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Resumo: Este artigo é construído e entrecortado por narrativas enviesadas, estabelecendo um discurso 

fragmentado a partir das falas dos membros da APEC – Associação dos Pesquisadores e Estudantes 

Brasileiros na Catalunha. O objetivo é indagar sobre os atuais desafios dos estudantes e pesquisadores 

brasileiros na Europa, mais concretamente na região espanhola já citada, repassando brevemente o 

histórico dos intercâmbios dessa índole no passado e vislumbrando as novas tendências atuais. A partir de 

nossas falas, nos perguntamos quais são os mecanismos associativos que permitem à comunidade 

brasileira adaptar-se ao novo entorno, ajudando-se mutuamente a construir uma plataforma cidadã e 

plural que defenda seus interesses perante as instituições brasileiras, espanholas e catalãs. Em um 
contexto de crise econômica e de câmbios globais, é importante indagar como o estudante brasileiro 

observa e participa dessas manifestações, e como ele influencia nas políticas públicas governamentais de 

internacionalização e transnacionalização do ensino.  

  

Palavras-chave: globalização; associativismo; imigração; internacionalização do ensino; 

transnacionalização; autoetnografia. 

 

Abstract: This article is made of crossed and intersected narratives, establishing a fragmented discourse 

from different speeches of the APEC‟s members –Association of Brazilian Researchers and Students in 

Catalonia. The objective is to wonder about the new challenges that Brazilian students and researchers 

face in Europe, and more concretely in the Spanish region mentioned above, briefly passing through the 
history of that kind of exchanges in the past and regarding the up-coming tendencies nowadays. Based on 

our stories, we ask ourselves about the associative mechanisms that allow the Brazilian community to 

adapt into the new environment, helping each other mutually to build a plural and citizen platform who 

defends its interests towards the Spanish, Catalonian and Brazilian institutions. In a context of severe 

economic crisis and increasing global changes, it is vital to question how the Brazilian student observes 
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and participates in those manifestations, and how he influents in the governmental public policies 

regarding the process of educative internationalization and transnationalization. 

 

Keywords: globalization; civic associations; immigration; educative internationalization; 

transnationalization; autoethnography. 

 

 

I. INTRODUÇÃO – DE UMA IDEIA PARA UM ARTIGO  

 

O presente artigo é um relato de experiências construído a partir de pontos de vista 

distintos, que tem como base a vivência de cinco estudantes brasileiros
1
 que moram em 

Barcelona/Espanha e que, no ano de 2013/2014, atuaram na diretoria da APEC - 

Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha. Neste período 

assumimos a responsabilidade de compor a junta diretiva para dar continuidade às 

atividades da associação, promovendo encontros e debates além de salvaguardar a 

administração jurídica da mesma. Deste encontro, nos conhecemos, apreendemos uns 

com os outros, trouxemos nossas próprias histórias para dentro da associação, além de 

compartilharmos momentos e preocupações em relação aos assuntos que envolvem o 

fato de ser estrangeiro e imigrante. Tivemos a oportunidade de sentir e perceber o 

reflexo de outras culturas, outras vozes e leituras de mundo, em nossos próprios modos 

de perceber e de agir junto ao entorno em que vivemos. 

 

Neste sentido, fomos percebendo que quando estávamos em contato com pessoas de 

outros nichos culturais, vindas de diferentes espaços e lugares, sucediam-se tipos de 

aprendizado em diversos níveis, que ocorriam a partir do entrecruzamento das 

experiências deles com as nossas vivências e vice-versa. Dessa forma, foi-se criando um 

processo de escuta do outro e a promoção de diversas e distintas perspectivas críticas, 

algo que se refletia em circunspeções mais amplas sobre a realidade a nossa volta que, 

naquele momento, estávamos apreendendo. Tais instantes acabaram nos 

proporcionando uma releitura peculiar sobre nossa própria inclusão nos meios sociais 

brasileiros, nas formas de participação cultural e na percepção que tínhamos sobre o 

legado político de nosso país. Para além do fato de estarmos vivendo fora do Brasil, a 

possibilidade em conhecer realidades distintas e realizar esse intercâmbio, de alguma 

forma, estava vinculada e passava pelo fato de estarmos representando uma associação 

estudantil.  

 

Quando da ocasião de participarmos do colóquio de 30 anos da Associação dos 

Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na França (APEB-Fr) e do III congresso europeu 

de pós-graduandos e pesquisadores brasileiros, tivemos a oportunidade de colocar em 

prática a ideia de escrever um artigo em conjunto, galgando a base do texto em nossos 

próprios relatos enquanto membros da junta diretiva da associação. Acreditamos que 

seria importante assinalarmos o valor e o significado dessas vivências, momentos de 

                                                             
1 Gestão APEC 2013/2014 - Leonardo Luigi Perotto, presidente; Victoria Leiria Dantas, vice-presidente; 

Elka Lima Hostensky, 1ª secretária; Katucha Bento, 2ª secretária; Pedro Andrés Rothstein Pérez, 

tesoureiro. 
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observação de nossa própria realidade que vão em direção a assuntos mais amplos, tanto 

das mudanças sociais e culturais em nível mundial, quanto de conceitos sobre território, 

identidade, multiculturalismo, pós-colonialismo e globalização. Tratamos de compartir 

nossas leituras a partir de narrativas singulares para construir um texto único, baseando-

nos em conceitos da pesquisa autobiográfica (Hernandez & Rifà; Touraine & 

Khosrokhavar; Goodson; Robira), da investigação narrativa (Connely & Clandinin) e da 

pesquisa autoetnográfica (García; Sparks; Ellis). Apesar de ser nossa primeira incursão 

neste tipo de escrita, consideramos este texto um exercício importante enquanto registro 

de nossas ações coletivas, uma forma de marcar o somatório das formas de pensar e de 

agir de um e de outro, transformadas em propostas de cooperação e de câmbio de 

paradigmas. Uma maneira de darmos conta das realidades microssociais sem perder de 

vista o aspecto histórico e político dos macrocontextos, relacionados com as nossas 

próprias histórias de vida. A escrita e o registro passam a ser um meio para pensarmos 

em alternativas e propostas transversais/colaborativas que, quando transformadas em 

ações, proporcionam novos tipos de dinâmicas de trabalho e de aprendizado. 

 

 

II. DE UMA HISTÓRIA EM COMUM PARA UMA REDAÇÃO 

COMPARTILHADA – ESCRITA AUTOBIOGRÁFICA E RELATOS DE 

EXPERIÊNCIA 

 

Durante as conversas para a realização da escrita do artigo, sempre pairava a dúvida de 

qual formato adotaríamos para dar conta das falas a partir de nossas experiências 

enquanto membros da APEC. Notávamos que em nossos relatos surgiam perspectivas 

específicas que davam luz a determinados achados de nossa própria conscientização 

política e social, de nosso posicionamento frente às situações que passavam e que nos 

afetavam. Essas narrativas não apenas diziam algo sobre nós, mas falavam de um 

momento característico e individual em meio a um determinado contexto social, uma 

abertura para uma possível discussão desde a nossa mirada pessoal sobre essas 

determinadas conjunturas. Assim, nos situamos a partir da investigação autobiográfica e 

dos relatos pessoais como um caminho possível para uma escrita compartilhada, 

pensando nela como reivindicação e legitimação da experiência vivida como fonte de 

conhecimento, lugar para a pesquisa e de posicionamento político (Hernandez & Rifá 

21). 

 

Em seu histórico, a investigação autobiográfica tem sua origem nas ciências sociais ao 

final dos anos 70, quando esta passa por uma reestruturação paradigmática em seus 

modelos de investigação científica. Tendo em vista as mudanças mundiais econômicas 

que afetavam as estruturas sociais e os modos de interação interpessoal, algumas áreas 

do conhecimento como a antropologia e a sociologia começaram a questionar seus 

próprios métodos e postulados teóricos, evidenciando a necessidade de buscar novas 

práticas e formas de pesquisa para dar conta da análise dos eventos sociais modernos. 

Assim, as práticas narrativas (as histórias de caso, a biografia, as histórias de vida, os 

fragmentos de vida, apenas para citar alguns exemplos) começam a ter um papel 

importante dentro da renovação conceitual dos novos modelos de investigação. Há um 
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giro conceitual nas formas de ver e perceber a realidade, relacionando o singular e o 

universal a partir da retomada da leitura individual, uma leitura que vai do sujeito em 

direção ao coletivo, uma forma de compreender determinados contextos dando voz a 

quem pertence a eles. Para Ferrarotti (26-27), “se nós somos, se todo indivíduo é, a 

reapropriação singular do universal social e histórico que o rodeia, podemos conhecer o 

social a partir da especificidade irredutível de uma práxis individual”. Dentro dessa 

práxis individual, poderíamos ver, com maior acuidade, os fatores preponderantes que 

se desenlaçam em um dado nicho social, aprendendo com essa ação para produzir novos 

saberes sobre um dado contexto.  

  

Entretanto, é necessário pontuar que a autobiografia, enquanto prática de pesquisa, 

emerge como uma peça chave dentro das categorias da investigação narrativa. 

Primeiramente, devemos levar em conta que a investigação narrativa se caracteriza por 

ser uma prática da pesquisa qualitativa baseada na descrição das ações humanas 

(Hernández & Sancho 10). Tal prática observa na experiência de cada pessoa, 

principalmente em sua dimensão temporal, núcleos constitutivos de tematização e de 

análise das narrativas, de maneira a adotar formatos diferentes conforme as finalidades 

que se quer dar ou segundo os pontos que queremos destacar na pesquisa: seja de ênfase 

investigativa (grafia), na ênfase cultural (etno), ou na ênfase que parte do sujeito (auto). 

Para Connely & Clandinin (12), este tipo de prática é tanto um fenômeno que se 

investiga quanto um método de pesquisa. Ou seja, para os autores, “narrativa” é o nome 

da qualidade que estrutura a experiência que vai ser estudada, sendo também o nome 

dos padrões de pesquisa que virão a ser utilizados durante o seu estudo. Assim, os 

indivíduos levam vidas “relatadas” e contam a história dessas vidas, enquanto que os 

pesquisadores buscam descrever essas vidas, recolher e contar histórias sobre elas, 

escrevendo relatos dessa experiência. A diferença na prática autobiográfica é que o 

investigador investiga seu próprio relato, tece relações com seu meio sociocultural e 

reivindica sua posição emancipatória frente a uma dada circunstância. Como sugere 

Bruner (128), “un relato efectuado por un narrador en el aquí y ahora sobre un 

protagonista que lleva su nombre y que existía en el allí y entonces, y la historia termina 

en el presente, cuando el protagonista se funde con el narrador”. Para o autor, a 

autobiografia é uma historia que se narra e se escuta ao mesmo tempo, onde o praticante 

não apenas narra, mas justifica os seus atos, se coloca na situação e se redefine. 

 

Nessa perspectiva, as histórias contidas em nossos relatos de experiência servem como 

um elo entre as narrativas de vida ainda no Brasil análogas com a nossa realidade atual; 

desde as dicotomias e as novas situações que lidamos enquanto membros de uma 

associação, até as novas perspectivas que surgem a partir da nossa experiência enquanto 

estudantes em trânsito. Elas evocam conteúdos biográficos que se intercalam com as 

novas vivências em solo estrangeiro, relativizando-as com histórias anteriores e revendo 

nossos novos posicionamentos no presente. Além disso, se conectam com os nossos 

movimentos diários, fazem parte de uma teia de leituras que nos completam enquanto 

sujeito e refinam nosso olhar, ajudando a pensar sobre nossa relação entre o novo 

contexto e o nosso contexto social anterior. Neste caso, os relatos de experiência, em 

conjunto, atuam como pequenas autobiografias que têm como tema nosso relato de vida 
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enquanto estudante, nas experiências de sujeitos em trânsito e a relação política e social 

dentro da associação. Neste viés, reinterpretamos as experiências que vivemos a partir 

da reconstrução dos caminhos e práticas que realizamos, contraponto com as ações e 

práticas de nossos pares para dar significância ao nosso próprio itinerário (Robira 226).  

 
La formació basada en relats (auto)biogràfics ens aporta una colla de 

característiques sobre el sentit i la finalitat de les històries de vida: el valor de 

narrar(-se) en companyia, garantir el retorn des de l‟escolta atenta, el paper 

de l‟intercanvi basat en la cura de l‟altra persona, la formació des de 

l‟experiència, etc. La perspectiva de la formació (auto)biogràfica permet 

servir-se dels relats d‟experiència com a base per al desenvolupament 

professional, la qual cosa implica un canvi de papers en els tipus de relació 

dels formadors i en la funció de la formació: acompanyar en la constitució 

del sentit de ser a partir de la relació amb un mateix, amb les altres persones i 

amb els sabers (Hernández & Sancho 12). 

 

Contudo, a autobiografia enquanto uma possibilidade metodológica que atua na 

emancipação do indivíduo, também nos leva a pensar sobre a autoetnografia e os perfis 

metodológicos desta prática investigativa como um “flerte” em nossa proposta. Um 

pouco porque alguns conceitos utilizados na definição da autobiografia se relacionam 

diretamente com a autoetnografia, o que não deixa claro a linha que diferencia uma e 

outra prática. É necessário assinalar onde estão os eixos conectores de uma e outra 

metodologia, de como se dá essa conexão e onde elas se distanciam, para 

compreendermos como nossos relatos também se situam enquanto autoetnografias. Para 

Ellis (128-29), a autoetnografia surge a partir da crise da representação provocada pelo 

pós-modernismo, desafiando as noções de verdade absoluta e do conhecimento 

científico dentro da academia. Para a autora, uma das consequência desse fenômeno é o 

descrédito nas teorias da linguagem e nos seus legados tradicionais quanto à pesquisa 

científica; no questionamento do significado das ciências sociais desprovidas de 

intuição e emoção; do levantamento de dúvidas sobre os valores fundamentais das 

ciências sociais e, por último, na inutilidade das rígidas fronteiras disciplinares que 

separam as áreas humanas, as ciências sociais, as ciências naturais e as artes. E, como 

foi dito anteriormente, essa ruptura faz com que as ciências sociais aproximem-se de 

outros métodos e práticas investigativas, como as próprias metodologias narrativas.  

  

Os métodos de investigação narrativa tornaram-se recorrentes, nas ciências sociais, 

porque possibilitam que o investigador tenha uma interação mais abrangente com seu 

objeto de estudo, se colocando mais próximo e fazendo parte da própria pesquisa 

enquanto sujeito que pesquisa e é pesquisado. Para Hernández & Rifà (27-29), no caso 

específico da autoetnografia, sua maior propriedade está no fato de conectar, de forma 

explícita e como componente do processo investigativo, o lado pessoal do investigador 

com as dimensões e as forças culturais que estão presentes no seu relato. Em diferença, 

a autobiografia – enquanto um relato do eu – tem seu lugar assegurado a partir da sua 

característica individual e genuína, ficando à margem dos contextos sociais e culturais, 

e aí se situa a diferença entre uma e outra. A autobiografia considera a narrativa como 

uma tomada de consciência do próprio sujeito para a sua emancipação, enquanto a 
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autoetnografia vai mais além, questionando o entorno social e cultural em que vive o 

autoetnógrafo, fazendo com que este se emancipe e que as conclusões de sua pesquisa 

ajudem na transformação do seu próprio entorno. Segundo Ellingson & Ellis (qtd. in 

García 282), a pesquisa autoetnográfica possui características específicas, e seguindo o 

paradigma construcionista, podemos caracterizá-las em cinco pontos: 

 

a) ser uma reflexão crítica sobre o que se dá por sentado na sociedade, nos grupos e no 

ser; 

b) ser a pesquisa, a escritura, a história e o método que conecta a autobiografia com a 

cultura, a sociedade e a política; 

c) ser o estudo da cultura da qual o autor forma parte através das experiências 

reacionais; 

d) ser um espaço no qual a vida emocional de um sujeito constrói pontes com a 

experiência coletiva e individual como forma de ativismo através da representação, da 

compreensão e da inspiração; 

e) conectar o estilo imaginativo da literatura com o rigor das ciências sociais e da 

etnografia.  

 

Partindo desses pontos, podemos contextualizar o estudo autoetnográfico como uma 

investigação não neutra e que está conectada diretamente ao objeto de estudo, 

colocando o autoetnógrafo dentro da investigação como um elemento potencialmente 

transformador. Conforme García (286), a autoetnografia questiona as próprias normas 

de investigação, se difunde como um método alternativo que questiona e nos aproxima 

de nossas compreensões e afeta os fenômenos que são estudados. Caracteriza-se, 

principalmente, por transformar em evidencias as experiências do pesquisador, dando 

sentido tanto emocional quanto possíveis soluções às experiências socialmente 

construídas.  

 

 

III. RELATOS DE EXPERIÊNCIA – POR UMA LEITURA ENVIESADA 

    

A partir da proposta desta escrita compartilhada, nos detivemos em construir nossos 

relatos pessoais para a confecção do artigo, delimitando as narrativas conforme três 

perguntas fundamentais: a) Quais são meus itinerários pessoais, de onde venho, quem 

eu sou e para onde quero ir?; b) porque escolhi me juntar a uma associação estudantil e 

qual meu papel político enquanto cidadão e estudante?; c) O que representou estar em 

uma associação e o que isso me transformou? Acordamos que essas perguntas poderiam 

ser interpretadas livremente, respeitando um limite máximo de três a oito páginas por 

narrativa.  

 

Tais escolhas foram feitas a partir de conversas prévias entre os membros do grupo, 

pontuando apenas os tópicos anteriores para que cada um tivesse a oportunidade de 

narrar suas experiências da maneira que melhor lhe agradasse (mesmo havendo 

discordância quanto à amplitude dos tópicos, já que de certa maneira delimitavam até 

certo ponto o discurso narrativo). Outro questionamento que tivemos foi qual nome dar 
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para este processo de escrita em conjunto, pois tínhamos dúvidas quanto à terminologia 

que poderia descrever esta escrita. Não deixam de ser autobiografias colaborativas, 

conforme Coulter et al., mas preferimos chamar o processo de escrita compartilhada, 

porque escrevemos em um mesmo espaço, em um mesmo local em que nossas ideias 

iriam permanecer em diálogo. Não interviemos diretamente na escrita um do outro - até 

porque cada escrita se tornou um processo solitário - mas interviemos indiretamente no 

processo de escrita, devido a nossas diferentes características, durante nossos encontros 

em vida real, fosse na associação ou fora dela. Para uma melhor leitura, intitulamos 

cada um dos relatos como “conversas”, e distribuímos a ordem das narrativas da 

seguinte maneira: Leonardo Luigi Perotto, Katucha Rodrigues Bento, Victoria Leiria 

Dantas, Pedro Andrès Rothstein e Elka Lima Hostensky 

 

 

Primeira conversa - associação de estudantes para quê? 

 
“Para quê tu queres assumir a presidência de uma 

associação de estudantes? Tu só vai arranjar problemas, 

um monte de problemas!”.  

 

Meu nome é Leonardo Luigi Perotto, tenho 35 anos e sou músico, arte educador e 

doutorando da Universidade de Barcelona. Inicio este texto com essa pequena frase que 

escutei quando fui recebido, em 2013, na casa de duas amigas em Barcelona, quando 

ambas souberam que eu havia me candidatado à presidência de uma associação de 

universitários brasileiros na Catalunha/Espanha. E com essa mesma frase poderia 

resumir vários outros encontros e momentos em que fui abordado por pessoas – quase 

que exclusivamente por amigos e colegas brasileiros – que me perguntavam qual era a 

minha principal razão de querer ser presidente de uma associação de estudantes. 

Naquele momento inicial, eu não sabia muito bem como responder, apenas acreditava 

que seria um importante exercício de cidadania, de colaboração coletiva e de 

aprendizado. De igual maneira, com tantas pessoas questionando a minha intenção, se 

tornava impossível não pensar se realmente eu estava “fazendo a coisa certa”, já que a 

receptividade negativa acabava produzindo, de alguma forma, um mal estar velado em 

mim.  

 

Apesar dessa má impressão, passei a me perguntar por que estar ligado a uma 

associação estudantil causava tanto desconforto entre alguns amigos e colegas, uma 

repulsa e negação que, para mim, não faziam muito sentido. Pensava na ideia da 

associação de estudantes na Catalunha como um lugar de encontro, de troca sobre as 

experiências de ser estrangeiro, na qual poderiam me revelar novas e distintas histórias. 

Seriam leituras diferentes daquelas que faria se estivesse em meu contexto habitual, 

provavelmente não iria conseguir visualizar com a agudez crítica necessária por estar 

afeito às situações cotidianas tão presentes aos nossos olhos. Acreditava que por estar 

vivendo em um território estrangeiro, em contato com diferentes culturas, teria a 

oportunidade de experienciar o fato de ser imigrante e aprender a lidar com as 

diferenças étnicas e culturais, visualizando os problemas e conflitos similares aos 
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nossos a partir da perspectiva de outros grupos sociais e, sobretudo, iria ter a 

oportunidade de debater sobre estes conflitos, senti-los e relacioná-los com as minhas 

experiências sociais previamente vivenciadas no Brasil. Uma oportunidade única para 

me deslocar, me colocar fora do eixo e me desestabilizar, forçando-me também a refletir 

sobre a minha identidade e o meu papel enquanto estudante e investigador, e a partir 

disso, rever meus próprios valores e no que eu poderia agregar a essas problemáticas. 

 

Entretanto, muitas pessoas do meu convívio pessoal não percebiam assim. Tinham 

ressalvas e opiniões negativas ou contrárias sobre o conceito de associativismo, 

geralmente se apresentando de forma arredia à própria ideia de fazer parte de uma 

associação. Havia diferentes opiniões sobre “a ideia” de associação, do potencial de sua 

representatividade, dos conteúdos que são trabalhados, do seu significado e do retorno 

social. Eram opiniões que nem sempre coincidiam, pelo contrário, na grande maioria 

das vezes, eram conflituosas e formavam parte de debates mais acirrados. Tais 

episódios expunham diferentes pontos de vista: havia sujeitos que não acreditavam nas 

propostas e no valor do associativismo; outros gostariam de fazer parte de uma 

associação, mas não queriam participar efetivamente das atividades, apenas gostariam 

de manter um vínculo para ficarem informados sobre os acontecimentos sociais e 

políticos; outros, que participavam de movimentos sociais no Brasil, possuíam uma 

total convicção sobre o papel positivo das associações em nichos menos favorecidos e 

marginalizados; e ainda havia um último grupo que afirmava que outros tipos de 

organizações sociais maiores, que possuíam o respaldo governamental e que estavam 

institucionalizadas a mais tempo, respondiam de forma mais completa aos seus anseios 

do que os pequenos agrupamentos civis.   

 

Nessa minha primeira leitura, mesmo sendo empírica e a partir de um grupo não muito 

grande de sujeitos, consegui observar como os diferentes tipos de discursos estavam 

intimamente relacionados à ideia de pertencimento social de cada um dos indivíduos, 

onde as suas rotinas, seus modos de ação e a maneira de ver e perceber as coisas a sua 

volta se encontravam condicionados às formas organizativas e ideológicas dos grupos 

sociais em que conviviam. A maneira como se posicionavam criticamente frente a 

determinados assuntos, impreterivelmente, passava pelo crivo antológico de saberes 

sociais guarnecido pelos grupos em que transitavam, mesmo que houvesse 

discordâncias em determinados pontos.  

 
El hecho de que pasemos la mayor parte de nuestra vida diaria en presencia 

inmediata de los demás es algo inherente a la condición humana; en otras 

palabras, lo más probable es que nuestros actos cualesquiera que sean, estén 

socialmente situados en un sentido estricto. (Goffman 174) 

 

De alguma forma, eles já passavam por um processo associativo, no momento em que 

entravam em um acordo parcial quanto ao conceito do que poderia ser uma associação, 

relativizando suas ideias com a ideia dos outros indivíduos e chegando a um senso em 

comum. Logicamente isso não constitui uma organização, longe disso, mas o princípio 

do encontro e da resolução de um conflito em comum já mostra um indicativo 
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associativo, e está presente tanto nos discursos quanto nas práticas do dia a dia. O 

começo de uma associação civil nasce do momento em que as pessoas se respaldam 

mutuamente em prol de um determinado objetivo   

 
a associação é uma tradução em actos do princípio da solidariedade que se 

expressa pela referência a um bem comum, valorizando pertenças herdadas 

[...] ou pertenças construídas, [...] impulsionada pelo sentimento de que a 

defesa de um bem em comum supõe a acção colectiva. (Ferreira 127-28) 

 

Os debates de alguma forma implicam esta ação coletiva, uma colaboração entre 

indivíduos em vista de algo em comum, neste caso, o tema em debate. Esse encontro 

começa nos momentos de intercâmbio e de diálogo, a partir da solidariedade e da defesa 

de algo com que todos compactuam, um primeiro passo para criar uma nova história. 

Por conseguinte, validam-se os processos de cidadania, onde as ações coletivas se 

articulam através de procedimentos de tomada de consciência frente a determinadas 

situações sociais, políticas e culturais.  

 

Entretanto, no caminho entre o encontro dos indivíduos em seus respectivos grupos 

sociais até a organização e formalização jurídica de uma associação, surgem outros e 

novos precedentes que fazem emergir questionamentos relacionados à real efetividade 

de uma associação. Para que exatamente queremos uma associação? Até que ponto essa 

organização pode influir e auxiliar na melhoria do nosso entorno? Como será a 

participação do grupo social a quem essa é dirigida? Quais são os potenciais políticos da 

associação frente ao grupo que essa representa? Essas perguntas fazem parte de 

questionamentos importantes frente à quantidade de mudanças que ocorrem em nosso 

mundo pós-moderno. Atualmente passamos por uma série de eventos globais que 

exercem uma influência direta em nossa realidade cotidiana, desde os efeitos macro 

políticos e macro econômicos da globalização aos nossos episódios diários, como os 

deslocamentos atemporais promovidos pelas novas tecnologias e as redes de 

comunicação. Nesse sentido, torna-se inevitável não refletir sobre como a representação 

do chamado terceiro setor poderia vir a equilibrar essa nova conjuntura que desponta, 

principalmente quanto aos desequilíbrios sociais e culturais, se levarmos em conta os 

efeitos que essas mudanças exercem nas estruturas das próprias sociedades, tanto nas 

suas relações de produção e de poder quanto nas relações interpessoais (Castells).  

 

Esses questionamentos também indicam uma preocupação quanto à representatividade, 

às formas e estratégias que os estudantes adotam frente a esses eventos. Uma associação 

de estudantes, de alguma forma, atua e dinamiza a relação deste grupo com as novas 

situações e circunstâncias sociais e políticas, promovendo a discussão sobre o lugar da 

classe estudantil dentro da nova conjuntura. A própria entidade, por sua natureza 

orgânica e flexível, está sempre se reconstruindo a partir das contraposições de ideias e 

diálogos, tendo que se ajustar constantemente em relação aos temas que os indivíduos 

que a frequentam trazem - “estar relacionado con un grupo u otro es un proceso 

continuo hecho de vínculos inciertos, frágiles, controversiales y, sin embargo, 

permanentes” (Latour 48). Por outro lado, também questiona que classe de novos 
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estudantes está surgindo a partir dessas novas discussões, pois, assim como o mundo se 

transforma a partir dos eventos da globalização, os programas educacionais e o perfil 

dos estudantes também se transformam, adequando-se e modificando diretrizes e regras 

para a formação de profissionais conforme a necessidade econômica e social. Mas até 

que ponto os estudantes estão cientes disso? Por quais temas eles se interessam? Como 

os estudantes percebem esta influência em suas vidas profissional e cotidiana?  

 

Nós sabemos que formar e dar continuidade a uma associação é um processo lento e 

gradativo, que demanda tempo e doação por parte das pessoas que estão envolvidas, um 

envolvimento necessário para que, de alguma forma, sejam promovidas mudanças ou 

melhorias. É um trabalho árduo, fonte de aprendizado e de exercício pessoal quanto às 

formas de perceber e escutar o outro (Back).  

 

Para encaminhar para o fechamento deste relato, finalizo com uma citação que li em 

algum lugar e infelizmente não me recordo onde, nem que situação era, mas a anotei em 

minha agenda, pois achei que tinha algo a ver comigo, no momento em que aceitei ser 

presidente da associação: “a cidadania é, pois, a expressão de uma relação dinâmica 

entre indivíduos e a comunidade à qual estão ligados por condições de natureza política 

e social, mas também simbólica, sendo uma construção mutável e contingente”. 

Acredito que os processos associativos tenham a premissa dessa citação, colocando as 

pessoas em um contato diferente, quem sabe mais comprometido entre as realidades 

sociais, entre seu próprio contexto e as regras que regem as ordens políticas e 

governamentais. 
 

 

Segunda conversa - Interseccionalidades do Ativismo Estudantil  

 
“A roda da saia, a mulata 

Não quer mais rodar, não senhor 

Não posso fazer serenata 
A roda de samba acabou 

A gente toma a iniciativa 

Viola na rua, a cantar 

Mas eis que chega a roda-viva 

E carrega a viola pra lá” 

Chico Buarque de Holanda – Roda Viva 

 

Meu nome é Katucha Rodrigues Bento e venho me apresentar nesse artigo como ex-

presidente e atual secretária da APEC. Mas antes, acredito ser importante explicar o 

meu ponto de partida, e para isso pretendo fazer uma breve contextualização a partir de 

uma perspectiva interseccional, ou seja, apresentando prismas de classe, raça, gênero e 

nacionalidade que me formam como pesquisadora, profissional e pessoa. 

Estatisticamente, a convenção na conjugalidade brasileira é homogâmica e 

homocromática. Isso significa que há uma tendência entre os brasileiros para 

estabelecer vínculos entre pessoas de características semelhantes de idade, origem 

geográfica, social, de classe e raça. Apesar desse dado, o matrimônio interracial é 
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bastante significativo e, como tantos brasileiros, sou filha da miscigenação fruto de um 

casamento que representa a clássica mestiçagem no Brasil: mãe branca e pai negro. Mas 

foi minha mãe quem nos ensinou – a mim e à minha irmã – a lidar com a negritude. 

Desta forma, Martin Luther King, Rosa Parks, Nelson Mandela, Mahatma Ghandi e 

muitos outros entraram em nossas casas por meio de vídeos e livros desde muito cedo.  

Nunca faltaram livros em nossa casa e esse privilégio não trocaria por nada, muito 

menos pelo conforto ou ascensão financeira que sempre foram escassos. 

 

Embora seja conhecida a baixa qualidade das escolas públicas brasileiras, isso não 

aplacou tão negativamente a minha educação formal, talvez por ter crescido em cidades 

do interior de São Paulo. Sempre estudei em escolas públicas e, até a adolescência, vesti 

roupas que muitas vezes eram costuradas pela minha mãe. Fiz cursinho no Núcleo de 

Consciência Negra na USP (NCN-USP), onde as aulas sobre Política e Direitos 

Humanos faziam parte do currículo pedagógico. Foi lá que minha formação política 

nasceu e minha consciência sobre a minha condição como mulher negra passa a tomar 

forma. Ali deixo de ser mulata, palavra que simbolicamente passou a me reduzir a um 

ser infértil, o símbolo de inferioridade quando “empaca”, quando copula com outro 

animal, jamais gerando novos frutos. Sobretudo em minha condição de mulher, entendi 

que a perversa compreensão construída sobre a figura da mulher mulata e a neguei no 

sentido literal (afirmação negativa) e figurado (afirmação da minha negritude). 

Sobretudo, entendi que haja o que houver, essa condição de mulher negra me coloca em 

uma posição historicamente complexa e muitas vezes vulnerável. Não no sentido de 

vítima, mas há que saber que tipo de batalha estamos lutando. Neste momento, refiro-

me ao racismo, mascarado de democracia racial no Brasil. 

 

Graças a um programa chamado Políticas da Cor da Fundação Ford, recebi uma bolsa 

de estudos de meio salário mínimo (ano de 2003) para estudar o primeiro ano de 

faculdade na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Trabalhava e 

estudava para pagar as mensalidades e, com orgulho, me formei na primeira escola de 

sociologia e política da América Latina, com professores brilhantes e colegas de classe 

geniais. Durante todos os anos de graduação, organizei e/ou participei de atividades 

políticas, de militância, voluntárias que me levaram a conhecer mais as múltiplas 

realidades de São Paulo, como a cracolândia, a história política do samba, o movimento 

negro, atividades acadêmicas engajadas em movimentos sociais; e do nosso país, com 

perspectiva mais global sobre a seca, a falta de direitos à saúde, educação e moradia que 

assolam o nordeste brasileiro de forma mais intensa em relação ao sudeste do país. 

 

Galguei os passos até o mestrado com muita dificuldade financeira e também, o que 

acredito ser mais relevante, de me encaixar no processo acadêmico brasileiro. Fui à 

Espanha como Au Pair (babá) e logo descobri as faculdades onde poderia realizar o 

mestrado. Ironicamente, fui aprovada em todas nas quais me inscrevi e escolhi a 

Universidade de Barcelona para realizar meu sonho em seguir pesquisando e estudando, 

considerando apenas a qualificação da instituição como a melhor do país em Sociologia 

e Pesquisa. Sem bolsa de estudos, cheguei a Barcelona apenas com algumas reservas 

que tinha do trabalho como Au Pair. 
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Enquanto buscava trabalho na cidade, fui aliciada algumas vezes na rua para trabalhar 

como profissional do sexo. Colegas de universidade chegaram a insinuar que esse era o 

meu ofício. O que me incomodou não foi ser vista como prostituta, mas o valor 

distorcido e barato que esses indivíduos atribuíam (e atribuem) às putas. 

Consequentemente, um valor também distorcido das mulheres imigrantes brasileiras 

esteve presente na minha busca por trabalho. Já passei por momentos de perigo e 

cheguei a temer pela minha integridade física. Como Pedro menciona em sua 

autoetnografia, meu processo de emigração foi sempre solitário, o que sempre dificultou 

toda a minha adaptação. 

 

O motivo pelo qual chego a contar tais episódios é para contextualizar a questão da 

interseccionalidade na vida de todo e qualquer pesquisador. Mesmo que não percebidos, 

estão presentes durante o nosso “fazer” da pesquisa. Principalmente quando a pesquisa é 

realizada em âmbito internacional, onde estamos necessariamente em contato com um 

“outro” que muitas vezes é “estranho” às nossas culturas, hábitos, religiões, cores de 

pele, formas de fazer e pensar. E por mais que encontremos semelhanças, o contraste 

está presente em algum momento. O importante é não “empacar”. Ao contrário, faz-se 

necessário estarmos cientes de nossas condições como estudantes, pesquisadores, 

professores e representantes de uma determinada área, método ou até mesmo debates 

que somos capazes de produzir. 

 

Por esse motivo cheguei à APEC, que representou um ponto de encontro em dimensões 

diferentes: debates interdisciplinares e acadêmicos, novos espaços e formatos para criar 

tal diálogo, contato com pessoas do mesmo país e de regiões diferentes que dificilmente 

chegariam a se conhecer, tendo em vista que o Brasil tem proporções continentais e que 

a mobilidade não é algo tão simples quanto no contexto europeu, por exemplo. 

Inclusive, na condição de ser um pesquisador „brasileiro‟ em um espaço internacional, 

como a „Catalunha‟, é certo que o contato com pesquisa, pessoas e leituras 

internacionais estará presente.  

 

Esta narrativa tem a ver com a perspectiva que denuncia a educação como um privilégio 

e não como um direito, como mostra a minha história de vida e de tantas outras pessoas 

ao redor do globo. Principalmente quando falamos de uma possibilidade de estudar fora 

do Brasil. 

 

Sem dúvida, minhas palavras e histórias são apenas uma forma de perceber um contexto 

mais global. Por isso, estendo o convite a todos os leitores, pesquisadores e estudantes 

para analisarem suas próprias interseccionalidades e perceberem suas condições dentro 

do contexto social em que se encontram. Seja qual ele for, a condição de estudante será 

ainda um privilégio que aumenta na medida em que as ajudas e incentivos da 

universidade, governo ou condição financeira familiar contribuem para a concretizar tal 

formação (não entrarei aqui em uma análise sobre estratos sociais, mas aponto que há 

diferenças sociais e políticas entre incentivos de bolsas estudantis e boa situação 

econômica privada/familiar). Ver a condição dos pesquisadores brasileiros na Catalunha 
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me inspirou não só a participar da APEC, mas a ser presidente da associação (em 

2012/2013) buscando colocar em evidência as realidades e perspectivas destes sujeitos. 

 

Toda a minha trajetória me levou a causas sobre justiça social, igualdade de direitos em 

termos de gênero, raça e sexualidade. Entretanto, na APEC, essas questões 

extrapolavam as diversas ideologias que seus membros apresentavam, a 

interdisciplinaridade e interculturalidade presentes na formação intelectual e 

profissional dos apecanos. Desta forma, a busca foi trazer algo novo ao mesmo tempo 

em que dávamos continuidade aos projetos de diretorias anteriores, já iniciados ao longo 

dos vinte anos de associação. Como parte da diretoria, contava com Melissa Caminha, 

então secretária da diretoria e pilar fundamental para a gestão de 2012/2013. Ela 

tampouco contava com bolsa de estudos e conhecia bem as adversidades que isso 

poderia causar na vida do estudante. Buscamos trazer jovens graduandos pesquisadores 

e pós doutorandos ao diálogo, pessoas de nacionalidades diferentes para apresentar suas 

maneiras de pensar, contar histórias, poesias e músicas dentro de espaços lúdicos, 

questionar protocolos e formalidades acadêmicas, entendendo também como produção 

de conhecimento de qualidade novas provocações e formas de engajamento. 

 

Buscamos revelar a importância da representatividade da produção de pesquisadores 

brasileiros no âmbito internacional e enfrentamos dificuldades ao perceber a falta de 

adesão a muitas atividades realizadas. Enquanto o impacto financeiro e psicológico da 

crise econômica na Espanha chegava a nós (Melissa e eu) com certa gravidade, 

inclusive impactando em nossos estudos, assistíamos estudantes bolsistas 

desinteressados na participação associativista, mobilizações, botequins filosóficos e 

saraus que organizávamos com muita dedicação através do nosso trabalho voluntário. 

As adversidades perpassavam também a falta de apoio institucional dos órgãos 

públicos, sobretudo os brasileiros, tornando o trabalho na APEC uma forma ideológica 

– e teimosa – de apresentar os brasileiros para além do discurso do samba, do futebol e 

da capoeira. Somos tudo isso, mas sabemos que não são esses fatores que resumem a 

condição de brasilidade, nem o tipo de produção dos pesquisadores brasileiros 

atualmente. 

 

Os desafios não foram motivos para “empacar”, pelo contrário, impulsionaram a 

realizar atividades com o desejo de seguir o lema do “Brasil, mostra a tua cara” e 

apresentar debates provocadores no XVIII Seminário da APEC e no que ocorreu no ano 

seguinte. Se antes estive no movimento negro, e por um período no movimento 

LGBTQI por pesquisar sobre o desejo de lésbicas espanholas em Barcelona, passei a 

entender como eu poderia levar todas essas experiências e debates a uma associação de 

estudantes. Há quem diga que um pouco de nós está no que pesquisamos, e os debates 

da vida tornam-se debates intelectuais na busca de entender a sociedade e a trama que 

nos conecta como indivíduos. 

 

Essa pequena história, e o pequeno microcosmo em que a APEC se situa, só fazem 

sentido quando interconectados com as outras histórias, associações e pesquisas 

produzidas. A roda viva de nossas produções e vivências está entrelaçada através das 
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nossas interseccionalidades e se faz necessário mantê-la ativa nos dois sentidos da 

palavra: da vivacidade e conexões nos debates acadêmicos e intelectuais, e no sentido 

ativista, de maneira que o conhecimento produzido chegue a diferentes públicos, 

conscientizando e levando a informação aos diversos grupos que encontramos pelo 

caminho. Já foi dito que o saber é uma forma de adquirir poder, assim, seria importante 

entrelaçar as pesquisas e manter a roda viva, teia que nos conecta com o mundo e 

fortalece toda a rede que representamos. No que tange aos fomentos e 

representatividade brasileira internacionalmente, finalizo com um convite parafraseando 

Karl Marx em seu manifesto e digo aos estudantes do Brasil: uni-vos! 

 

 

Terceira conversa: Autoetnografia de uma estudante “brasocatalana”  

 

Venho apresentar, através deste breve relato, a importância de uma infância 

multicultural e a impressão de uma jovem pré-universitária de dezoito anos ao se 

deparar pela primeira vez com o cargo de vice-presidenta de uma associação. Meu 

nome é Victoria Leiria Dantas, sou filha de pais brasileiros, porém nascida na 

Catalunha. Iniciarei o curso de Ciências Políticas e da Administração na Universidade 

de Barcelona em poucos meses. 

 

Filha de mãe aracajuana e pai porto alegrense, ambos imigrantes em Barcelona na 

década de 90, recebi uma criação baseada na diversidade cultural, no respeito mútuo 

entre povos e na aceitação e interiorização das minhas raízes brasileiras misturadas ao 

mundo catalão. A relevância de ter aprendido concomitantemente quatro idiomas – 

catalão, português, castelhano e inglês –, além de facilitar a minha futura vida estudantil 

e trabalhista, ajudou também no processo de entender maneiras diferentes de atuar e de 

se comunicar. 

 

A passagem pela APEC (Associação de Pesquisadores e Estudantes brasileiros na 

Catalunha) influenciou na minha decisão sobre a área do meu curso de graduação. O 

trabalho em equipe, o contato com a comunidade brasileira e o trato institucional que se 

deve aos mais de vinte anos de existência da APEC, mudaram, de certa forma, a 

percepção pessoal a respeito da função e da importância de uma associação. 

 

Ao longo da gestão 2013/2014, realizamos diversos encontros com os membros 

apecanos, tais como reuniões mensais e botequins acadêmicos, onde os convidados 

podiam apresentar seus trabalhos ou pesquisas e ocorria um posterior debate sobre o 

tema. Entretanto, na maioria desses encontros, evidenciava-se a falta de participação, 

engajamento ou interesse por parte dos associados, em sua maioria, brasileiros 

residentes na Catalunha. Portanto, faço uma chamada a todos os bolsistas, estudantes do 

programa Ciências sem Fronteiras, mestrandos, doutorandos e às pessoas residentes na 

Catalunha em geral a participar ativamente das atividades realizadas pela associação, de 

modo a aumentar a representatividade e a qualidade da APEC entre todos. Afinal, o 

objetivo da APEC é promover o intercâmbio de discursos para dar uma forma mais 

heterogênea e atualizada à Associação. 
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A APEC realiza um seminário anual no final de cada gestão. O seminário deste ano 

contou com o respaldo econômico do Ministério de Relações Exteriores (MRE) do 

Brasil por intermédio da Embaixada brasileira em Madrid, teve uma duração de dois 

dias e todas as adversidades encontradas foram resolvidas conjuntamente. Pelo fato de 

ter sido a minha primeira experiência na organização de um evento de tal magnitude e 

com um público tão especializado, adquiri certo entendimento da situação e, 

certamente, terei maior facilidade caso precise desse conhecimento futuramente. 

 

Finalmente, uma associação apenas pode seguir adiante com o engajamento e o 

interesse das pessoas, essa é a única maneira de manter viva essa rede de relações, 

conhecimentos e eventos.  

 

 

Quarta conversa - Autoetnografia de um jovem politólogo brasileiro  

 
“Brasil, mostra a tua cara! 

Quero ver quem paga, 

Pra gente ficar assim. 

Brasil, qual é o teu negócio? 

O nome do teu sócio? 
Confie em mim!” 

Cazuza - Ideologia 

 

Neste breve espaço, gostaria de compartilhar as minhas experiências como jovem 

brasileiro, emigrado e imigrante, e posteriormente estudante e ativo participante em 

movimentos reivindicativos, além de militante em diversas associações do terceiro 

setor. Isto é, seguindo a lógica pouco convencional deste artigo científico, pretendo 

relatar um pouco sobre a minha trajetória e as minhas percepções sobre o tema, 

ressaltando o fato de ser, neste caso, sujeito e objeto de investigação.  

 

A maior parte dos processos migratórios se explica por questões pessoais e/ou 

profissionais. As pessoas transitam pelo mundo, se mudam de um território a outro em 

busca de uma melhor qualidade de vida, seja por imperativos de sobrevivência, asilos 

políticos ou reagrupamentos familiares. Com a globalização, o fenômeno se acentua e 

se torna mais complexo e dinâmico. O acesso cada vez maior da classe média ao 

transporte aéreo – vinculado também à expansão do turismo – permite que o fluxo de 

passageiros e intercâmbios internacionais siga crescendo. E o Brasil não é uma exceção, 

longe disso. As transformações socioeconômicas ocorridas nas últimas décadas, como o 

aumento da capacidade produtiva agregada e a consequente distribuição da riqueza 

através de programas governamentais de transferência de renda geraram uma redução 

significativa da pobreza e ampliaram o poder de consumo de milhões de brasileiros que 

antes não o detinham. Ademais, os investimentos educativos por parte do Governo 

Federal cresceram e se diversificaram. No âmbito do ensino superior, a implantação de 

programas como o “Ciência sem Fronteiras” supôs a possibilidade - outrora inexistente 

- de que os universitários brasileiros disfrutassem de uma bolsa para estudar no exterior, 
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melhorando a sua formação e capital humano, e ao mesmo tempo ampliando a sua 

bagagem cultural. Uma vez retornam ao país, contribuem para elevar o nível educativo 

da nação e têm (ou deveriam ter) as condições necessárias para desenvolver seus 

projetos de pesquisa e trabalhos em solo brasileiro. Embora o objetivo deste artigo não 

seja analisar com profusão o programa de intercâmbios acadêmicos do Ministério de 

Educação (MEC), cabe ao menos ressaltar a importância e a transcendência que implica 

esta aposta clara pela transnacionalização do ensino superior público.  

  

O caráter recente do programa e a falta de dados dificultam uma avaliação 

pormenorizada. Sem dúvida, existem falhos em seu desenho e em sua aplicação, que 

devem ser identificados e corrigidos, especialmente no que diz respeito ao papel do 

estudante e investigador brasileiro fora de seu país. Quais são os direitos, deveres, 

compromissos e responsabilidades como cidadão, aluno, educador ou pesquisador? Ao 

serem financiados com verbas públicas, entende-se que também os frutos de sua estadia 

em países estrangeiros devam ser revertidos no Brasil e aproveitados pela sociedade 

brasileira. Considerando a tendência expansiva de programas como este, é necessário 

discutir seriamente se o os objetivos fixados realmente estão sendo cumpridos e quais 

são os verdadeiros impactos sociais dentro e fora do Brasil desta política pública. Em 

relação à recepção e adaptação dos brasileiros num país estranho ao seu de origem, nos 

referiremos mais adiante sobre a vital importância do movimento associativo 

comunitário. 

 

Voltando ao tema das imigrações, podemos dizer que o fenômeno segue latente, apesar 

da crise econômica que assola a Europa (especialmente os países do sul do continente). 

O estabelecimento de um programa de bolsas e subvenções públicas para estudar, 

investigar e/ou trabalhar durante um período fora do Brasil impulsiona os movimentos 

de circulação de pessoas e gera um contingente crescente de população brasileira 

espalhada pelo mundo, como nunca antes se havia produzido. Contudo, a maioria dos 

brasileiros que saem do país atualmente não é bolsista. A diversidade de relatos e de 

experiências é um fato a ser considerado. Como narrarei adiante, há uma série de 

pessoas que emigram sem qualquer tipo de apoio institucional ou financeiro e que 

enfrentam os obstáculos mais variados para poder, como dizia a princípio, conquistar 

uma condição de vida mais aprazível.   

 

E aqui começa a minha história. Depois de ter passado uma bela e saudosa infância e 

adolescência na paradisíaca cidade litorânea de Ubatuba, no litoral norte do Estado de 

São Paulo, meus anseios pessoais me levaram à grande e caótica capital, também 

conhecida como Pauliceia Desvairada. Ali, cursei um ano de Relações Internacionais, 

uma carreira que me fascinava e ainda me fascina pelo seu caráter abrangente e 

multidisciplinar. Digamos que sempre tive um enorme interesse pelos „grandes 

problemas do mundo‟ e de como encontrar meios para resolvê-los. Ávido por saber e 

curioso por conhecer, abandonei minha cidade natal para reencontrar-me com minha 

família nuclear que naquele então já vivia fora do Brasil. Assim, acabei mudando-me 

para a Catalunha com o intuito de estudar, trabalhar, aprender, viajar, descobrir, amar. A 

escolha do país não foi casual nem aleatória. Até o ano de 2009, a Espanha constituía 
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um destino economicamente atrativo para os brasileiros pela proximidade cultural, 

linguística e até climática. No que se refere à minha história, também havia um forte 

imperativo familiar e facilidades jurídicas para obtenção da nacionalidade europeia. 

Explico-me: pela minha herança genealógica, tinha direito a ser espanhol e no momento 

de minha chegada já contava com familiares estabelecidos no país – um fator comum na 

maior parte de imigrações dessa índole.  

 

Portanto, devo frisar os seguintes pontos: a) em primeiro lugar, emigrei porque quis e 

tive a possibilidade; b) segundo, não emigrei sozinho, o que facilita bastante o processo 

de aterrissagem e adaptação; c) terceiro, me criei num entorno bilíngue, já que meu pai 

(e toda a sua estirpe) provém da Argentina e sempre estive habituado a ouvir e falar a 

língua castelhana; d) quarto, não tinha nada a perder, nem nada que me fizesse ficar no 

Brasil (ou me impedisse sair). Não digo tudo isso para vangloriar-me, senão para 

exemplificar a diversidade de possibilidades de vida que há num mundo globalizado. 

Em épocas passadas não tão remotas, muitos brasileiros e brasileiras foram forçados a 

abandonar o país como exilados políticos ou econômicos, de acordo com o lema 

perverso da ditadura militar: “Brasil, ame-o ou deixe-o”. Felizmente, avançamos nesse 

quesito e agora o fato de ir para o estrangeiro não é mais sinônimo de perseguição 

ideológica senão até faz parte da política institucional do Governo. Trata-se de um giro 

espetacular que merecia ser mencionado. Evidentemente cada momento histórico vem 

acompanhado dos seus próprios dilemas e desafios. E, apesar de certas facilidades 

iniciais, isso não significa que o caminho esteja isento de problemas, obstáculos e 

desafios. Chegar num lugar novo significa recomeçar, o que nos dá esperança e a 

chance de poder (re) construir uma vida. Mas, ao mesmo tempo, também traz o medo 

do desconhecido, do fracasso, das frustrações. E as saudades do que ficou para trás, a 

nostalgia intrínseca de qualquer partida sem retorno, o luto inicial. Por maior que seja a 

motivação e as expectativas de cada um, o processo de „aterrissagem‟, chegada, 

adaptação e integração demanda tempo e paciência. Posso dizer por experiência própria 

que os primeiros meses nunca são fáceis, já que a solidão e o anonimato são realidades 

constantes. Nesse sentido, a fórmula que eu encontrei pessoalmente foi a de acelerar os 

processos de socialização a partir de um excesso de atividades diferentes.  

 

Primeiro consegui um trabalho no aeroporto, depois prestei o vestibular e passei, 

matriculando-me em Ciências Políticas e da Administração. Na Universidade de 

Barcelona, mantive uma atividade militante altamente ativa, estando implicado no 

movimento estudantil, participando de assembleias e manifestações, assim como greves 

e jornadas de luta e reflexão. Fui representante dos meus companheiros em todas as 

esferas possíveis: no Conselho de Estudos da minha graduação, na Junta da Faculdade 

de Direito e no Claustro – que é (ou deveria ser) o máximo órgão democrático de 

decisão da universidade em seu conjunto. Uma pessoa sensível e inquieta não pode 

permanecer passiva ante os desmandos e injustiças que abundam o cotidiano.  

  

Por outro lado, mantive constantemente viva a minha veia mais criativa e teatral, 

participando de grupos artísticos variados, ao mesmo tempo em que me introduzia numa 

nova cultura e em um novo idioma: o catalão. Fiz amigos, incrementei meu capital 
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social rapidamente e teci uma rede de contatos e conhecidos que não tinha, criando as 

referências simbólicas e emotivas que me pareciam fundamentais para que me sentisse 

partícipe dessa nova identidade coletiva e um cidadão integrado nessa nova comunidade 

política. Essa foi a maneira que encontrei de adentrar num território desconhecido e em 

pouco tempo torná-lo familiar, próprio, pessoal. Como qualquer decisão crucial, está 

repleta de prós e contras. Desde outra perspectiva, um intenso ativismo político permeia 

a integração e a aceitação social de um estrangeiro e outorga credibilidade e fortaleza na 

hora de enfrentar desafios. Entretanto, na medida em que me acerquei de uma nova 

cultura, também me desliguei da minha original – a brasileira –, dado o esforço que 

supôs semelhante processo. Obviamente que as identidades culturais, étnicas e 

nacionais coabitam e inclusive se misturam, porém é complicado lidar às vezes com 

realidades distantes entre si, ainda que paralelas e interconectadas. Não se pode estar 

fisicamente em dois lugares ao mesmo tempo, e emocionalmente tampouco é tarefa 

fácil.  

 

Eis o que me leva a associar-me à Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros 

na Catalunha (APEC) na qualidade de tesoureiro da mesma. Por um lado, a vontade de 

resgatar minhas raízes originárias e de conhecer com mais detalhe a situação de meus 

compatriotas, reatando relações com a comunidade brasileira local. Por outro lado, 

buscava manter minha tradição associativa, participando de uma entidade de vocação 

pública que busca dar resposta a certas problemáticas comuns que afligem os brasileiros 

e brasileiras que residem na Catalunha, na Espanha e na Europa. Nesse aspecto, opino 

que a APEC é uma plataforma sem ânimo de lucro que visa a canalizar demandas 

cidadãs, servindo de mecanismo de pressão organizado ante as instituições públicas, 

sejam brasileiras, catalãs, espanholas ou europeias. Outrossim, a APEC é um ponto de 

encontro, de debates e reflexões que funciona à base do altruísmo, da solidariedade e, 

principalmente, da participação dos brasileiros. O carácter transitório dos associados, 

colaboradores e simpatizantes da associação é um elemento positivo como promotor de 

renovação das diretorias que dota as diferentes gestões de marcas singulares. Sem 

embargo, a volatilidade extrema também pode enfraquecer a associação, que corre o 

risco de extinguir-se por esvaziamento. Sem a participação ativa, comprometida e 

crítica, é impossível fazer com que a APEC (ou a entidade que seja) funcione 

corretamente e abranja todo o potencial que tem. É certo que as equipes pequenas e bem 

concatenadas trabalham de forma fluida, mas a implicação de mais estudantes e 

pesquisadores brasileiros no seio das múltiplas atividades realizadas é condição sine qua 

non para poder realmente converter a APEC em um ator político relevante cuja voz seja 

escutada e cujas propostas e projetos sejam acatados e postos em prática.  

 

 

Quinta conversa - Engajamento estudantil: uma via para ressignificar o papel do 

estudante brasileiro no exterior  

 

Falar dos desafios de ser pesquisador brasileiro na Europa implica, entre muitas outras 

coisas, retomar o espaço individual da construção da própria identidade, a trajetória de 

vida pessoal, acadêmica e profissional, uma avaliação (ainda que ligeira) sobre 
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vantagens e desvantagens de estudar fora do próprio país. Nesse processo, as 

indagações são constantes: onde me situo no Brasil, na Europa, no mundo, enquanto ser 

humano, enquanto pesquisadora, enquanto profissional? Qual é a importância do 

engajamento estudantil nesse cenário “além mar”? 

 

É a partir desses questionamentos que situo minha narrativa. Iniciei minha trajetória 

como pesquisadora já no segundo semestre do curso de Psicologia, na Universidade de 

Brasília (UnB), lá pelos idos dos anos 1990. Tenho orgulho de ter estudado em uma 

universidade pública, gratuita e de qualidade. Desde então, estive engajada em 

pesquisas, fui “rata de laboratório” (como se dizia à época), fiz jus a todos os apoios 

financeiros recebidos do governo federal brasileiro. Fui bolsista PIBIC de iniciação 

científica, fui bolsista (voluntária e remunerada) do CNPq, fui bolsista no mestrado e 

sou bolsista CAPES em um doutorado pleno na Universidade Autônoma de Barcelona 

(UAB), no Departamento de Psicologia Social. E por que não dizer, também fui bolsista 

no ensino médio e secundário. Ao longo desse percurso, fui aprendendo a caminhar, 

aprendendo a fazer pesquisa, aprendendo a ser psicóloga social e do trabalho, 

aprendendo a aprender com outros colegas, com excelentes professores e pesquisadores 

comprometidos, assumindo a condição do “não saber” para construir um “saber de si”. 

Sem apoio financeiro, sem bolsas de estudos, certamente teria feito outras escolhas. 

 

Meu caminho profissional, ainda que com seus “altos e baixos”, foi marcado por uma 

atuação no campo da saúde do trabalhador (e seus temas correlatos) na administração 

pública brasileira, atividade que realizo com paixão, dedicação, compromisso, interesse, 

curiosidade e tema que traslado para minha tese doutoral. 

 

Chegar a um doutorado em Psicologia, na Europa, com bolsa de estudos, significa 

muito. Significa uma vitória construída a base de muitas “horas/cadeira”. Não foi um 

sorteio na loteria. Ainda que os três primeiros meses de adaptação, solidão e saudade do 

Brasil te façam pensar em desistir, cada dia vale a pena em Barcelona. 

 

O encontro com a APEC se deu em virtude de uma necessidade pessoal. Buscava uma 

informação pontual e, como não a encontrava, decidi comparecer a uma reunião. Não 

poderia imaginar que o dia 01 de fevereiro de 2013 fosse marcar a minha vida em 

Barcelona de maneira tão significativa. Desde então, comecei a pensar: “Por que não 

fazer parte de uma associação?” “Por que não contribuir (ainda que eu não me veja 

ativista stricto sensu) com essa associação, já que tem colegas que não são bolsistas e 

estão lutando por direitos coletivos?”. Me vi em uma condição privilegiada - por poder 

ter as condições ideais para estar apenas estudando e desenvolvendo minha investigação 

- e me senti impelida pela responsabilidade social com esse coletivo. 

 

Na APEC, encontrei outros psicólogos e também pesquisadores, negros, brancos, 

nordestinos (até gente do Codó, Maranhão), paulistas, catalãs, artistas, palhaços, 

sambistas, ativistas, educadores, cientistas sociais, politólogos, alunos do Ciência Sem 

Fronteiras (CSF), um micro-universo do muito da diversidade que significa ser 

brasileiro, que em outras circunstâncias eu não teria tido a possibilidade de ter contato. 
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Deparei-me com os relatos pessoais e as percepções individuais ou compartilhadas, as 

quais traduzem o que significa ser pesquisador brasileiro na Europa, na Catalunha, na 

Espanha, suas dificuldades e conquistas, ideologias e paixões. Na APEC, encontrei 

interlocuções, fiz amigos, doei meu tempo, minha disponibilidade e dou a minha parcela 

de contribuição como secretária. É nesse coletivo que ressignifico meu lugar no mundo, 

crio novos espelhos, questiono meu papel de estudante, faço (em certa medida) minha 

“devolução social” pelo investimento financeiro que o governo brasileiro me aporta, 

viabilizando a realização do doutorado. É aí que organizo e desorganizo meus esquemas 

cognitivos, acomodo e desacomodo formas de pensar, por vezes, engessadas, e me 

permito novos modelos. Na APEC, encontrei gente que faz, gente que supera (e se 

supera) tirando adelante, pessoas inteligentes que são fonte de inspiração, exemplos de 

vida, pontos de acordos e desacordos, risos e choros, alegrias e apoio psicológico. 

 

Nesse período, pude colaborar na realização dos seminários acadêmicos de 2013 e de 

2014. Esse evento tem como ponto positivo o fato de atrair estudantes brasileiros das 

mais diversas áreas e, desde o ano passado, também atraiu os jovens cientistas do CSF. 

A riqueza dessa pluralidade, as trocas e interlocuções, a qualidade das pesquisas são os 

elementos que me fazem acreditar que “o Brasil ainda tem jeito” e, quando comparados 

a outros estudantes internacionais, faço uma avaliação bastante positiva do que tenho 

visto nos nossos seminários. 

 

Percebo que há uma diferença entre fazer parte da história e construir a história. Para 

mim, participar de uma associação que já goza da maioridade significa colocar mais um 

tijolo nessa construção que é de todos, que é coletiva. E, ainda que se note um 

enfraquecimento do engajamento estudantil nesse contexto “além mar”, quero crer que 

outros estudantes brasileiros – bolsistas ou não – acabarão por reconhecer a importância 

do associativismo como uma via para exercer sua responsabilidade social frente aos 

interesses que nos tocam a todos, estudantes. 

 

 

IV. UMA PEQUENA ANÁLISE A MODO DE CONCLUSÃO 

 

a) Quais são meus itinerários pessoais, de onde venho, quem eu sou e para onde quero 

ir?; b) por que escolhi me juntar a uma associação estudantil e qual meu papel político 

enquanto cidadão e estudante?; c) O que representou estar em uma associação e o que 

isso me transformou?  

 

Em todos os relatos, a intenção não era tanto responder a essas perguntas em seu sentido 

mais estrito, mas sim aproximar nossas vivências e expectativas em decorrência dessas 

perguntas, mostrando um panorama geral das nossas preocupações, anseios e 

principalmente de nossas experiências. O fato de estarmos em um outro contexto social 

nos força a ter diferentes tipos de atitude, relativizando-as com a bagagem que trazemos 

conosco. 
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Os relatos abordam diversos debates em diferentes níveis sobre as mudanças 

promovidas pelos fenômenos da globalização, nas condições e nos programas 

educacionais, nas questões de ser imigrante temporário (ou estudantes em trânsito), das 

responsabilidades sociais e das formas de contribuir no equilíbrio das conjecturas atuais. 

Tais mudanças, de alguma forma, alteram nossas formas de ver e perceber o mundo, 

redefinindo nossas maneiras de atuar e de exercer diferentes funções enquanto sujeitos 

sociais. Até porque não há mais eventos situados e localizados, todo grande 

acontecimento ou evento global, de alguma maneira, põe em marcha uma série de 

circunstâncias e ações que tem como consequência a formação de uma nova teia de 

conjunturas e relacionamentos.  

 

Esses eventos, em muito impulsionados pelos meios de comunicação de massa e pelas 

novas tecnologias, acabam por modificar a relação e as leituras que possuímos sobre 

temas e conceitos já cristalizados, tais como território, sociedade, cultura e política. 

Neste sentido, é importante que nós, enquanto estudantes e pesquisadores, nos 

indaguemos sobre como nos posicionamos criticamente frente a isso, como nosso 

trabalho se inclui nesta nova configuração, quais são os efeitos sociais e econômicos 

que tais câmbios proporcionam e, principalmente, como nós podemos intervir nessa 

cadeia de eventos. 

  

Acreditamos que podemos contribuir para esta discussão, apontando caminhos que nem 

sempre enxergamos quando estamos situados em um determinado lugar ou convivendo 

em espaços específicos. A fricção com outros contextos sociais e culturais nos coloca 

em movimento e revela mais de nós mesmos do que realmente imaginamos. Além 

disso, tais discussões se estendem para âmbitos fora da academia e fazem intersecção 

com diferentes esferas culturais e políticas e, muitas vezes, não possuem um tom 

apaziguador, pois estão aí para informar, problematizar, averiguar, dirimir conceitos, 

criticar e fazer parte de uma nova cartilha de informações concisas, que proporcionam 

um olhar mais profundo sobre diversos temas.  É um caminho que se estrutura como 

uma busca constante e não como uma utopia, se torna uma forma intermitente de 

reflexão e renovação, uma maneira saudável de adentrarmos os micro e macro 

movimentos cotidianos que são influenciados pelos movimentos da pós-modernidade, 

que nos movem todos os dias e sempre adiante.   
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