferentes formas. E se tem 
uma coisa que aprendi com vocês (Portugueses) é que ser direto sempre 
é uma excelente alternativa para resolver problemas de trabalho. Correndo 
o risco de ser generalista, mas minha sincera impressão, é que do lado 
de cá (Brasil), somos muito melindrosos ao falar, creio que por causa do 
jeitinho brasileiro de ser, e isso, por vezes, reflete-se em um desenvolvi-
mento mais vagaroso do trabalho. Com o tempo, ganhei confiança para me 
expressar, tentando ser sempre honesto, sincero e colaborativo. Quando 
parei para pensar, já estava totalmente inserido no grupo de pesquisa, 
e recebia de todos um imenso carinho e atenção. Trabalhamos muito, 
sempre juntos, e aprendi novas técnicas científicas e conceitos teóricos, 
os quais uso até hoje nos meus trabalhos. Em quase 6 meses de traba-
lho, já publicamos 3 artigos científicos em revistas de excelente impacto 
na área, tive a oportunidade de realizar a minha primeira apresentação 
oral em um congresso internacional, e até hoje (quase dois anos depois) 
continuamos na construção de novas ideias de investigação. A minha es-
tadia no grupo de investigação da Universidade de Aveiro, departamento 
de Química permitiu igualmente aumentar a minha rede de colaborações, 
mas também desenvolver outros trabalhos científicos fora do âmbito do 
projeto que inicialmente foi proposto para a minha estadia em Portugal. 
Finalmente, depois do intercâmbio de quase 6 meses em Portugal, e depois 
de voltar ao Brasil e defender a minha tese de doutorado, fui aceite para 
um pós-doutorado entre a UNICAMP e a UA, sob supervisão da Professora 
Sónia Ventura. De fato (ou facto), do ponto de vista científico, foi a melhor 
experiência que pude ter. As experiências que tive durante a estadia em 
Aveiro me permitiram conquistar alguns dos mares não antes navegados, 
tendo sido cruciais para o enobrecimento do meu currículo científico.

Como um intercâmbio científico nunca é apenas ciência, pude retirar 
muitas outras lições de vida e aprender outras culturas e formas de estar. 
As relações laborais deixaram de ser apenas laborais e passaram a ser 
pessoais. Fiquei fã da Universidade, da cidade de Aveiro, da cultura, da 
comida (que saudades de comer ovos moles e almoçar na cantina!)... 
Enfim, poderia citar vários momentos, pessoas e locais que me fazem 
resgatar muito boas memórias. Aqui no Brasil, ainda hoje por vezes me 
esqueço e falo bué quando quero expressar um exagero; chamo o meu 
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sobrinho de miúdo e ele acha engraçado; reclamo do bacalhau no Brasil 
que não se compara em nada ao verdadeiro Bacalhau da Noruega que se 
come em Portugal; Tango não é mais só um ritmo de dança, em Portugal 
é uma bebida!; e cena não é necessariamente para assistir e pode ser 
usado para designar quase tudo!

Realmente, assim como já dizia Gonçalves Dias, “minha terra tem 
palmeiras, onde canta a sabiá”, mas do lado daí, apesar de não ter pal-
meiras, sabiás e tantos outros recursos naturais que do lado de cá en-
cantam a toda gente, percebi que aí há muitas aves que gorjeiam história, 
cultura milenar, e isso impressiona! É incrível que num país tão pequenino 
(geograficamente) como Portugal, caiba TANTA cultura. Cultura que de 
certa forma, também é brasileira. Na rádio escutamos funk brasileiro, rap 
moçambicano e fado português! Na Universidade, escuta-se português 
falado com diversos sotaques, e vários outros idiomas que, em qualquer 
grupo de estudantes, estão sempre presentes. Ou seja, essa pluralidade 
cultural faz com que todos se sintam muito acolhidos, e o idioma português 
se torne um só, o idioma do respeito e da reciprocidade; o idioma que 
comunica, ensina, acolhe e vence desafios. E no fim de seis meses o que 
trouxe foi isso, experiência, novos amigos, vários desafios ultrapassados 
e com certeza muito mais confiança do que no dia que recebi o sim 20 
minutos depois do meu contato. E no fim da etapa... ficam as pessoas, 
os ensinamentos, as aprendizagens, as colaborações, as experiências 
científicas e pessoais.
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Aveiro: A short journey with high impact

Mohammed Eddahmi

I have always wanted to do re-
search work of high quality and with 
a strong impact. Nowadays it is very 
difficult to reach this purpose in Mo-
rocco without collaborating with cre-
ative teams, universities or countries 
well developed especially at the level 
of scientific research as Portugal is a 
clear example. Through the collabora-
tion between the University of Sultan 
Moulay Slimane in Morocco and the 
University of Aveiro in Portugal, I had 
the opportunity to attain this goal.

During my PhD studies I was 
selected for a research internship at 
University of Aveiro, in Organic Chem-
istry Laboratory, between January and 
May 2018 and from October 2018 to 
July 2019 under supervision of Professors Maria da Graça de Pinho Morgado 
Silva Neves and Maria do Amparo Ferreira Faustino and the collaboration 
of the Junior Researcher Doctor Nuno M. M. Moura.

During these periods, I was able to finish my PhD work in organic 
and analytical chemistry, acquire new knowledge, academic records, en-
thusiasm and I tried to establish a good and respectful relationship with 
the laboratory supervisors and colleagues.

The day 04 January 2018 will always be printed in my mind. On this 
day a lot of things in my whole life have started changing, as this was 
my first time going to a different country on my own. It was the first time 
ever I left my country and of course my destination was Portugal. Since 
the first moments at Porto Airport ‘Francisco Sa Carneiro’ in addition to 
the stress of travel and access to a new country with different language, 
culture and traditions, I was faced with some big challenges. The one that 
I can’t forget was the difficulty to find how to get from the airport to the 
metro station. So, every time I asked someone for help, people would say 
not speaking French, until I met a French couple. This short story made 
me more nervous about how to manage my stay in Portugal.

I was born on February 17, 1991, in a 
small neighbourhood of a city in the 
middle of Morocco, where I have took 
my basic and secondary education. Then 
I have finished my high school with a 
baccalaureate in 2010. I have started 
my university career at the Faculty of 
Science and Technics of Sultan Moulay 
Sliman University, where I obtained a 
Bachelor’s in Chemistry in 2013, then a 
Master in Chemistry in 2015, and in 2020 
a PhD in Chemistry.
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But when I have arrived to Portuguese Venezia ‘Aveiro’ all my fears 
have gone, a small city with great history, an ideal multicultural environment 
with kind, helpful and nice people. My internship was in the department of 
chemistry under the supervision of dear Professors Graça Neves, Amparo 
Faustino and Doctor Nuno Moura. Despite the difference of culture and 
language, from my first day in the lab I never felt like I was strange or from 
a foreign country. With this team and in this lab, I found myself, I could 
take the opportunity to work quietly and try to finish my thesis, to improve 
my English language skills, my academic performance and also to spend 
an unforgettable stay.

Besides PhD studies and practicing work in the department of chem-
istry at University of Aveiro, one of many things which I will remember 
all my life was to be able to see my favourite team - Liverpool FC - in 
the stadium, when my dear supervisors Prof. Amparo Faustino and Prof. 
Graça Neves helped me achieve that little dream to see the quarter-final 
of Champions League match in 2019 between FC Porto and Liverpool FC 
in Dragão Stadium.

There are a lot of memories about my stay in Aveiro and I cannot 
mention them all. About the city, it is not a very expensive place. I keep 
in touch with the people and the other international students I have met 
there. Social relationships with local students seemed to be easier, per-
haps maybe because of the resemblance between me and Portuguese 
people as it was frequently underlined. Concerning the relationship with 
my colleagues and all the professors and the staff of the Chemistry de-
partment, I have learned tinder, generosity and kindness values. I mostly 
appreciated the existence of an environment wherein I developed collective 
work and team spirit. Social and cultural integration highly influenced my 
academic productivity.

Personally, in the context of my studies and life, everything I have lived 
at the University of Aveiro is reflected in my personality. I became more 
social, more helpful than before, I have increased the great values which 
made me become a better person, then I have finished my university course 
by taking my PhD diploma and developed well-established humanitarian 
values. This opportunity made me experience both social and academic 
life and I have noticed some changes in my academic and social skills as 
well as my mindsets about different lifestyles, in both Portuguese culture 
and world cultures. So, I perceived those experiences as challenging but 
I recognized that they contributed to my professional development, my 
self-development, increasing my confidence and independence.

Therefore, I would like to send my pure regards and thanks to everyone 
who made me able to benefit from the opportunity to spend great moments 
in Portugal even if it was just for a few months which I hope to experience 
again in the near future. Especially my dear Professors Graça Neves and 
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Amparo Faustino who have treated me as their son despite all language 
and culture differences between Moroccans and Portuguese people. Also, 
I will always be grateful because not a lot of people get the opportunity to 
study in Portugal and at the University of Aveiro.
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D’Haïti au monde

Peterson Durosier

Je doute que mon récit vous 
semble un tant soit peu attrayant. Car, 
il charrie les turpitudes que génère la 
crise pandémique à laquelle fait face 
le monde de nos jours. Peut-être mon 
histoire saura-t-elle constituer ne 
serait-ce qu’une minuscule pièce à 
l’engin que représente ce projet, vu 
que, pour parodier Gérard De Nerval, 
« l’expérience de chacun est le trésor 
de tous».

Mon expérience avec l’Université 
d’Aveiro est assez récente. La ren-
contre a eu lieu de manière aléatoire. 
En effet, alors que je naviguais sur 
Facebook, j’ai vu une publication in-
formant que l’Université d’Aveiro avait 
lancé sa deuxième phase d’inscription 
pour le troisième cycle. Résidant alors 
au Brésil, je me suis renseigné sur le 
site de l’université. Après avoir lu les 
conditions d’admission au Programme Doctoral en Sciences du Langage, 
j’ai postulé et j’ai été retenu. Dès lors que j’avais reçu la confirmation de 
mon admission au dit programme, je m’étais mis à préparer mes docu-
ments pour soumettre la demande du visa d’étudiant au service consulaire 
portugais au Brésil. Car, il avait été prévu que les cours seraient dispensés 
en ligne et que la présentation des travaux finaux du premier semestre se 
serait réalisée en présentiel. Malheureusement, en raison de l’aggravation 
de la situation pandémique, toutes les séances de présentation se sont 
effectuées via Internet, et je me trouvais obligé d’ajourner à plusieurs 
reprises mon entrée au Portugal.

Avec la diminution de la propagation de la Covid-19 au Portugal, j’ai 
pu concrétiser mon projet de voyage à la mi-avril pour enfin découvrir la 
Venise du Portugal, Aveiro. La quarantaine de 14 jours à laquelle j’étais 
astreint m’avait retenu de savourer aussitôt le plaisir de me communier au 
charme d’une ville où l’histoire, l’aventure, la poésie, la grâce et la jovialité 
se côtoient dans une merveilleuse harmonie.

Peterson Durosier est doctorant en Scien-
ces du langage à l’Université d’Aveiro, 
Portugal. Il détient un master en FLE/
FLS/FOS de l’Université d’Artois et une 
licence en Lettres modernes et enseig-
nement du FLE/FLS de l’École Normale 
Supérieure de Port-au-Prince. Il a déjà 
travaillé comme professeur de français 
en Haïti et au Brésil. Ses recherches 
portent sur le phénomène des transferts 
linguistiques dans l’apprentissage du 
français comme troisième langue chez 
des apprenants lusophones. Il s’intéresse 
particulièrement aux transferts liés à 
l’emploi des collocations.
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Après la période de la quarantaine, ma première réaction a été 
de visiter la bibliothèque de l’Université d’Aveiro, un lieu avec lequel 
je suis sur le point de développer des relations de grande complicité. 
Puis, comme tout étudiant étranger, je me suis dirigé au service Espa-
ço UA Intercultural où j’ai reçu des orientations pour remplir certaines 
formalités administratives qui faciliteraient par la suite mon intégration 
non seulement dans les locaux de l’université mais également dans la 
société portugaise.

Mon choix de venir poursuivre des études de doctorat au Portugal, 
notamment à Aveiro, a été motivé par plusieurs facteurs. D’abord, ayant 
vécu au Brésil, je détenais l’avantage de la connaissance de la langue 
portugaise, même si le portugais du Portugal diffère peu ou prou de 
celui du Brésil. Cela dit, j’avais compris que je n’allais pas voguer sur 
une mer inconnue, car connaître le portugais constituait pour moi un 
atout pour m’insérer dans la culture des pays lusophones, en dépit des 
différences culturelles qui caractérisent chacun des pays de l’espace 
lusophone. Car, la langue véhicule la (les) culture (s) de ses locuteurs.

Ensuite, possédant à des degrés divers des compétences dans 
plusieurs langues (le créole haïtien, le français, le portugais, l’anglais et 
l’espagnol), étudier dans un pays européen m’avait toujours fasciné vu 
que la promotion des échanges universitaires dans le cadre du programme 
Erasmus favorise un véritable brassage culturel et linguistique au sein 
des universités européennes. Aussi, sachant que l’Université d’Aveiro 
accueille environ 90 nationalités, me suis-je convaincu que faire partie 
de cette université reviendrait à m’immerger dans un vaste océan où 
plusieurs cultures en constituent le fond marin. En outre, l’existence du 
Laboratório Aberto para a Aprendizagem de Línguas Estrangeiras s’avère 
une preuve irréfutable de la politique de l’université de favoriser le plu-
rilinguisme et le multiculturalisme. J’avoue que ce laboratoire deviendra 
dans les prochains mois mon endroit favori, car mon projet de recherche 
porte sur l’apprentissage des langues, en particulier le français. 

Enfin, je dois aussi souligner la présence sur le campus de l’uni-
versité de l’Institut Confucius qui vise à divulguer au sein de la com-
munauté académique la langue et la culture de la Chine, une civilisation 
porteuse de plus de cinq mille ans d’histoire. Je n’arrête pas de caresser 
l’envie de pouvoir effectuer un cours de chinois dans cet institut. Car, 
apprendre plusieurs langues s’est avéré un véritable socle sur lequel j’ai 
bâti ma vision du monde. En fait, une langue est vectrice d’une panoplie 
de cultures à travers lesquelles on établit des passerelles pour aller à 
la rencontre des locuteurs de cette langue. Par conséquent, apprendre 
une nouvelle langue aide à déconstruire des préjugés et des stéréotypes 
motivés par des intentions malveillantes et des projets déclarés ou ina-
voués de domination.
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En circulant dans la ville, je constate qu’il y a de nombreuses na-
tionalités qui s’expriment dans des langues différentes. Je souhaite que 
l’université, en partenariat avec les autorités municipales, promeuve des 
projets visant à mettre en valeur cette diversité linguistique et culturelle qui 
fleurit à Aveiro afin que la communauté locale puisse découvrir les cultures 
et les langues de ces immigrants qui font désormais partie intégrante de 
la société portugaise. La différence et l’inconnu génèrent un sentiment 
naturel de méfiance. Alors, réaliser des activités à travers lesquelles les 
immigrants pourront exposer leurs cultures constituera des occasions pour 
l’établissement d’un véritable dialogue interculturel entre les résidents 
étrangers et les Portugais.

Notre époque se distingue par le nombre de gens qui choisissent la 
voie de l’immigration. Si certains quittent leur pays de plein gré pour réaliser 
des projets personnels et professionnels, beaucoup d’autres sont forcés 
à prendre cette décision. Je plains les gens qui véhiculent aujourd’hui un 
discours nationaliste et de repli sur soi, alors que le monde se mondialise 
de plus en plus. J’aurais aimé dire de mieux en mieux, mais les passions 
égoïstes des uns et des autres compromettent le projet de transformer 
le monde en un village global, fraternel et pluriel. L’université doit donc 
s’ériger en rempart pour que les idées progressistes triomphent des idées 
réactionnaires.
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Das expectativas à realidade: o início de um 
programa doutoral em outro país

Thamyres Xavier Moreira

No ano de 2021 ingressei no 
Programa Doutoral em Educação da 
Universidade de Aveiro. Meu inte-
resse pela instituição surgiu após 
longas conversas com duas amigas 
brasileiras que estavam estudando 
na universidade. Elas me contavam 
sobre suas experiências acadêmicas 
e culturais e nossas reflexões desper-
taram em mim muitas curiosidades e 
o desejo de compreender de perto e 
explorar aquilo que me parecia não 
apenas o desenvolvimento de uma 
investigação doutoral, mas também 
a oportunidade de imersão em uma 
nova cultura e novas aprendizagens.

Apesar de ser de nacionalidade 
brasileira, estava vivendo nos Estados 
Unidos há alguns anos e vivenciando 
um pouco da cultura norte-ameri-
cana. Nesse sentido, percebi que 
a realização do doutoramento em Portugal poderia expandir ainda mais 
meu olhar para compreender questões que envolviam a interculturalidade 
relacionadas à educação.

Ao mesmo tempo em que vivia refletindo sobre as oportunidades de 
enriquecimento pessoal e profissional que todo esse processo poderia 
me proporcionar, logo pensava nos desafios que carregava consigo: o 
medo do diferente, do ‘novo’, de não corresponder às expectativas dos 
professores e do programa, de que estes não correspondessem às minhas 
expectativas, do processo de adaptação na cidade, na universidade, na 
cultura de um novo país e a distância de meus familiares e de tudo aquilo 
que me trazia uma certa segurança. Ainda assim, percebi que a possibi-
lidade de expandir meu olhar sobre as questões da Educação me movia 
e me fazia acreditar que isso seria algo enriquecedor.

Logo nos primeiros dias comecei a perceber as diferenças entre 
uma universidade brasileira e uma universidade portuguesa. A estrutura, 
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Cursou Mestrado em Educação pela mes-
ma universidade (2016) e integrou diversos 
grupos de investigação voltados para a 
Formação de Professores. Atualmente é 
aluna do Programa Doutoral em Educação 
da Universidade de Aveiro onde investiga 
sobre a supervisão intercultural nos pro-
gramas doutorais. 
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as plataformas (“e-learning”, “pacoua”, “uamobile” e e-mail institucional) 
e a forma de condução das aulas (em função da pandemia via “zoom”, 
“meet” e “teams”). Tudo era diferente daquilo a que estava habituada e 
ao mesmo tempo em que tinha de lidar com a busca por moradia, me 
adaptar à cidade, à cultura e fazer novos documento, também precisava 
compreender o funcionamento da universidade e condução das aulas.

Foi possível observar que para os colegas nativos, o doutorado trazia 
desafios, mas por outro lado para os alunos internacionais esses desafios 
eram intensificados pelas diferenças culturais relacionadas com a língua, a 
comunicação, com questões acadêmicas, pedagógicas e de relacionamento 
pessoal, com adaptação à universidade e à cidade. Houve dias em que 
demorei um longo tempo para encontrar os materiais nas plataformas ou 
até mesmo para conseguir ingressar nas aulas, pois tive dificuldade em 
gerenciar alguns dos recursos online que desconhecia.

Todas estas ‘diferenças’ trouxeram uma junção de sentimentos, que 
me levaram a refletir e me perguntar: será que fiz a escolha certa? Penso 
que muitos dos alunos que vêm de outros países passam por isto e aca-
bam se perguntando se fizeram a escolha certa, principalmente quando 
se deparam com os desafios que uma mudança de país carrega consigo, 
e alguns até desistem e regressam para seus países de origem.

O que para alguns é tão simples para outros pode não ser, simples-
mente pelo fato de ser desconhecido, de ser ‘novo’, mas como tinha de 
me adequar às novas possibilidades, entendi a necessidade de me dedicar 
e aprender sobre os recursos e sobre algumas questões culturais de Por-
tugal relacionadas com a comunicação, a culinária, formas de tratamento 
e de relacionamento com as pessoas.

Nas semanas seguintes me empenhei em organizar minha ‘nova 
vida’, tentei conhecer um pouco do lugar onde estava vivendo e busquei 
explorar ao máximo as plataformas que iríamos utilizar na universidade. 
Isso contribuiu não apenas para meu crescimento pessoal, mas também 
para que pudesse compreender o universo no qual estava adentrando. 
Cabe, ainda, ressaltar que todos os caminhos que percorri para buscar 
me inserir e familiarizar com a cultura local e universitária foram uma 
iniciativa pessoal pois, ao menos que eu tenha tido conhecimento, não 
havia nenhuma atividade na universidade voltada para a integração dos 
estudantes internacionais.

Toda a mudança cultural repentina levou-me a insegurança, tanto 
para me manifestar durante as aulas e me posicionar, quanto para me 
relacionar com professores e colegas de classe. Até mesmo a escrita 
de um simples e-mail para os professores passou a ser um momento de 
muita angústia, reflexão e dúvidas, pois um e-mail que, normalmente, 
levaria apenas alguns minutos para ser escrito, passou a levar um longo 
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tempo. Era necessário não apenas pensar no conteúdo, mas na forma 
como ele deveria ser compreendido pelo destinatário para não causar 
‘mal-entendidos’. Muitas indagações surgiam a todo momento – como 
devo me referir ao professor? Como me despedir? Será que isto parece 
grosseiro na cultura portuguesa? Será que posso dizer isso? Será que 
isso soa estranho para professores portugueses?

Apesar de todos os desafios apontados, o processo de adaptação a 
esta nova cultura tem sido construtivo, não somente no que diz respeito 
às questões acadêmicas, mas também sobre o ponto de vista cultural, 
pessoal, da possibilidade de conviver com pessoas de outras culturas 
(chineses, africanos, etc.) e desenvolver a partir destas aprendizagens 
competências interculturais.

Percebo que sobretudo no início, tudo parece desafiador e entendo 
esta primeira fase como um processo sobretudo de adaptação e explora-
ção, não que isto deixará de existir ao longo dos anos, mas nos primeiros 
meses se torna mais intenso e complexo. Entretanto, toda a mudança traz 
consigo potencialidades: aprender um pouco mais sobre novas culturas; 
compartilhar minha cultura. Perceber o quão rico pode se tornar essa re-
lação de trocas e aprendizagens que pode vir a ser construída com base 
em realidades e visões completamente distintas.

Por fim, sei que os maiores obstáculos ainda estão por vir, principal-
mente quando iniciar a fase de investigação e escrita da tese, mas também 
acredito que temos que enxergar a imersão em uma cultura diferente a 
partir das oportunidades de crescimento e da possibilidade podermos 
contribuir efetivamente para a construção de um novo olhar para o campo 
da Educação. E, nesse sentido, quanto mais ampla for nossa percepção 
sobre as diferentes realidades, melhor poderemos compreender o contexto 
no qual ela está inserida e intervir para a melhoria do mesmo.
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Pensamento envolto por línguas e culturas

Yidi Zhang

No momento em que escrevia 
este texto, eu estava a ler “The Three-
-Body Problem”, um livro de ficção 
científica que vale a pena ler. Per-
guntei-me se existiria uma civilização 
como a do livro em que as pessoas 
pudessem ver o pensamento umas 
das outras apenas agindo com os 
seus cérebros. Para se comunicar, o 
ser humano criou várias linguagens, 
quer vocais quer gestuais. Na lin-
guagem gestual, destacamos a facial 
que inclui expressões intuitivas mais 
naturais do que convencionais.

As expressões de qualquer lin-
guagem são controladas pelo cérebro, 
de forma mais ou menos consciente, 
e depois transmitidas aos órgãos 
responsáveis pela expressão. O cérebro é muito influenciado pelo que 
vê, ouve e sente, com uma tendência para a repetição. Deste modo, o 
processamento do cérebro pode ser entendido como envolto pela língua 
e cultura.

Como exemplo, podemos verificar que os alunos de ciências naturais 
ou exatas predominam sobre os alunos de ciências sociais ou humanas 
nos intercâmbios do ensino superior em todo o mundo. O domínio dos 
números e dados experimentais não exige, geralmente, aquisição prévia 
de várias línguas ou culturas. Neste caso, existe uma transparência que 
pode ser comunicada apenas com um domínio técnico do inglês.

Vim para a Universidade de Aveiro desde o terceiro ano da licen-
ciatura através de um programa de intercâmbio universitário. Um dos 
objetivos era o de aprender o português de forma imersiva. Acredito que 
os alunos de línguas estrangeiras estejam familiarizados com este termo: 
aprendizagem imersiva. Se bem me lembro, ouvi-o pela primeira vez numa 
aula do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. 
Teoricamente falando, três meses de aprendizagem imersiva poderiam ter 
o efeito de dois anos de aprendizagem tradicional. Mas como conseguir 
uma aprendizagem imersiva?

Quando os flocos de neve cristalizam, 
termina o Outono. E quando derretem, 
chega a Primavera. Mas nem todos os 
ciclos contêm flocos de neve completa-
mente sobrepostos, porque não há dois 
flocos de neve no mundo que sejam 
iguais. Aqui está uma menina que adora 
neve e tenta procurar do outro lado do 
oceano aquele floco de neve que é o 
mais belo do seu coração.
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Naquele ano, penetrei completamente em todos os ambientes de 
língua portuguesa que me eram disponibilizados: na residência, no café, 
nas aulas, nas festas, etc. O resultado final não foi o esperado e quase 
fiquei sem coragem para aprender português. Em vez disso, desenvolvi 
a competência de ser capaz de existir livremente sem usar a língua em 
vários contextos. Embora tenha aprendido mais e mais na sala de aula, a 
língua e a cultura na vida quotidiana ficaram para trás.

Esta foi a minha primeira tentativa de aprendizagem imersiva, e, claro, 
não quero ter uma segunda vez. A segunda vez que ouvi essa palavra foi 
numa aula do Departamento de Educação e Psicologia. Naquela época, 
fiquei totalmente desamparada quando reparei que na prática a aprendi-
zagem imersiva depende muito dos agentes do ambiente que não estão 
sob nosso controle. Não podemos ver esse processo como uma palavra 
mágica de efeito automático.

Por que sinto eu que a aprendizagem imersiva é dolorosa? Para 
simplificar, posso dizer que apliquei diretamente o pensamento envolto na 
língua e cultura chinesas a outra língua e cultura. Ora na China, normal-
mente, damos grande respeito e tolerância aos estrangeiros que desejam 
aprender a língua e cultura chinesas. Desde que eles queiram, o nosso 
país e o seu povo fornecerão certamente todas as condições para os aju-
dar. Além disso, nos manuais escolares chineses, com base na premissa 
da unidade mundial, a abordagem das culturas estrangeiras é essencial 
e feita de forma positiva. Portanto, formei uma fantasia de aprendizagem 
perfeita de acordo com os padrões chineses.

No entanto, essa fantasia não se coadunava com a realidade que 
encontrei e tive dificuldade em integrar a aprendizagem do português na 
azáfama da vida real portuguesa e o meu desejo e comportamento de 
utilização do português foram prejudicados. Mesmo em contacto com os 
pares, os pensamentos quase não ecoam e se encontram. Portanto, sem 
um encontro de mentes a imersão na aprendizagem de línguas e culturas 
é, ainda, mais dolorosa. Apenas quando reajustei a minha forma de pen-
sar e deixei de estudar com uma mentalidade de integração, comecei a 
viver bem em Portugal. Tive que assumir que era uma estrangeira e não 
simplesmente mais uma.

 Claro, nem tudo era diferente e em muitos aspetos eu sentia-me 
em casa. Via as crianças na escola à espera dos pais, via os pais que 
ajudavam os filhos a fazer as malas e via os idosos ansiosos pela volta 
dos filhos. Percebi, gradualmente, que não havia necessidade de tentar 
compreender demasiado os pensamentos das pessoas envoltos numa 
língua e cultura diferentes das minhas. Por outras palavras, adaptei o 
meu pensar a formas diferentes de línguas e culturas, sem tentar analisar 
demasiado. Para fazer uma analogia, é como se eu tivesse colhido um 
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cacho de uvas e o comido. Embora não tenham o gosto da minha terra 
natal, ainda são uvas.

Por fim, quero dizer que, em geral, a língua e a cultura já passaram 
por várias rodadas de mudanças ao longo do eixo da história, e a nossa 
língua e cultura existentes são apenas um mínimo ponto na civilização do 
universo de todos os tempos. Sempre acreditei que os seres humanos 
tivessem as mesmas raízes e que o nosso pensamento, em essência, 
deve ser semelhante. No entanto, expressamo-nos muito condicionados 
pelas nossas línguas e culturas, e isso pode facilmente causar erros de 
comunicação. É como se houvesse uma inércia do passado deformando o 
presente. Por outras palavras, não há línguas nem culturas incompreensíveis. 
Há sim, línguas e culturas mais ou menos difíceis de explorar consoante 
aquelas em que estamos envoltos. 





Eixo 3. Encontro de línguas e culturas no 
processo investigativo
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Quando câmaras, gravadores e cadernos de 
registo ficam momentaneamente de lado na tarefa 
etnomusicológica. Um episódio vivido com os 
bombos portugueses e o privilégio da prática musical 
partilhada

Lucas Wink

Estação de Serviço de Vila do 
Conde. 7:30h de domingo, 16 de agos-
to de 2020. Motor desligado, aguardo 
à beira da A28 ouvindo o bater inces-
sante do vento nos vidros do carro. O 
casaco manga longa fechado até ao 
pescoço é um pronto convite à ironia: 
“– Verão! mas que verão!”, murmuro 
à Raquel, sentada no banco ao lado. 
“– Eles já devem estar a chegar”, diz 
ela, distraindo sutilmente a lembrança 
de verões brasileiros que ainda guardo 
na memória da pele.

Por telefone, na noite anterior, 
combinara com Jorge Sousa dos Bom-
bos de São Sebastião de Darque de 
acompanhar a comitiva vianense que, 
ao convite da comissão das Festas da 
Nossa Senhora da Agonia, deslocar-
-se-ia de autocarro até aos estúdios a 
céu aberto da SIC Televisão. A viagem 
a Lisboa continha um caráter bastante simbólico. Com performances de 
dança, de música e de som transmitidas em direto pelo programa Domingão, 
representar-se-ia o ambiente festivo de uma das maiores romarias do Alto 
Minho cuja realização, pela primeira vez em 248 anos, foi impossibilitada 
pela pandemia do coronavírus.

O autocarro chega. Subo, cumprimento a delegação e, ao fundo, 
máscaras no rosto, avisto o meu grupo. Cientes da minha presença no 
âmbito da investigação etnomusicológica sobre os bombos que venho 
conduzindo no Programa Doutoral em Música da Universidade de Avei-
ro, os onze tocadores devolvem o bom dia que lhes dirijo. Acomodo a 
mochila com câmaras de vídeo, gravador de áudio e cadernos de regis-
to, e embarco no silêncio precedente de uma circunstância inusitada. 
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o Mestrado em Ensino da Música nes-
sa mesma instituição. Atualmente é alu-
no no Programa Doutoral em Música da 
Universidade de Aveiro, onde desenvolve 
uma investigação etnomusicológica sobre 
os bombos portugueses financiada pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia de 
Portugal. É baterista da Orquestra Bamba 
Social.
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Lá pelas tantas, já despertos pela luz da manhã, um dos integrantes 
pergunta: “– Ô Jorge, como é que será esta atuação de hoje?”, “– Três 
caixas, três bombos, uma concertina, uma gaita de foles e quatro ca-
beçudos”, responde conciso. Olho à minha volta, e a conta não fecha. 
Os tocadores não demoram a verbalizar o revés. Penso: ótima ocasião 
para testemunhar a resolução de um problema interno. A rápida solução, 
porém, pega-me desprevenido: “– O Lucas vai de cabeçudo!”, anuncia 
o líder, despoletando gargalhadas às quais também tomo partido. “É 
assim que se começa num grupo de bombos. Antes do cabeçudo, há a 
bandeira, mas tu já vais direto para os cabeçudos. Tu vais ter a oportu-
nidade de experienciar algo que nunca imaginaste aqui em Portugal!”, 
complementa, numa alusão tácita à minha condição de estrangeiro. 
Cruzando os portões de acesso da emissora, pondero, enfim, não se 
tratar de uma troça. Imagino que ainda tenho algumas horas para sanar 
a minha inexperiência.

E já são 14:20h. Instrumentos empunhados, camisas vermelhas, 
calças e sapatos pretos, o grupo encaminha-se para o local indicado 
pela produção. Fico para trás, junto de três jovens colegas, preparan-
do-me para “fazer de cabeçudo”. De dentro de um saco plástico que 
passa de mão em mão, calham-me umas calças largas e uma blusa 
com mangas compridas de um lilás vibrante. Dirigindo-me ao cenário da 
transmissão, apanho uma das quatro grandes cabeças repousadas na 
sombra de uma árvore. “– Olha o J.B.! Aquele com microfone em mãos 
é o J.B.!”, sussurra-me um tocador enquanto ouvimos o apresentador 
comunicar que o Especial Festas Populares estava no ar. Bailarinas e 
figurantes respondem dançando ao playback da banda que de imediato 
entra em cena no palco ao fundo. Seguem-se entrevistas. Seguem-se 
apresentações de números pré-gravados, seguem-se outras e mais outras 
intervenções de música e dança. E eis que, enérgico, de headphones 
e T-shirt SIC, um rapaz por trás das câmaras anuncia-nos: “– Atenção! 
Atenção! Os bombos entrarão em cena em um minuto, já na chamada 
para o intervalo. Preparem-se! Eu dou o sinal!”. O rebuliço é generali-
zado. Bombos, caixas, baquetas e correias sendo ajustados; gaita de 
foles afinando o ponteiro; discussões sobre a música a ser executada; 
tocadores ordenando-se pelo espaço. No meu posto, observo atônito, 
aguardando, ainda, alguma diretriz. Num segundo derradeiro, ouço: 
“Segura a cabeça assim… mantém as duas mãos a agarrar por baixo. 
E... move-te! MOVE-TE! MEXE-TE AO SOM DOS BOMBOS!”. A gaita de 
foles já entoa a melodia de Santa Luzia. Bombos e caixas já soam em 
acompanhamento. Já não há mais tempo para ver. Ouvidos abertos, 
escuto. E pulo. Mexo pernas, mexo o tronco, mexo a caricata figura 
que carrego sobre a minha cabeça. Imerso no pujante som do coletivo, 
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experimento ali, no lado de dentro, no aprender fazendo, um aspeto 
expressivo da “cultura tradicional portuguesa”, tal qual verbalizam os 
meus colegas.

Programa terminado, instrumentos musicais e cabeçudos já no 
autocarro, as conversas incontornavelmente tratam do recém vivido. 
São o pretexto para um novo convite que aceito sem hesitar: “– Queres 
vir tocar caixa connosco num casamento em Viana do Castelo para a 
semana?”. Se por limitação de espaço não posso narrar as conjunturas 
desta preciosa vivência, detenho-me a comentar brevemente o sentido 
destes acontecimentos. Afinal, o que é que estas participações significam 
no contexto em questão? Interpreto-as sob um ângulo metodológico, 
mas também epistemológico.

Câmaras, gravadores e cadernos de lado, experimentando com 
o próprio corpo uma atividade musical profundamente assente na ex-
periência do sentir e do fazer, o investigador tem o privilégio de entrar 
em cena com o grupo, de vibrar com o coletivo, de cooperar de forma 
ativa numa tarefa que só pode ser concretizada se for em conjunto. 
Na realidade, ser arrastado para dentro da performance consiste num 
generoso convite para aderir ao compromisso ético de participação 
coletiva tão zelosamente acatado por cada um dos membros do grupo. 
Se compreendido nestes termos, participar do ato performativo pode 
abrir frinchas significativas para o estabelecimento de relações mais 
sustentáveis com os atores com quem interagimos no terreno. Uma 
investigação, afinal, também é isso: é a criação de vínculos afetivos, 
de laços de confiança, de amizade com os nossos interlocutores. Na 
prática musical partilhada, reside um espaço sensível para o florescer 
de relacionalidades que vão certamente reverberar no conhecimento 
que nós, etnomusicólogos, produzimos sobre as práticas culturais sob 
o nosso escopo. O episódio inesperado que vivi no papel das figuras 
dos cabeçudos foi precisamente o seu encetativo na minha experiência 
com os bombos em Portugal.

Se na altura que escrevo este documento as constrições pandêmi-
cas perturbam seriamente a investigação na medida em que cancelam 
performances e obrigam a interações via Facebook ou WhatsApp, é no 
revisitar de memórias que a expectativa pela retomada das atividades 
presenciais vai perdurando. Já madrugada, recém-chegado a casa depois 
de um longo dia de viagem, também fiz o meu trabalho de pesquisa e de 
arquivamento da presença dos bombos na SIC. Com o benefício do som, 
da imagem e do movimento e em complemento a este texto, convido o 
leitor a aceder ao link https://www.youtube.com/watch?v=CB3YKgzZOzA 
para assistir a um fragmento de um registo de campo audiovisual que, 
naquele domingo, tive a sorte de não ser o seu autor.
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Chegou o dia D “6 de julho de 2018”!

Marcelo de Santana Porte

Lembro-me como se fosse hoje! 
Era uma sexta-feira, 6 de julho de 
2018, estávamos (eu e minha esposa) 
em Aveiro. Era um belo dia de sol, a 
cidade estava bastante movimentada. 
Afinal, era dia de jogos das Quartas 
de Final da Copa do Mundo de 2018.

A cidade estava linda! Todos 
estavam aguardando os principais 
eventos do dia: o jogo entre Uruguai 
x França e Brasil x Bélgica. O que 
poucos sabiam era que neste lindo 
dia também era o dia “D” para mim, 
pois finalmente eu poderia me tornar 
Doutor em Contabilidade.

Para evitar problemas durante 
a apresentação da defesa da minha 
tese, três horas antes do previsto, eu 
e minha esposa fomos até a Universi-
dade de Aveiro (UA) e solicitei acesso 
à sala da minha apresentação. Ao chegar lá, deparei-me com um lindo e 
amplo auditório, onde no nível mais alto havia uma bela mesa composta 
com 5 cadeiras e uma pequena mesa no nível inferior com um computador 
e sua respectiva cadeira.

Como não havia ninguém para poder me orientar sobre como proceder 
na apresentação, fui até a mesa que possuía o computador e inseri o meu 
arquivo da apresentação. Foram longos segundos!!! Até que finalmente a 
minha apresentação abriu. Agora é só aguardar as próximas horas para 
eu poder entrar em campo!

Neste exato momento, virei para procurar a minha esposa e percebi que 
ela estava admirando os quadros de personalidades. As imagens ocupavam 
todo o auditório. Então fui aproveitar o tempo e fazer o mesmo. E para a 
minha grata surpresa, eu vi a foto do meu conterrâneo, ex-Ministro da Cultura 
do meu país, o grande músico Gilberto Gil estava estampado na sala. Daí 
pensei “chegou a hora de outro baiano fazer história e se tornar Doutor hoje!”

Ao admirar os quadros das personalidades, verifiquei que eles também 
tinham se tornado Doutores pela UA. O tempo foi passando e diminuindo 
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a minha ansiedade. Para uma grata surpresa, recebi a visita na sala de 
uma colega de Doutoramento, a minha amiga Conceição. Conversamos 
um pouco e a mesma informou que iria ver a minha apresentação, mas 
não poderia ficar para ver as contribuições do júri.

Finalmente o júri chegou! Conversei com a Diretora do Programa 
Doutoral em Contabilidade e minha co-orientadora. Em seguida fui para 
a mesa reservada para a minha apresentação e aguardei alguns poucos 
minutos. Para mim foram longos minutos!!!

Após os professores terem se acomodado em seus lugares, foi dada a 
abertura da defesa da tese. E como estávamos em plena Copa do Mundo, 
posso dizer que foi iniciada a partida e a bola estava comigo. Comecei 
a minha apresentação de forma tensa! Eu estava nervoso, suando. Não 
queria que algo desse errado.

Logo após ter iniciado, olho para a minha esposa e minha amiga 
Conceição, percebo que algo estava errado. Ao olhar para o júri, vejo a 
Diretora Programa Doutoral em Contabilidade acenando levemente, mas 
com uma feição de tensão.

Infelizmente eu não poderia parar a apresentação para perguntar 
o que estava acontecendo. Veio uma luz divina e percebi que eu estava 
apresentando a tese sentado na cadeira. E na verdade, deveria apresentar 
em pé, e só após a autorização do júri, quando fossem realizar as suas 
considerações, era que eu deveria sentar.

Então, por meio de uma jogada rápida, eu levantei-me da cadeira e 
fui dar continuidade a apresentação, sendo que agora da forma correta, 
em pé. Olhei novamente para a Diretora Programa Doutoral e a mesma, 
leve e sorridente, acenou-me com a cabeça dando o sinal de “agora você 
pode continuar”.

Após este fato, não houve transtorno com a apresentação. O tempo 
passou muito rápido. Rapidamente, a minha apresentação já tinha se en-
cerrado. Agora iríamos para o segundo tempo. Neste eu sabia que seria 
decisivo, pois a bola não estava mais comigo e sim com o júri que fariam 
suas considerações.

Após longas horas de um excelente diálogo com o júri, a partida 
foi encerrada. Mas minha tensão era tão grande que eu não tinha no-
ção do possível resultado. Fui convidado para aguardar um tempo fora 
do auditório, pois o júri iria se reunir para decidir o resultado do “jogo”. 
Neste momento, encontrei o meu orientador e o mesmo relatou que “toda 
cobrança e espera para a defesa da tese, foi para que você chegasse a 
aquele momento e ouvisse só elogios do júri”. Eu agradeci e percebi que 
a partida estava ganha.

Após receber a autorização para retornar ao auditório, recebo a 
excelente informação que eu finalmente tinha me tornado “Doutor em 
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Contabilidade”. Após, agradecer pessoalmente a todos os professores 
do júri, corremos (eu e minha esposa) para a praça que estava montada 
a Fan Fest. Consegui chegar a tempo do início da partida entre Brasil e 
Bélgica e comemorar o resultado da minha defesa de tese.

Neste dia, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, mas eu tinha 
ganho um título de doutor e somado a isso, a experiência de que não 
adianta lutarmos contra o tempo, tudo tem a sua hora. Aprendi o sentido 
da palavra resiliência e que tudo o que os nossos professores/orientado-
res falam é para o melhor da pesquisa e, por conseguinte, o melhor para 
nós mesmos.

Agradeço a UA, a cidade de Aveiro e a toda a população de Portu-
gal por terem aberto as portas para me receber. Pois um baiano, filho de 
pessoas pobres e sem estudo, tinha-se tornado Doutor em Contabilidade 
naquele dia.
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O PDI

Rangel de Assunção Francisco Domingos

NUNCA VOU ESQUECER a con-
versa que tive com três professores da 
UA, na minha primeira apresentação pú-
blica na Universidade de Aveiro, aquan-
do da defesa do meu projeto de tese, 
enquadrada na unidade curricular do 
primeiro ano, Projeto de Investigação.

Tudo aconteceu, mais precisa-
mente, no dia 03 do mês de novembro, 
do ano de 2016, no auditório 5.3.27, 
lugar onde foi defendida a prova do 
projecto de Doutoramento, intitulado 
Qualificação académica do quadro 
docente e sua articulação com siste-
mas de avaliação e planos de desen-
volvimento institucionais (PDI): Estudo 
em faculdades de direito estatais da 
república de Angola.

A prova do projecto de Douto-
ramento é tida como um momento 
importante na trajetória do estudante, 
pois tem como finalidade principal apresentar o trabalho que se pretende 
desenvolver a um corpo de júri, constituído por investigadores seniores 
e peritos da área que se pretende investigar. A participação do estu-
dante neste acto contribui para o desenvolvimento de competências de 
investigação transversais, tais como o desenvolvimento de autonomia e 
responsabilidade, interação com pares e especialistas da mesma área e/
ou afins, entre outras.

Entre os diferentes enfoques que revestia o tema, constava o Plano de 
Desenvolvimento Institucional, usualmente chamado no contexto angolano 
e brasileiro pelo seu acrónimo PDI. Assim, durante toda a fase de apre-
sentação pronunciei de forma recorrente a expressão PDI. Diante disto, fui 
visualizando diferentes expressões faciais, entre sorrisos e admiração nos 
rostos de alguns participantes. Além da perplexidade, este comportamento 
“atípico” vindo do auditório desencadeou em mim reações e sentimentos 
de nervosismo por não saber ao certo o que se passava, de preocupa-
ção com a situação desconcertante. Senti-me inquieto, assolado por um 
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conjunto de sentimentos de insegurança. Não é habitual em provas desta 
natureza, reações deste género que podem concorrer para distração do 
estudante e da assistência.

Todavia, dei continuidade com os trabalhos. Com o decorrer da 
apresentação, tornou-se cada vez mais explícito que, todas as vezes 
que eu proferia o termo PDI, alguns elementos da assistência, inclusive 
um elemento do corpo de júri, ficavam mais admirados, estupefactos. 
Foi então que eu pude perceber que alguma coisa não estava bem! Mas, 
por desconhecer as razões que provocavam estas reações, pois acredi-
tava que estava tudo dentro do procedimento normal, dei continuidade à 
apresentação, porém mais ansioso e nervoso do que o normal.

A apresentação terminou dentro do tempo recomendado e as obser-
vações feitas pelo corpo de júri foram dentro das dimensões inerentes ao 
tema, isto é, foram pertinentes e adequadas ao projeto de investigação 
que apresentei. Entretanto, depois de encerrarem todas atividades, já na 
fase de abraços e cumprimentos pelos elementos da plateia, três Pro-
fessores me chamaram para uma conversa. Começaram por me felicitar 
pelo trabalho desenvolvido e apontar alguns caminhos importantes para 
melhorar o projeto. Fiquei feliz, pelas notas feitas e pensei que fosse 
tudo. Foi ali que um dos professores olhou firme, com um olhar sorri-
dente, como alguém que não quer magoar ou ferir sensibilidade, fez a 
seguinte pergunta:

- Sabes o significado de PDI para o contexto português?
Para quem levou uma hora a falar sobre o PDI durante toda apresen-

tação, foi fácil responder:
-Sei. PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional.
Os professores voltaram a sorrir e, desta vez, mais à vontade pois já 

não estávamos em prova. Foi, então, que um professor responde:
- Para o contexto português PDI é um acrónimo de “A P… DA IDADE”. 

O PDI surge para expressar todas as reações fisiológicas que surgem com 
o avançar da idade.

Foi neste momento que a “ficha caiu” e consegui perceber as razões 
que estavam subjacentes à reação do auditório pois que, todas as vezes 
que eu pronunciava PDI, a plateia que pertencia ao contexto português 
percebia “A P… DA IDADE”. Esta era a principal razão que motivou as 
expressões faciais pois, se por um lado eu percebia como Plano de De-
senvolvimento Institucional, por outro lado estes docentes percebiam algo 
que nada tem a ver com o que eu queria expressar.

Fruto desta experiência da diferença linguístico-cultural, enquanto 
estudante do programa doutoral, tenho tomado mais cautelas quando 
falo sobre a minha temática pois, agora que percebido ficou o significa-
do de PDI no contexto português procuro, sempre que possível evitar 
essa expressão.
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Diante deste acontecimento experimentado na primeira pessoa, foi 
possível perceber o impacto que o encontro entre línguas tem no processo 
investigativo e na vida dos estudantes. Mesmo que à partida falantes da 
mesma língua, quando examinamos com alguma profundidade podemos 
compreender que subsistem diversidades que necessitam de ser tidas 
e levadas em consideração o que concorre para uma melhor inclusão e 
otimização do processo de ensino e investigação.
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Línguas e linguagens … e identidade(s) no contexto 
académico do doutoramento

Valentina Piacentini

Todo o meu doutoramento, até 
antes de começar, movimentou-se à 
volta de línguas e linguagens, e foi 
através destas que se foi afinando 
o meu conhecimento e a minha in-
tegração com o contexto português, 
no específico da “cultura académi-
ca”. Desde a preparação da can-
didatura para conseguir uma bolsa 
da FCT (2014), quando ainda estava 
a trabalhar na Itália, tive que optar 
por uma língua. Lembro-me que a 
coordenadora do Programa Doutoral 
em Educação da Universidade de 
Aveiro “ofereceu-me” a possibilidade 
de escrever a tese na minha língua, 
mas o Italiano não era (nem é) umas 
das línguas listadas no Regulamento 
da UA (n.º 214/2012), e a “papelada 
italiana” precisou de ser traduzida e 
carimbada, logo danificada, para ser 
reconhecida … para que me fosse 
reconhecido o “direito” de fazer o 
doutoramento, numa universidade 
sempre da União Europeia. Assim, apercebi-me que o meu doutoramento 
iria ser “marcado burocraticamente” – o meu país também não poupa as 
pessoas neste sentido – sendo que, por viver em Portugal e ser italiana, 
a carga burocrática iria crescer progressivamente.

Pois, a língua … optei pelo Português para interagir com os orien-
tadores, colegas e professores, amigos e funcionários, e com os partici-
pantes (e resultados) do meu estudo. O Inglês acabou por ser a língua da 
escrita, tanto em publicações quanto para apoiar algumas comunicações 
e, sobretudo, para redigir a tese e tê-la reconhecida quando voltasse 
à Itália … tanto cá quanto lá, entre administrações, ainda não nos in-
tercompreendemos! Não posso esconder que a escolha dessa língua, 
detrás do pragmatismo da divulgação e da burocracia, determinou-se 
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também para os meus orientadores portugueses me orientarem without 
proofreading me. Talvez pelos 36 anos que já tinha, talvez pelas compe-
tências que sabia que tinha … ou pela falta de confiança que sabia que 
teria de enfrentar … era uma dinâmica que não queria sequer imaginar. 
De qualquer maneira, a presença, numa “bagagem” italiana, do Inglês 
e do Português – e do Castelhano em situações como a defesa – tem 
sido sempre o meu lema: o Inglês não tem prerrogativa da academia, 
sendo fundamental, neste nível, que uma pessoa se saiba articular entre 
várias línguas.

However … uma coisa é saber as línguas, outra é usar os seus vários 
registos e, através destes, compreender matizes de contexto e cultura. Na 
(língua da) escrita, ao longo dos anos fui desenvolvendo uma boa com-
binação entre capacidade de síntese e análise e espírito crítico. Mas, no 
início do doutoramento, e no seu decorrer, várias vezes considerei que não 
sabia escrever, que aquela formulação ou escolha lexical não tinha senti-
do, que os encadeamentos conceptual e estético deviam ser melhorados 
… um questionamento contínuo que por si demonstra qualidade, assim 
como o complexo processo de aprendizagem no doutoramento, des- e 
re-construindo sentidos, e quando já temos conhecimentos (profissionais). 
Também, o “academiquês” não é a língua materna de ninguém! Em relação 
ao Português, entrei na aventura doutoral quando já tinha vivido um ano e 
inúmeras experiências em Portugal, pois já falava bem a língua e já tinha 
contatado com a “cultura portuguesa”, mas, again … pensava que sabia, 
e continuei a aprender.

Desde as primeiras aulas, notei que existia uma maneira própria de 
dizer a universidade onde tínhamos estudado e o ramo ao que pertencía-
mos. Os colegas diziam: “sou da casa” e “estou em ABC” … uma série 
de acrónimos dos que fui aprendendo o significado (ou não) e, só agora 
que já defendi (2020), sei pronunciar “CIDTFF”! Deparei-me na “titulação”, 
e na possibilidade de omiti-la: Professora Doutora Maria Helena Araújo e 
Sá; Araújo e Sá, M. H.; Professora Helena; Helena … a mesma pessoa, no 
mesmo contexto, o académico. Aprendi que a “saudável” ordem alfabética 
para mencionar os convidados em um evento não funcionava na acade-
mia, existindo títulos e proveniências a ter em conta. Também cheguei a 
conhecer as nuances do “D”: “Doutora”, “Dr.”, “D.”. Talvez o mais difícil 
foi aprender a entrar nas conversas … a linguagem visual ou o tornar-me 
visível não era suficiente para poder interagir com uma pessoa, se esta 
estava ocupada com outra, devendo dizer assertivamente “desculpem 
interromper” ou “posso?” … no corredor ou na cafetaria do departamento. 
Pelo contrário, nunca hesitava em intervir ou colocar questões sobre uma 
comunicação ou durante um debate, mas ainda hoje me pergunto se não 
estaria a desrespeitar uma ordem invisível, porque outros doutorandos 
não costumavam fazê-lo.
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Obviamente, I was different … desde o perguntar o significado de uma 
palavra ou expressão pelo facto do Português não ser a minha língua, ao 
querer/necessitar aprofundar ou esclarecer aspetos mais culturais. Mas 
também … sentia que as percepções coletivas sobre Ciências e Línguas 
eram diferentes do meu contexto italiano – onde, por exemplo, quem faz 
“estudos clássicos” no secundário pode escolher (e conseguir) qualquer 
curso superior –, a forma de organizar agradecimentos, comentários e 
intervalos, a importância atribuída à “dinastia” das orientações doutorais 
ou ao sentido de pertença nas cantigas da “praxe” académica … estas 
matizes faziam-me perguntar se eu era da casa e conhecia/aceitava os 
seus hábitos. Também é verdade que este não saber me permitiu ver 
coisas e avaliar pessoas sem o filtro do rótulo, não tinha pré-conceito, 
positivo, nenhum e se calhar este meu ser/agir/pensar Outro facilitou com 
que, pelo menos no âmbito do doutoramento, as pessoas apreciassem e 
aceitassem a “estrangeira” … mas o ser off-the-mainstream tinha as suas 
dificuldades intrínsecas.

Cheguei à UA para estudar um programa de articulação entre as 
Ciências e a língua inglesa (através da abordagem CLIL – Content and 
Language Integrated Learning), no campo educacional. Tirei a licenciatura 
de Biologia, pura; vários anos depois fiz uma pós-graduação para ser 
professora de Ciências, e sempre tive “o bichinho pelas línguas”. Mas 
também estudei Grego e Latim durante os 5 anos do secundário. Pelo foco 
também no Inglês do meu doutoramento, desde o início fui integrada em 
um laboratório dedicado às línguas estrangeiras. Os meus orientadores 
sabiam que era uma professora de Ciências que estudava (através d)
as Línguas … mas algures sentia que não era reconhecida, ou que pu-
xava para uma linguagem diferente: em algumas unidades curriculares 
compreendia aspetos de estatística ou recorria a organizações tabelares 
mais do que outras colegas, que diziam que não se identificavam com 
um modo que não fosse a narração; contudo, fui conhecendo outros 
centros e estudos, dos que o meu se diferenciou como eminentemente 
qualitativo; várias vezes tive de defender que a minha investigação não 
era sobre o Inglês mas para as Ciências; cada vez mais passei a estudar 
as linguagens das Ciências em língua materna fomentadas pela presença 
do Inglês; uma outra colega identificou-me como “formada em línguas”, 
mesmo sabendo que não era.

Este “vestir e despir” uma língua (ou linguagem) e depois outra, esta 
existência numa “interface identitária” mais ou menos duradoura, tinha 
e tem um custo … uma carga cognitiva que tem ficado em silêncio na 
maior parte do tempo, mas que se intensificava durante a colaboração 
com colegas (trabalhos de grupo, organização de eventos, reuniões … 
ainda mais se não presenciais) e nos meses finais de escrita da tese, 
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quando nem eu conseguia perceber a razão do meu profundo cansaço. 
Para além deste esforço, estas experiências todas integram-se de tal 
maneira na(s) nossa(s) identidade(s) que acabamos por des-naturalizar. 
As pessoas (eu, inclusive) perguntam-me onde me vejo a viver … I don’t 
know, assim como não consegui escrever o presente relato em Italiano, 
porque, se esta é a minha língua materna, já não sei qual é a minha 
cultura (académica)…
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Palavras, coisas e estigmas

Yago Weschenfelder Rodrigues

Minha investigação, desenvolvi-
da ao longo dos cinco anos no Pro-
grama Doutoral em Design da Univer-
sidade de Aveiro (2016-2021), tratou 
da relação entre o envelhecimento 
e o estigma produzido pelas ajudas 
técnicas. Nesse período, minha expe-
riência com o português de Portugal 
foi intensa e cheia de aprendizados. 
Nas linhas que seguem, gostaria de 
destacar aqui minha passagem pelo 
Instituto Patronato, localizado na 
cidade de Aveiro, e os (des)encon-
tros terminológicos e de sentido ali 
experienciados.

O Instituto possui dois ambientes 
com objetivos diferentes: o primeiro, 
nomeado Centro de Dia, apresenta 
diversas atividades programadas para os seniores que, ao final do turno, 
retornam às suas residências; já o segundo espaço, nomeado como “Lar”, 
é destinado aos sujeitos com mobilidade mais restrita e necessidade de 
amparo constante dos cuidadores. Neste ponto, já percebi uma diferença 
fundamental em relação à cultura, pois no Brasil ainda é difundido o termo 
“asilo” para Instituições de Longa Permanência (ILPs) e apenas nos últimos 
anos foi problematizado o sentido negativo que essa palavra evoca. Con-
tudo, meu relato focará na diferença entre as palavras “idoso’’ e “sénior” 
e os discursos sobre o equipamento de auxílio (bengala).

No início do percurso, e em contato direto com as pessoas do centro, 
comecei a indagar-me o motivo pelo qual certos objetos estabelecem for-
tes conexões emocionais com usuários enquanto outros objetos passam 
despercebidos, organizando taxonomias muitas vezes depreciativas. Assim, 
há um universo de artefatos que circunda o envelhecimento que produzem 
estigmas, como, por exemplo: penteadeira, pantufas, casacos de crochê, 
dentadura, camisola, bordados, porcelanas, decoração de cristal, enxovais 
ricos em detalhes, andadores, bengalas e muletas.

Essas “coisas de velho” são fundamentais para compreender como os 
conceitos de “gerontofobia” ou “etarismo” operam na sociedade e como 

Doutor em Design pela Universidade de 
Aveiro (2021) onde atuou como investi-
gador no Instituto de Investigação em 
Design, Mídia e Cultura (ID+). Tem ex-
periência na área de Design de Produto 
com ênfase em teoria, projeto, ergono-
mia e usabilidade. Suas pesquisas giram 
em torno de quatro eixos: I) Design 
inclusivo, II) Discurso e estigma, III) 
Envelhecimento ativo e IV) Dispositivos 
médico-hospitalares.
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esses objetos ativam o medo e preconceitos que gravitam em torno da 
velhice, motivando todo um conjunto de discriminações pela materialidade. 
Assim, me deparei com a problemática das instituições, da marginalização, 
do sofrimento e da “estigmaticidade do produto”, como um fenômeno 
complexo e comum na sociedade ocidental.

Dentro do instituto eu evitei o uso da palavra “idoso” pois muitas 
vezes eu era chamado a atenção pelos próprios seniores do centro sobre 
seu sentido pejorativo. Nesse contexto, apesar das diferenças de signi-
ficado entre as palavras “sénior” e “idoso”, principalmente em relação 
ao português-PT para com o português-BR, aprofundei o sentido dessas 
palavras para o campo do estigma dentro do processo da escrita. Vale 
lembrar que no Brasil a palavra “idoso” não é associada a algo estigmati-
zado, pelo contrário, carrega um sentido mais positivo se a compararmos 
com o significante “velho”, por exemplo.

Desse modo, esse acontecimento me fez refletir sobre a construção do 
estigma. Quando eu utilizava a expressão “idoso” no texto era para retratar 
a “pessoa com idade”. Por outro lado, para representar a desconstrução 
do estigma na pesquisa, a noção de “sénior” foi aplicada para retratar a 
senioridade (experiência de vida) do sujeito. Assim, tentei compreender a 
fabricação e a circulação de estereótipos através do Design, como os pre-
conceitos e estigmas marcam coletivamente os corpos de modo indelével.

Em relação às suas “bengalitas”, como eles mesmos chamavam o equi-
pamento de apoio, ouvi expressões interessantes que articularam o discurso 
da estética médico-hospitalar e a relação de desinteresse do usuário com 
o produto. Algumas frases comuns foram: “Não tenho orgulho nenhum… 
porque é sinal de que não estou bem, estou com mazelas” e “Se é melhor 
ou não? Qualquer coisa serve. É só para me segurar, equilibrar”. Essas 
frases me fizeram refletir como a experiência com a tecnologia assistiva 
se torna uma prática normalizadora da subjetividade pelo grupo estudado.

A partir das expressões que refletiam o estigma do produto, pude 
compreender como nos relacionamos com os objetos e as palavras; como 
significamos as coisas, como despertamos o desejo, repulsa, indiferença, 
medo ou orgulho. O investimento na visualidade, cada vez mais presente 
no Design, posiciona a capacidade de produzir identidade e definir uma 
aparência mais familiar e emocional ao sujeito. Entretanto, esse investimento 
estético e de aprimoramento da experiência não é observado em bengalas 
e muletas, inclusive o nome desses objetos já nos soa pesados. Outro 
ponto importante foi quando os seniores foram perguntados se gostavam 
de suas bengalas, novas expressões surgiram para mim como: “canadia-
na”, “melhorar meu andamento”, “não me dá jeito”, “cota” e “velhaco”.

A pesquisa de campo, ao dar atenção para o discurso produzido so-
bre o objeto, me fez perceber a potência do estigma nas palavras e seus 
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reflexos nas coisas, na capacidade do Design provocar sentimentos que 
variam, sobretudo, conforme a idade, humor, vontade e necessidades. As 
emoções que os objetos nos provocam parecem ser algo decisivo e um 
componente interessante para ser explorado no universo dos seniores em 
conexão com os estudos sobre identidade, visualidade e estilo.

Além das distâncias culturais, ressalto a diferença de geração entre 
mim e os entrevistados, algo que foi extremamente enriquecedor. Um ponto 
curioso, aliás, diz respeito ao fato de que alguns seniores chamavam-me 
de “Doutor”, como sinônimo de médico, já que eu passava parte do tempo 
observando-os. Contudo, sempre lembrava-os que eu era um Designer e 
que um dia seria um doutor, mas não um médico! Já outra parte do grupo, 
chamava-me de “o menino Brasileiro”, um termo que eu sempre gostei e 
acho “giro”! Assim, acredito que é através da diferença, da pluralidade, 
sem hierarquias, que devemos pautar nossas relações e ações. Tendo em 
conta a heterogeneidade das experiências, das idades, dos termos e dos 
olhares sobre o mundo.

Agradecimentos

Sou grato pelo Instituto Patronato e todos os seniores que ajuda-
ram a construir a tese em Design. Agradeço também à Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT) e ao American Corner (UA) pelo apoio dado 
à investigação. Por fim, agradeço ao curso de Doutoramento em Design 
da UA pela oportunidade de aprender em outro país.





PARTE 2. 
Da análise das vozes dos estudantes 

a contributos para políticas e práticas 
no ensino superior

Susana Pinto, Maria Helena Araújo e Sá, Cristina Sin & Sónia Cardoso





111

Introdução 

Como vimos, as vozes dos estudantes são extremamente revelado-
ras do que significa para eles investigar, estudar e viver entre línguas e 
culturas, com enfoques diversos: a integração em culturas pedagógicas 
e académicas diferentes; a adaptação a metodologias de ensino-apren-
dizagem; o estabelecimento de relações pessoais e académicas com os 
pares; a integração na vida académica e na cidade; o trabalho investigativo 
e a adaptação a diferentes culturas de investigação; o desenvolvimento 
pessoal e profissional. 

Entre aspetos reconhecidos em estudos em diferentes contextos sobre 
o papel das línguas e das culturas na jornada doutoral internacional, referidos 
na introdução deste livro, e algumas especificidades decorrentes do contexto 
em que estes estudantes se integram, importa agora analisar estes relatos 
com um olhar crítico e necessariamente questionador. Este olhar permite-
-nos identificar e discutir potencialidades e desafios de investigar, estudar 
e viver entre línguas e culturas, almejando contribuir para uma reflexão na 
Universidade de Aveiro sobre políticas educativas e de internacionalização 
institucionais e sobre práticas pedagógicas, supervisivas e investigativas.

2.1. Potencialidades de investigar, estudar e viver 
entre línguas e culturas

Nos seus relatos, os estudantes identificam várias potencialidades 
que associam à experiência de estudar entre línguas e culturas. O de-
senvolvimento de competências (de comunicação) interculturais é, 
indubitavelmente, a potencialidade mais referida. Esse desenvolvimento 
envolve várias dimensões da competência (de comunicação) intercultural, 
relacionadas quer com o ato de comunicação em si (interagir com outros 
sujeitos diversos), quer com atitudes, conhecimentos e capacidades en-
volvidos nessa interação.

A observação dos novos contextos em que se integram para a 
realização do seu percurso académico, como forma de o conhecer para 
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o vir a compreender e apreciar, é um dos aspetos nucleares para que a 
comunicação intercultural possa ocorrer e que sentem ter desenvolvido, 
como se nota em algumas vozes: 

 …finalizei o meu percurso com um olhar mais atento, um ouvido mais 
apurado e um coração mais alargado para contemplar a grandeza das 
experiências aveirenses que levarei no coração. (Evelyn Santos).

Essa observação é repleta de aprendizagens relativamente a aspetos 
culturais de Portugal relacionados com:

 - gastronomia (For example, Christmas dinner was an amazing op-
portunity to meet new people from different cultures and share 
Portuguese food such as “Bacalhau”, which is one of my favorite 
meals, and pastries such as “Pastel de Natal”, Issa Jamil Alkinj);

 - hábitos e comportamentos (... havia diferenças que considero 
culturais, tais como o hábito que os portugueses têm de sentar 
em um café, pelas manhãs, para fazer a leitura de jornais ou livros 
(infelizmente no Brasil lê-se pouco), as tunas universitárias e seus 
trajes, o respeito que os motoristas têm pelos pedestres nas pas-
sadeiras (inexistente ao menos nas grandes cidades brasileiras, 
Regina Osório);

 - questões comunicacionais (“formas de tratamento e de relaciona-
mento com as pessoas”) e linguísticas (Las aulas (virtuales) me han 
permitido observar y escuchar los diferentes acentos y expresiones 
de los compañeros, lo cual es un recordatorio para mí de la diver-
sidad cultural que existe, Max Maciel).

Este conhecimento incita à comparação com aspetos culturais dos 
seus países de origem e de outros países com os quais contactam através 
de colegas internacionais a frequentar a UA, até tomando consciência de 
processos de construção da própria identidade (Pudemos conhecer um 
pouco de um país inserido no vasto continente africano, também cultural-
mente diversificado e, na medida do possível, alegre em suas manifesta-
ções culturais, em seus trajes típicos, em sua esperança, garra e altivez. 
Comparamos hábitos, vocabulário, crenças e tantos outros costumes que 
nos aproximam, afinal, a herança cultural que recebemos do povo africano 
é enorme, Regina Osório).

Neste processo de conhecimento de um outro que é também ele di-
verso e de si próprio em interação com esse outro, os estudantes sentem 
uma progressiva capacidade de adaptação a situações desconhecidas, a 
outras formas de ser e de estar, tornando-se mais flexíveis, mais abertos, 
mais generosos. Em suma, sentem que se tornam melhores pessoas: 
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I became more social, more helpful than before, I have increased the 
great values which made me become a better person, then I have fi-
nished my university course by taking my PhD diploma and developed 
well-established humanitarian values. (Mohammed Eddahmi).

Num contexto em que a comunicação é central, a autoanálise das 
influências de viver e estudar noutro país e do contacto com outras línguas 
e outras variedades da língua portuguesa desenvolve nos estudantes uma 
consciência sociolinguística não apenas no que diz respeito ao Outro, mas 
relativamente a si próprios:

Quanto à minha metamorfose linguística, gosto de pensar que ela é parte 
do processo natural de plasticidade e adaptação dos seres humanos, que 
evolutivamente orientam-se para viver num determinado ambiente ou sob 
determinada condição. Também me agrada pensar que ela reflete a minha 
própria metamorfose enquanto mulher, brasileira, professora e investigadora, 
que um dia se aventurou a viver e a estudar no outro lado do Atlântico. 
A uma experiência como essa, ninguém é imutável. (Vanessa Souza).

O desenvolvimento desta consciência sociolinguística potencia a sua 
capacidade de adaptação ao outro e às suas formas de ver o mundo que re-
conhecem estarem intrinsecamente relacionadas com as línguas e as culturas: 

… adaptei o meu pensar a formas diferentes de línguas e culturas, 
sem tentar analisar demasiado. Para fazer uma analogia, é como se eu 
tivesse colhido um cacho de uvas e as comido. Embora não tenham o 
gosto da minha terra natal, ainda são uvas. (Yidi Zhang).

O desenvolvimento de competências (de comunicação) interculturais 
é potenciado pelo contacto com e observação da diversidade linguísti-
co-cultural no campus e na cidade que os estudantes valorizam sobeja-
mente. Ao nível do campus e das atividades formativas, colocam a ênfase 
nas diversificadas proveniências geográficas, linguísticas e culturais dos 
seus colegas que consideram ser um fator de enriquecimento pessoal:

Quizás lo que no esperaba, probablemente porque en mis estudios en 
Galicia era de las pocas estudiantes internacionales, era encontrarme con 
compañeros de tan diversas procedencias geográficas. Así, el tiempo que 
compartíamos en las clases y fuera de ellas se convertía en un auténtico 
intercambio de experiencias sobre música, costumbres y gastronomía 
de Brasil, Costa Rica, España, Macao, Portugal, etc. (Rosa Pampillo). 

Em sala de aula encontrei muitos conterrâneos brasileiros e colegas 
vindos de outros países, como Indonésia, China, Turquia, Irã, além dos 



114

colegas portugueses! A convivência com outras culturas enriqueceu o 
curso e o aprendizado. (Telma Brito).

A diversidade linguístico-cultural na cidade é também sublinhada e 
reflete a diversidade presente no campus:

En circulant dans la ville, je constate qu’il y a de nombreuses natio-
nalités qui s’expriment dans des langues différentes. Je souhaite que 
l’université, en partenariat avec les autorités municipales, promeuve des 
projets visant à mettre en valeur cette diversité linguistique et culturelle 
qui fleurit à Aveiro afin que la communauté locale puisse découvrir les 
cultures et les langues de ces immigrants qui font désormais partie 
intégrante de la société portugaise. (Peterson Durosier).

Uma outra importante potencialidade que os estudantes associam à 
experiência de estudar e investigar entre línguas e culturas diz respeito ao 
desenvolvimento de competências de investigação, muito associado à 
sua integração em unidades e grupos de investigação da UA: 

… houve uma maior aproximação ao contexto, na relação entre pares 
ao fazer parte de um centro de investigação e a integração social – 
principalmente com outros estudantes internacionais. Efetivamente esta 
aproximação foi visível na realização do trabalho empírico, nomeadamente 
a recolha de dados na “mesma língua” e a elaboração e implemen-
tação de um programa de intervenção para familiares de estudantes 
portugueses com Necessidades Educativas Especiais. (Evelyn Santos). 

Fui convidada a fazer parte como investigadora e membro do Grupo 
de Estudos Género e Performance (GECE) do Centro de Línguas Li-
teraturas e Culturas (CLLC) da Universidade de Aveiro. (Telma Brito).

Em 2017, “conheci” o grupo Path por meio de vários artigos científicos 
de enorme prestígio internacional, e desde então fiquei fã! Sonhei em 
fazer parte deste grupo. (Leonardo Mesquita).

Neste âmbito, enfatizam primeiramente a construção de conhecimento 
teórico e metodológico na sua área científica:

During these periods, I was able to finish my PhD work in organic 
and analytical chemistry, acquire new knowledge, academic records, 
enthusiasm. (Mohammed Eddahmi).

… aprendi novas técnicas científicas e conceitos teóricos, os quais 
uso até hoje nos meus trabalhos. (Leonardo Mesquita).
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O envolvimento em dinâmicas investigativas variadas (participação 
em conferências e seminários, a redação de artigos, …) e a possibilidade 
de construção de redes potencia essa construção de conhecimento:

Os meses passaram, participei ativamente das aulas e dos debates 
propostos, apresentei trabalhos, seminários, iniciei a redação da minha 
tese, vivi intensamente o ambiente acadêmico e as trocas com colegas 
e professores. (Gabriela Chaves).

A minha estadia no grupo de investigação da Universidade de Aveiro, 
departamento de Química permitiu igualmente aumentar a minha rede 
de colaborações, mas também desenvolver outros trabalhos científicos 
fora do âmbito do projeto que inicialmente foi proposto para a minha 
estadia em Portugal. (Leonardo Mesquita).

Para além da construção de conhecimento, os estudantes também 
sublinham o desenvolvimento de capacidades de trabalho em equipa 
reconhecendo a sua importância no seu desenvolvimento profissional: 

I mostly appreciated the existence of an environment wherein I deve-
loped collective work and team spirit. Social and cultural integration 
highly influenced my academic productivity. So, I perceived those 
experiences as challenging but I recognized that they contributed to 
my professional development, my self-development, increasing my 
confidence and independence. (Mohammed Eddahmi).

De referir, ainda, o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades 
ao nível do manuseamento de ferramentas de investigação:

I took training workshops in software such as Mendeley which was a 
great help for me and saved a lot of time and effort in developing my 
articles. Likewise, the WebQDA software which I utilized to analyze 
qualitative data in two of my research papers, and I advanced my 
skills in using the search engine to find scientific articles through 
the UA databases e.g., Scopus, Eric Journal, PubMed, and others. 
(Issa Jamil Alkinj).

Por fim, alguns estudantes referem-se ao desenvolvimento de com-
petências em língua portuguesa e inglesa:

With this team and in this lab, I found myself, I could take the oppor-
tunity to work quietly and try to finish my thesis, to improve my English 
language skills, my academic performance and also to spend an un-
forgettable stay. (Mohammed Eddahmi).
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Uno de mis grandes momentos vitales, fruto de mi “etapa portuguesa” 
(como me gusta llamarla), fue poder leer O ensaio sobre a cegueira de 
José Saramago en portugués. También, a través del Global Leaders 
Program, ejercí como profesora de violín en Salvador de Bahía, Brasil, 
donde pude comunicarme y entender muchas de las costumbres locales 
gracias a mi experiencia universitaria en Aveiro, tanto por la influencia 
portuguesa como por el contacto que tuve con mis compañeros bra-
sileños en la Universidad. (Rosa Pampillo).

2.2. Desafios de investigar, estudar e viver entre 
línguas e culturas

Um dos desafios que os estudantes mais associam à experiência 
de estudar entre línguas e culturas neste contexto universitário preciso 
relaciona-se com as perceções e os usos sociais das variedades da lín-
gua Portuguesa. Este desafio é referido, essencialmente, por estudantes 
oriundos da CPLP nomeadamente brasileiros e diz respeito, em grande 
escala, a diferenças lexicais, fonológicas, terminológicas e de expressões 
idiomáticas entre o português europeu e o português brasileiro. Estas 
diferenças levam:
 - à ocorrência de situações, por vezes, caricatas:

…o susto que levei quando a senhora que me alugava um quarto, dis-
se-me que deixara o feto no jardim para tomar um pouco de Sol. Ela 
não entendia o meu espanto e só conseguimos nos entender quando 
pude ver que o feto nada mais era do que uma samambaia (como a 
chamamos no Brasil). (Regina Osório).

 - a sentimentos de choque e angústia:

O primeiro choque cultural que tive quando cheguei em Portugal foi a 
língua! Se muitas vezes eu não entendia (percebia) algumas palavras 
e fonemas do vocabulário… (Leonardo Mesquita).

 - ao desenvolvimento de capacidades de adaptação que exigem 
atenção, esforço e sensibilidade linguística:

Descobri que o português falado em Portugal era igual, mas ao mes-
mo tempo, muito diferente daquele falado no Brasil. Aprender novas 
palavras, expressões e nomes exigiu uma boa dose de atenção para a 
convivência, não só no meio acadêmico, mas também na cidade que 
nos acolhia. (Telma Brito). 
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Dentro do instituto eu evitei o uso da palavra “idoso” pois muitas 
vezes eu era chamado a atenção pelos próprios seniores do centro 
sobre seu sentido pejorativo. Nesse contexto, apesar das diferenças 
de significado entre as palavras “sénior” e “idoso”, principalmente 
em relação ao português-PT para com o português-BR, aprofundei o 
sentido dessas palavras para o campo do estigma dentro do processo 
da escrita. Vale lembrar que no Brasil a palavra “idoso” não é asso-
ciada a algo estigmatizado, pelo contrário, carrega um sentido mais 
positivo se a compararmos com o significante “velho”, por exemplo. 
(Yago Rodrigues). 

No mesmo âmbito, os estudantes referem diferenças ao nível do 
funcionamento sociolinguístico das duas variedades, português europeu 
e português do Brasil, focando em especial questões ligadas às formas 
de tratamento e aos seus graus de formalidade, as quais estão na origem 
de incompreensões e mal-entendidos: 

Ainda que seja o mesmo idioma, o jeito extrovertido e informal do 
brasileiro muitas vezes contrasta com a franqueza, literalidade e for-
malidade portuguesa de se expressar. No Brasil, utilizamos muitas 
palavras no gerúndio e no diminutivo para construção das frases, tal-
vez com a intenção (mesmo que inconsciente) de tornar a mensagem 
menos formal; no entanto, concluí que a maioria dos portugueses não 
o fazem.” (Leonardo Mesquita).

Uma coisa que desde o mestrado não entendia bem, era o motivo de, 
principalmente os professores se dirigirem a mim na terceira pessoa, 
usando meu próprio nome e não um pronome de tratamento, como 
você, por exemplo. (Regina Osório).

Também a ortografia é focada, especialmente no âmbito do acordo 
ortográfico que, como é sabido, não foi ainda ratificado por alguns países 
da CPLP e, mesmo sendo-o, não é usado da mesma forma:

…falta de domínio do acordo ortográfico… (Cristovão Roia).

Os professores explicavam seus conteúdos e então surgiam palavras 
como receção, conceção (que confundia com recessão, concessão), mas 
só quando apareceu a palavra perceção (sem correspondência no portu-
guês do Brasil) é que fui percebendo a omissão do “p”.) (Regina Osório).

Ao nível da prosódia, o débito do português europeu é referido como 
demasiadamente rápido, o que dificulta a compreensão de uma variedade 
sentida com estranhamento:
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Se muitas vezes eu não entendia (percebia) algumas palavras e fonemas 
do vocabulário, por outro lado a rapidez na fala de sotaque “fechado” 
também não facilitou. (Leonardo Mesquita).

Durante as apresentações de trabalhos em seminários e conferências, 
os colegas portugueses levavam vantagem sobre nós, estrangeiros, 
quer na linguagem quer na rapidez ao falar pois, em pouco tempo, eles 
conseguiam dizer, praticamente, tudo. (Cristovão Roia).

As nossas aulas eram ministradas em Português, mas em alguns 
momentos sentia-me perdido pela maneira de os nossos professores 
falarem. Era tão rápido que às vezes não compreendia e com receio 
de perguntar mantinha-me calado, concordando e dizendo “está tudo 
bem”. (Maurício Calessi Júlio). 

Numa outra dimensão, menos centrada sobre a observação das 
semelhanças e diferenças entre as variedades em contacto e no seu uso 
em termos da construção do sentido em contexto académico ou fora dele, 
os estudantes relatam episódios de desconforto, mal-estar e mesmo 
discriminação que relacionam com preconceitos linguísticos, em especial 
em contexto de sala de aula:

Em sala de aula, ouvi que os trabalhos precisavam ser entregues em 
português e não em brasileiro, em outro momento, um dos docentes 
ressaltou que não gostava da maneira como eu escrevia. (Evelyn Santos).

Penso que o início da minha metamorfose linguística se deu quando 
recebi, de um dos meus professores, a correção de um artigo escrito 
no âmbito de uma unidade curricular. No documento, não constavam 
comentários sobre a construção do quadro teórico nem acerca das 
opções metodológicas, apenas várias correções de vocabulário. Escritas 
a tinta vermelha, o trabalho estava repleto de anotações do género: 
“não usamos tal palavra em Portugal”, “utilizar a palavra ‘recolha’ 
ao invés de ‘coleta’ de dados”, “escrever ‘perceção’ ao contrário de 
‘percepção’”, entre outras. A partir daquele dia, inconscientemente, 
passei a acreditar que, se quisesse me fazer entender, teria que me 
expressar tal como os portugueses. (Vanessa Souza).

Assim, estas diferenças/dificuldades podem criar sentimentos de an-
gústia, insegurança (construção de um sentimento de insegurança (e infe-
rioridade) quanto ao modo de falar, de escrever e até mesmo de agir, Evelyn 
Santos) colocando em causa a existência de ambiente académico inclusivo:

… parecia que existiam dois tipos de língua portuguesa, a de Angola e a de 
Portugal, o que aumentava ainda mais o meu sofrimento. (Domingos Simão).
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Mesmo que à partida falantes da mesma língua, quando examinamos 
com alguma profundidade podemos compreender que subsistem di-
versidades que necessitam de ser tidas e levadas em consideração o 
que concorre para uma melhor inclusão e otimização do processo de 
ensino e investigação. (Rangel Domingos).

Ainda no mesmo âmbito de imersão num ambiente académico carac-
terizado pelo “entre línguas”, os estudantes estrangeiros de outras línguas 
que não o português referem-se a dificuldades sentidas na utilização do 
português como língua estrangeira no trabalho doutoral. Sublinham, 
deste modo, dificuldades de compreensão e expressão orais:

Noté entonces, que las personas que hablaban portugués entendían 
muy bien lo que yo decía cuando hablaba en español, al menos esa era 
mi impresión, pero a mi costaba mucho y me avergonzaba un poco al 
principio no poder entender de vuelta lo que ellos decían en portugués, 
su velocidad al hablar me superaba. (Max Maciel).

Entendía el portugués, por su semejanza con el gallego, pero me 
moría de vergüenza cada vez que tenía que hablar delante de todos. 
(Rosa Pampillo).

Os estudantes relacionam, ainda, esta dificuldade com as normas 
e padrões específicos de qualidade da comunicação académica que 
vêm como uma variedade específica (Também, o “academiquês” não é a 
língua materna de ninguém!, Valentina Piacentini), em várias dimensões 
de uso - lexical, sintático, discursivo, estilístico - cujo domínio lhes exige 
um esforço adicional: 

A situação complica-se quando temos que comunicar a um nível 
académico sobre os nossos trabalhos de investigação, na nossa área 
de especialização. Temos que nos preparar bem para comunicar de 
forma significativa, utilizando uma língua diferente da nossa língua de 
origem, concebendo, projetando, adaptando, realizando e respeitan-
do as exigências impostas pelos padrões de qualidade académicas. 
(Davys Moreno).

…uma coisa é saber as línguas, outra é usar os seus vários regis-
tos e, através destes, compreender matizes de contexto e cultura. 
Na (língua da) escrita, ao longo dos anos fui desenvolvendo uma 
boa combinação entre capacidade de síntese e análise e espírito 
crítico. Mas, no início do doutoramento, e no seu decorrer, várias 
vezes considerei que não sabia escrever, que aquela formulação ou 
escolha lexical não tinha sentido, que os encadeamentos conceptual 
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e estético deviam ser melhorados … um questionamento contínuo 
que por si demonstra qualidade, assim como o complexo processo 
de aprendizagem no doutoramento, des- e re-construindo sentidos, e 
quando já temos conhecimentos (profissionais). (Valentina Piacentini).

Ainda, uma estudante de origem chinesa sublinha como uma das 
situações mais difíceis e dolorosas as diferentes atitudes, de chineses 
e portugueses, face ao Outro estrangeiro que fala a nossa língua, evi-
denciando a dimensão cultural dessas atitudes e as implicações negativas 
que tiveram em termos de aprendizagem do português: 

Por que sinto eu que a aprendizagem imersiva é dolorosa? Para sim-
plificar, posso dizer que apliquei diretamente o pensamento envolto 
na língua e cultura chinesas a outra língua e cultura. Ora na China, 
normalmente, damos grande respeito e tolerância aos estrangeiros que 
desejam aprender a língua e cultura chinesas. Desde que eles queiram, 
o nosso país e o seu povo fornecerão certamente todas as condições 
para os ajudar. Além disso, nos manuais escolares chineses, com base 
na premissa da unidade mundial, a abordagem das culturas estrangeiras 
é essencial e feita de forma positiva. Portanto, formei uma fantasia de 
aprendizagem perfeita de acordo com os padrões chineses. No entanto, 
essa fantasia não se coadunava com a realidade que encontrei e tive 
dificuldade em integrar a aprendizagem do português na azáfama da 
vida real portuguesa e o meu desejo e comportamento de utilização 
do português foram prejudicados. Mesmo em contacto com os pares, 
os pensamentos quase não ecoam e se encontram. Portanto, sem um 
encontro de mentes a imersão na aprendizagem de línguas e culturas 
é, ainda, mais dolorosa. (Yidi Zhang).

A questão da integração (cultural, institucional e académica) é 
igualmente mencionada como um dos desafios da mobilidade. Os estu-
dantes relatam múltiplas situações em que as dificuldades de integração 
decorrem de questões linguísticas, isto, é estritamente relacionadas com o 
uso quer de variedades da língua portuguesa que não a Europeia, quer de 
outras línguas, sublinhando os sentimentos de angústia e de insegurança 
que esses usos diferenciados lhes provocaram:

Até mesmo a escrita de um simples e-mail para os professores passou a 
ser um momento de muita angústia, reflexão e dúvidas, pois um e-mail 
que, normalmente, levaria apenas alguns minutos para ser escrito, 
passou a levar um longo tempo. Era necessário não apenas pensar 
no conteúdo, mas na forma como ele deveria ser compreendido pelo 
destinatário para não causar ‘mal-entendidos’; “Muitas indagações 
surgiam a todo momento – como devo me referir ao professor? Como 
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me despedir? Será que isto parece grosseiro na cultura portuguesa? 
Será que posso dizer isso? Será que isso soa estranho para professores 
portugueses? (Thamyres Ribeiro).

Estas situações incluem vários atores e estruturas da vida acadêmica, 
tais como os professores (exemplo cima), supervisores ou serviços:

Por parte dos serviços de gestão académica, estudantes tiveram a 
necessidade de obter uma autorização específica para escrever “em 
português do Brasil”. Ao solicitar uma assinatura para a submissão 
de um projeto, junto de outros colegas que buscavam o mesmo, fui 
orientada a não criar expectativas pois estes processos eram para 
poucos. (Evelyn Santos).

Lembro-me que a coordenadora do Programa Doutoral em Educação 
da Universidade de Aveiro “ofereceu-me” a possibilidade de escrever a 
tese na minha língua, mas o Italiano não era (nem é) umas das línguas 
listadas no Regulamento da UA (n.º 214/2012), e a “papelada italiana” 
precisou de ser traduzida para ser reconhecida … para que me fosse 
reconhecido o “direito” de fazer o doutoramento, numa universidade 
sempre da União Europeia. (Valentina Piacentini).

Abarcam ainda, consequentemente, várias dimensões da vivência 
académica e das ações de linguagem que ela exige, incluindo o trabalho 
investigativo:

Um dos episódios aconteceu no momento da construção dos instru-
mentos de recolha de dados. Estava em causa a inserção da profissão 
“doméstica” no inquérito por questionar a passar a alunos angolanos. 
Em alguns contextos “doméstica” não é uma profissão, já para o 
meu contexto as mulheres que cuidam das casas de outras pessoas, 
quando são questionadas sobre a sua profissão respondem que são 
domésticas. (Maurício Calessi Júlio).

As questões culturais envolvidas nos usos diferenciados das lín-
guas, que vão muito além da sua dimensão estritamente linguística, são 
aquelas que são experienciadas como mais complexas e cujo domínio ou 
falta dele mais é percecionado como provocador potencial de situações 
de mal-entendido e de desconforto relacional: 

Deparei-me na “titulação”, e na possibilidade de omiti-la: Professora 
Doutora Maria Helena Araújo e Sá; Araújo e Sá, M. H.; Professora Helena; 
Helena … a mesma pessoa, no mesmo contexto, o académico. Aprendi 
que a “saudável” ordem alfabética para mencionar os convidados em 
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um evento não funcionava na academia, existindo títulos e proveniên-
cias a ter em conta. Também cheguei a conhecer as nuances do “D”: 
“Doutora”, “Dr.”, “D.”; “Talvez o mais difícil foi aprender a entrar nas 
conversas … a linguagem visual ou o tornar-me visível não era sufi-
ciente para poder interagir com uma pessoa, se esta estava ocupada 
com outra, devendo dizer assertivamente “desculpem interromper” 
ou “posso?” … no corredor ou na cafetaria do departamento. Pelo 
contrário, nunca hesitava em intervir ou colocar questões sobre uma 
comunicação ou durante um debate, mas ainda hoje me pergunto se 
não estaria a desrespeitar uma ordem invisível, porque outros douto-
randos não costumavam fazê-lo. (Valentina Piacentini).

De referir que alguns estudantes relacionam estas dificuldades de 
integração causadas pelas línguas com preconceitos e estereótipos cul-
turais, tal como o exemplo seguinte deixa antever: 

…participei de uma reunião formalizada pela reitoria com um grupo 
da comunidade brasileira da instituição. Ao ser interrogada sobre o 
meio de subsistência em Portugal e após justificar que possuía uma 
bolsa de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, fui 
questionada com uma frase que até hoje me faz pensar: “mas como 
conseguiu?”. (Evelyn Santos).

Finalmente, é focado como desafio o encontro entre metodolo-
gias de ensino-aprendizagem e culturas pedagógicas e académicas 
diferentes. Assim, os estudantes referem-se ao grau de rigor e exigência 
na organização e nos critérios de formação (prazos; plágio; avaliação; 
dispositivos tecnológicos de suporte) e nos objetivos, estratégias e con-
teúdos de aprendizagem (qualidade dos trabalhos; complexidade dos 
conteúdos curriculares):

Uma outra situação tem a ver com o grau de exigência dos docentes 
durante o processo de formação, no que toca por exemplo: ao cumpri-
mento de prazos na entrega dos trabalhos; à qualidade dos trabalhos 
orientados; à submissão dos trabalhos na plataforma criada; à redação 
dos trabalhos e à cultura de abandono do plágio; à avaliação baseada 
na realização de trabalhos tanto individuais como em pares ou mesmo 
em grupos; à cultura da partilha entre colegas e também à cultura da 
responsabilidade, uma vez que o esforço de cada um, acabava por 
permitir o sucesso de todos. (Domingos Simão).

Lembro-me como se fosse hoje, um dos professores em uma deter-
minada UC dizer que era importante que se fizessem fichas de leitura. 
No princípio, pensei que fosse algo estranho porque nunca tinha feito 
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durante as formações anteriores e senti algumas dificuldades nas 
primeiras fichas que elaborei. Entendia que elaborar fichas de leitura 
era retrocesso e mais fácil e rápido era mesmo fazer a redação sem 
ter que passar por esta via. Só mais tarde, fruto dos deslizes que fui 
cometendo nos trabalhos (por exemplo, num trabalho de recensão 
crítica de um artigo ou tese) é que fui notando que fazia exploração 
dos artigos e das teses de forma não muito adequada. Esta aprendi-
zagem refletiu-se na melhoria da redação dos meus trabalhos e agora 
da tese. (Domingos Simão).

A questão da diversidade dos suportes tecnológicos utilizados 
na formação (e-learning, pacoua, email institucional, zoomcolibri, etc.) 
e a necessária adaptação a plataformas tecnológicas de ensino-apren-
dizagem é referenciada por alguns estudantes como problemática: 

Houve dias em que demorei um longo tempo para encontrar os ma-
teriais nas plataformas ou até mesmo para conseguir ingressar nas 
aulas, pois tive dificuldade em gerenciar alguns dos recursos online 
que desconhecia. Todas estas ‘diferenças’ trouxeram uma junção de 
sentimentos, que me levaram a refletir e me perguntar: será que fiz 
a escolha certa?” // “Logo nos primeiros dias comecei a perceber as 
diferenças entre uma universidade brasileira e uma universidade portu-
guesa. A estrutura, as plataformas (“e-learning”, “pacoua”, “uamobile” 
e e-mail institucional) e a forma de condução das aulas (em função da 
pandemia via “zoom”, “meet” e “teams”). Tudo era diferente daquilo 
a que estava habituada… precisava compreender o funcionamento 
da universidade e condução das aulas. (Thamyres Ribeiro).

Nunca tinha ouvido falar de Colibri e muito menos utilizado este sis-
tema de assistência de aulas, o que para mim constituiu não só um 
desafio, mas um sofrimento, porque tinha que passar por momentos 
de aprendizagem do domínio do próprio sistema e lembro-me de ter 
dito estas palavras “aonde eu fui me meter. (Domingos Simão).

2.3. Maximizando potencialidades e minimizando 
desafios: papel das universidades portuguesas 

As vozes dos estudantes que contribuíram para este livro evidenciam 
potencialidades e desafios relacionados com o papel das línguas e culturas 
na relação com os outros, no desenvolvimento pessoal e profissional e no 
processo investigativo no contexto doutoral, sobre os quais importa refletir 
de forma crítica, ampla e institucionalmente participada. Sublinham, pois, 
uma necessária atuação das IES no sentido de maximizar as potencialida-
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des e minimizar as dificuldades relativas à dimensão intercultural do ato de 
investigar, estudar e viver entre línguas e culturas, “convocando membros de 
diferentes áreas científicas (educação, políticas de ensino superior, sociolo-
gia, gestão, estudos culturais, antropologia, ciências da linguagem, estudos 
literários,…) e de diferentes espaços e instituições académicas e científicas 
nacionais e internacionais (incluindo das instituições de origem dos estudan-
tes (…) diferentes atores da comunidade académica (…) numa perspetiva de 
construção de visões compartilhadas.” (Araújo e Sá & Gonçalves, no prelo).

Tal como salientado por De Andrade e Teixeira (2009), “o aluno estran-
geiro confronta-se com um processo que tem diversas peculiaridades e uma 
série de transições, começando com a seleção de candidatos e terminando 
com o retorno ao país de origem” (p. 34). Este processo reveste-se de uma 
série de desafios, a começar pelo prover da documentação e os preparativos 
legais de imigração, o providenciar de alojamento ou de outros serviços (por 
exemplo, assistência à saúde), passando pelo contacto e imersão numa nova 
realidade social e cultural, bem como com uma nova língua ou variedade de 
uma mesma língua, e terminando com o contacto e integração numa nova 
realidade institucional, académica e pedagógica, ao mesmo tempo que se 
lida com um novo projeto académico e profissional, procurando que o mesmo 
seja coerente com as expectativas e aspirações pessoais.

Estes desafios, não só se alinham com os identificados na literatura 
(Almurideef, 2016; Gu, Schweisfurth & Day, 2010; Rienties Beausaert, 
Grohnert, Niemantsverdriet & Kommers, 2012; Sá, Sin, Pereira, Aguiar 
& Tavares, 2021), como também com os avançados pelos estudantes 
doutorais internacionais visados neste livro, tal como tornados explícitos 
pelos seus testemunhos. Estes desafios são, simultaneamente:
a) Culturais e linguísticos, com evidente impacto na comunicação e 

nas relações interpessoais com supervisores, professores e colegas, 
no seu bem-estar, no trabalho doutoral, na integração (cultural, 
institucional e académica);

b) Académicos e pedagógicos, relacionados com as características e 
dinâmicas próprias dos programas doutorais frequentados e com 
o encontro entre metodologias de ensino-aprendizagem e culturas 
pedagógicas e académicas diferentes;

c) De integração e adaptação à IES e ao contexto em que esta se 
insere (a cidade);

d) E de articulação destes desafios com o da prossecução dos es-
tudos doutorais e a sua conclusão bem-sucedida.

Neste contexto, o apoio prestado pelas instituições de acolhimento, 
antes, durante e após a experiência de internacionalização dos estudan-
tes doutorais internacionais, nomeadamente no sentido de facilitar a sua 
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integração numa nova cultura, não só do país/cidade de destino, mas 
também institucional (pedagógica, académica, investigativa, epistemoló-
gica) e organizacional, reveste-se de extrema importância. Ward (2015) 
recomenda quatro áreas-chave neste sentido: acolher os estudantes 
internacionais, ajustar os serviços e programas para atender às suas 
necessidades, facilitar a integração entre estudantes internacionais e 
nacionais e avaliar as suas experiências. Assim, recomenda-se a adoção 
de estratégias e/ou medidas para responder aos desafios sentidos pelos 
estudantes internacionais de doutoramento e para reforçar as potencia-
lidades experienciadas pelos mesmos. Estas estratégias contribuiriam 
não apenas para empoderar os estudantes, mas também supervisores, 
professores, investigadores e instituições, permitindo aprendizagens re-
cíprocas sustentadoras de “desenvolvimento de conhecimento que possa 
informar políticas e práticas institucionais de formação, investigação e 
internacionalização que tenham em conta a profunda influência das línguas 
e culturas nos processos investigativos e formativos.” (Pinto, no prelo).

Em primeiro lugar, é necessário que as instituições apoiem a integração 
dos estudantes internacionais em latu sensu, por exemplo assegurando a 
existência e eficiência de um serviço/gabinete para estudante internacionais, 
com ação durante o período da permanência na IES, até ao retorno ao 
país de origem (Mosneaga & Agergaard, 2012; Perez-Encinas & Ammiga, 
2016). Segundo um estudo recente, embora as instituições portuguesas 
tenham estruturas para o apoio dos estudantes em mobilidade de crédito 
(por exemplo, Erasmus), as mesmas não estão preparadas para o acolhi-
mento e integração de estudantes em mobilidade de grau (Sin, Tavares 
& Cardoso, 2019) que, de um ponto de vista administrativo, são tratados 
como os estudantes nacionais. Um gabinete dedicado aos estudantes 
internacionais prestaria apoio à preparação da chegada ao país e à cidade 
(com questões de obtenção de vistos, burocracia nacional, abertura de 
contas bancárias, alojamento, etc.), à integração na instituição, bem como 
à superação de dificuldades em geral, incluindo as relacionadas com trâ-
mites administrativos específicos dos estudantes em mobilidade de grau.

É igualmente importante prestar atenção à integração social, cultural 
e linguística dos estudantes internacionais incluindo, também, medidas 
de prevenção e/ou resolução de situações de discriminação com base na 
língua e/ou cultura. A língua representa um importante fator de inclusão/
exclusão social e académica (Thurber & Walton, 2012; Thompson & Esses, 
2016), como sublinhado pelas vozes dos nossos estudantes neste livro. Por 
exemplo, assume-se que os estudantes provenientes de países lusófonos 
falam português e/ou que o têm como sua língua materna. No entanto, está 
documentado em vários estudos que as diferenças fonéticas, semânticas, 
sintáticas, de ritmo da fala entre as variedades da língua portuguesa que 
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representam problemas que podem levar à exclusão social e ao insucesso 
académico (Franca, Alves & Padilla, 2018; Nada & Araújo, 2018; Sin & Ta-
vares, 2019). Algumas medidas para fomentar a integração social, cultural 
e linguística dos estudantes poderiam passar pela/o: criação de oportuni-
dades que promovam a interação entre estudantes nacionais e estudantes 
internacionais e que deem a estes últimos uma sensação de pertença 
(Brown & Holloway, 2008; Thompson & Esses, 2016); criação de estruturas 
de alojamento que promovam a integração e sociabilidade dos estudantes 
doutorais internacionais; realização de iniciativas e atividades (como semi-
nários, workshops, encontros,…) com vista à promoção de aconselhamento 
e debate de questões de teor intercultural e à troca de experiências entre 
estudantes internacionais e nacionais em diferentes ‘fases’ do percurso aca-
démico; envolvimento de docentes e estudantes nacionais no acolhimento 
e acompanhamento dos estudantes doutorais internacionais, de forma a 
ultrapassar a relativa ‘insensibilidade às diferenças’ linguísticas e culturais 
(Sá, Sin, Pereira, Aguiar & Tavares, 2021); desenvolvimento de competên-
cias (de comunicação) interculturais no âmbito de programas de formação 
dirigidos a professores, supervisores, diretores de escolas doutorais e de 
cursos, membros da administração e gestão universitária, (Pinto, 2018; Sá, 
Sin, Pereira, Aguiar & Tavares, 2021); integração nos curricula dos programas 
doutorais o desenvolvimento de competências “relacionadas com aprendi-
zagem intercultural” (Araújo e Sá & Gonçalves, no prelo).

Por último, mas de extrema importância para garantir o sucesso dos 
estudantes internacionais no seu percurso académico, a sua integração 
académica e científica deve ser uma preocupação das IES (Brown & 
Holloway, 2008; Gu, Schweisfurth & Day, 2010; Sin & Tavares, 2019). Os 
estudantes internacionais são confrontados com um novo ambiente de 
ensino que causa desconforto e insegurança relativamente às suas capa-
cidades académicas. Geralmente, estes estudantes desconhecem estes 
desafios antes da sua chegada às instituições de acolhimento, pelo que é 
importante que estas os antecipem e ofereçam apoio e integração acadé-
mica precocemente. Além disso, estabelecer relações com os professores 
é um grande desafio (Gu, Schweisfurth & Day, 2010). As seguintes medidas 
poderiam ser consideradas para melhorar a sua integração académica e 
científica: atuação dos gabinetes ou estruturas de apoio à investigação ao 
nível da instituição e/ou das unidades orgânicas, no sentido de facilitar a 
integração dos estudantes doutorais em unidades de investigação, grupos, 
redes, projetos de investigação; criação de um gabinete especializado 
ou destinado aos estudantes em mobilidade de grau com o propósito de 
prestar apoio no âmbito dos procedimentos pedagógicos e académicos 
(por exemplo, com as plataformas eletrónicas de gestão académica); atri-
buição de professores-tutores e estudantes-tutores e/ou intervenções para 
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consciencializar a comunidade académica das dificuldades sentidas pelos 
estudantes internacionais; reforço da oferta de programas doutorais ou 
a adaptação dos seus conteúdos noutras línguas, em particular o inglês.

É importante que as medidas adotadas tornem as instituições mais 
sensíveis à diversidade linguística e cultural, numa perspetiva de aprendizagem 
mútua e, combatendo atitudes paternalistas em relação a supostos “défices” 
de estudantes internacionais (Nada & Araújo, 2018; Pinto, 2021) e permitindo 
a construção de conhecimento promotor de perspetivas plurais e dialógicas. 
Além disso, as medidas devem ser devidamente pensadas e monitorizadas 
para não isolar estes estudantes na comunidade académica, já que isso 
poderia levar a efeitos secundários adversos de segregação (Fincher & 
Shaw, 2009; Nada & Araújo, 2018) em vez de reforçar as oportunidades de 
crescimento pessoal e profissional e intercâmbio cultural. 
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POSFÁCIO - O caminho para a realização
António Luís Jesus Teixeira
Diretor da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro

Este livro, que me parecia um caminho fácil e comum de percorrer, 
transformou-se numa viagem cheia de sentimentos, momentos e amigos. 
Neste momento já conheço e partilho os sentimentos que os autores dos 
testemunhos narraram. Iniciei esta viagem na expectativa de encontrar 
perspetivas diferentes das questões que já conheço e que iriam ser 
materializadas nos testemunhos que me foram prometidos pelo título 
e terminei com sentimentos diversos, profundos, superficiais, alegres, 
tristes, descritivos, envolventes (etc.), abarcando todos os autores deste 
trabalho. Agradeço a viagem que me foi proporcionada e que espero 
também tenham gostado.

Para contextualizar a minha opinião, eu, no momento da escrita desse 
posfácio, era diretor da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro, EDUA, 
atividade que já exercia há 8 anos. A EDUA é uma unidade orgânica trans-
versal que permite agilizar um conjunto de ações multi e transdisciplinares 
sem aumentar grandemente a complexidade da estrutura do terceiro ciclo 
de estudos. A EDUA tem apenas um diretor e uma pessoa adstrita e, por 
essa razão, a totalidade dos processos passa, obrigatoriamente, também 
por mim. De entre as tarefas que temos em mãos, algumas são de índole 
processual e administrativa; no entanto, acabamos também envolvidos 
em toda a parte pessoal do contexto de um doutoramento. Os estudan-
tes na sua relação com o curso, com a universidade, com o orientador, 
com a unidade de investigação, com a família, com o país e outros são 
confrontados com muitas situações de diversos graus de complexidade. 
É um acontecimento comum contactar com os estudantes ou mesmo 
com os orientadores e diretores e o confronto com uma panóplia de 
situações que, normalmente, se concretiza em problemas efetivos. Dos 
vários contactos, acabo por conviver com um conjunto de experiências 
que são muito relevantes e diversas. Pensava, com esta experiência acu-
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mulada, que conhecia quase todo o tipo de situações e barreiras que os 
estudantes nacionais ou internacionais têm que ultrapassar para poderem 
resistir a um doutoramento. Temos que notar que o doutoramento não é 
um período muito curto e ocorre numa etapa da vida já bastante diferente 
da fase da licenciatura ou mesmo do mestrado. Para além deste contexto 
de vida, temos ainda o desafio de um trabalho que, muitas vezes, embora 
determinado em termos de percurso, traz muita pressão e indefinição a 
nível dos resultados e do progresso.

No entanto, ao ler este livro, estes testemunhos revelaram ainda 
mais contextos que a nível da estrutura não são visíveis e que podem ser 
essenciais, podendo ainda representar pontos de viragem nas vidas de 
quem os vive. Falamos de coisas essenciais e que marcam grandemente 
os estudantes em momentos de maior fragilidade ou maior exposição.

 Esses testemunhos inspiraram-me a revisitar, reviver e sentir coisas 
que também foram, de forma semelhante sentidas quando eu estudei no 
estrangeiro. Nos primeiros momentos senti que todos os pequenos passos 
poderiam representar um ponto de viragem, não a nível do doutoramento 
ou da própria missão que eu tinha, mas a nível da minha personalidade 
ou mesmo forma de estar na vida. Cada escolha e decisão ou mesmo en-
tendimento do contexto do momento poderia ter-me levado a desenvolver 
outras competências, redes ou personalidade.

Assim, em título sumário, defino esta obra como uma viagem que 
nos permite refletir sobre a relatividade das situações por que passamos 
quando nos expomos a grandes mudanças na busca do que pretendemos.
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