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Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender os significados construídos, em narrativas de 

egressos do curso de Ciências Naturais, sobre a saudade sentida da FUP. Este fenômeno foi 

estudado pela metodologia qualitativa, com delineamento de pesquisa narrativa, por viabilizar 

a interpretação do mundo social de uma forma particular, por dar voz ao/à participante. Foi 

utilizado como técnicas para a construção das informações, a entrevista episódica, a associação 

semântica, e a entrevista narrativa mediada. O estudo foi realizado com quatro egressos e os 

dados foram agrupados em oito eixos temáticos. A análise destes permitiu se chegar à 

sistematização de quatro grupos de significação que constituem duas grandes dimensões que 

são de relação interpessoal e relação com o meio. Os resultados sugerem que os significados 

sobre a saudade, são de caráter complexo e dinâmico, por outro lado, os egressos sentem 

saudade da FUP por ela ser um espaço de concretização de sonhos e por possuírem um 

sentimento de pertencimento, além de ser pautada em uma cultura participativa de aproximação 

entre professores, estudantes e funcionários, guiada por valores de respeito mútuo, 

comprometimento e afeto por tudo aquilo que se faz e se fez na FUP.  

Palavras-Chave: Saudade, afetividade, pertencimento, egressos, FUP. 

1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender os significados construídos, em 

narrativas de egressos do curso de Ciências Naturais, sobre a saudade sentida da FUP. A 

relevância de se estudar o fenômeno saudade da FUP está relacionada à maneira pela qual a 

Faculdade UnB Planaltina tem se constituído como universidade, ou seja, pautada em um 

planejamento participativo e de decisões coletivas, engendradas uma cultura participativa 

(BIZERRIL, 2015) entre professores, estudantes e técnicos, que carregam, em comum, um 

sentimento de pertencimento ao contexto em que eles vivem, que não é só físico, mas sim social. 

Esta saudade da FUP, sentida pelos egressos, possibilitou entender qual é a relação existente 

entre a universidade e o sentimento de pertencimento ao local, além de interpretar e analisar 

quais os diferenciais e peculiaridades desta unidade acadêmica, perante o padrão hegemônico 

existente das instituições de ensino superior (MEIRA; KURCGANT, 2009). 

Esta pesquisa é de grande importância, por dois fatores: primeiramente, pela valorização 

de um componente afetivo pouco estudado, que é a saudade, entretanto que não deve ser sentida 

                                                           
1 Graduando em Ciências Naturais pela Universidade de Brasília – Faculdade UnB Planaltina  
2 Professora da Faculdade UnB Planaltina, Universidade de Brasília. 
3 Professor da Faculdade UnB Planaltina, Universidade de Brasília. 
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somente para existir e sim “antes de tudo, conceituada como tal, deve ser nomeada, chamada 

de saudade e materializada em gestos, ações, reações, performances” (ALBUQUERQUE, 

2013, p.152), assim como, também, saber a importância dos significados que tal sentimento 

carrega perante as relações humanas de afetividade, subjetividades e sensibilidades 

(FERREIRA, 1986; LEÃO, 1986), diante dos mais diversos meios sociais existentes, no caso 

desse trabalho, o meio acadêmico. O outro fator é por oportunizar novos horizontes para as 

pesquisas voltadas aos egressos e aos significados que eles tecem sobre sua trajetória 

universitária, ampliando o sentido das pesquisas de identificação profissional e 

acompanhamento desses, para a análise de formação humana e do vínculo de cumplicidade, 

com a universidade (QUEIROZ, 2014). 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 UM TEMPO SAUDOSO: A FASE UNIVERSITÁRIA  

A fase universitária, na vida de muitos estudantes e egressos, é proclamada, muitas 

vezes, como uma experiência inesquecível e de extrema satisfação (CHOW, 2002, 2005). Essa 

etapa memorável é recordada na forma de lembranças, que se compõem como um terreno 

carregado de histórias de amizades e desavenças, de amor e aversão, de companheirismo e 

desencontros, de superação e até mesmo reprovação, de dificuldades e vitórias, estimuladas, 

constantemente pela singularidade de suas relações interpessoais. Isso pode ser consequência 

do forte dinamismo que a vida universitária promove a cada novo ciclo na vida dos estudantes, 

seja no fomentar de novos conhecimentos ou na motivação para a resolução de situações-

problemas (EIZIRIK; KAPCZINSKI; BASSOLS, 2001). 

Por sua vez, a universidade também se constrói e se descontrói todos os dias, visto que 

tanto as pessoas que convivem nesse local como a própria instituição de ensino superior, estão 

em constante transformação e organização identitária (SANTOS; FILHO, 2012), externando, 

ao mundo secularizado, que ainda é uma importante mediadora de divulgação científica e 

oportunizadora de experiências sociais. Assim, apesar destas características descreverem um 

pouco sobre o que são as universidades, cada uma delas são únicas em seu constituir 

sociocultural. Mesmo que em sua totalidade as universidades provoquem e instiguem 

“alterações substanciais da vida social”, como relata Darcy Ribeiro (1975, p. 313), cada uma 

apresenta um conjunto de características próprias, que promovem diferentes tipos de 

experiências e recordações nos sujeitos que com ela interagem. 

Neste contexto, é comum ouvir, entre os egressos, expressões que denotam afetividade 

para com suas respectivas fases da vida universitária, como por exemplo: “como era bom 
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naquele tempo”, “me lembro como se fosse ontem, a época da faculdade” ou até mesmo 

“nossa... como sinto falta”, expressões também identificadas em outros contextos que envolvem 

a saudade, como por Vianna (2005), em um estudo com imigrantes brasileiros. Estas expressões 

não manifestam um tipo de sentimento qualquer e, muitos menos, passageiro, mas evidenciam 

um sentimento peculiar, que tradicionalmente, tem sido considerado tema de menor produção 

entre as Ciências Sociais, que é o sentimento da saudade (NASCIMENTO; MENANDRO, 

2005). 

Tal sentimento, fortemente relacionado com a memória, tem sido observado nas falas 

de egressos da Faculdade UnB Planaltina (SANTOS; SILVA; NASCIMENTO; ANJOS; 

FREITAS; 2015), acarretando significados que não foram sistematizados e nem interpretados 

até o momento. Diferente das falas dos egressos que já vivenciaram a vida universitária, os 

“fupianos”, nome dado aos estudantes desse campus da UnB, marcados por essa saudade, 

expressam de maneira explícita a saudade que eles sentem da FUP e não somente das relações 

construídas durante o período universitário. Mas o que seria esse sentimento e qual seria sua 

origem? 

2.2 A ORIGEM E A NATUREZA DA SAUDADE  

Embora, já tenhamos ouvido especulações que a saudade é uma palavra puramente 

brasileira e que essa etimologia só existe na língua portuguesa (CABRAL, 2004), tais 

afirmações, não estão embasadas no que os estudiosos têm mostrado na literatura. É certo que 

descrever e sistematizar esse sentimento é uma questão complexa e que abre possibilidades a 

debates (LAMAS, 2003), ainda mais no que se refere à origem da palavra saudade.  

Alguns pesquisadores, como Castro (1985), acreditam que sua origem venha do árabe 

“saudah” que tem como significado um padecimento empático, melancolia, depressão e dor no 

coração. Porém outros afirmam que a palavra saudade venha do latim “solidad” ou “solitate” 

que tem sentido de solidão (VASCONCELLOS, 1914). Pode-se perceber, que a origem desta 

palavra embarca diversos sentidos e múltiplas dimensões desse sentimento, não descrevendo, 

somente, o sentido na qual vivenciamos e experimentamos hoje no Brasil.  

Em outras línguas também são encontradas palavras que representam certa dimensão da 

saudade, havendo, assim, um certo reconhecimento universal desse sentimento entre os povos, 

mas que cada um destes termos continua denotando diferentes tipos de significados, como 

citado por Silveira (2008) em sua dissertação: “O sehnsucht alemão é preso só às pessoas; o 

souvenir francês não depende somente do amor podendo ser ligado à mais antipática das coisas, 
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a nostalgia grega é somente a falta da pátria e o remembrance inglês é a lembrança em geral, 

com ou sem a presença do amor” (p. 32). 

Mesmo que a saudade não seja um sentimento restrito a esse idioma, por ser um 

sentimento universal, ela só é evocada e desfrutada em seu auge, por quem fala e domina o 

português (LAMAS, 2003); onde a performance da sua expressão sentimental, está no limiar 

do esgotamento de todas as suas dimensões e sentidos, cuja suas ações e reações se constrói e 

se tornam plenamente singulares, na cultura social e histórica das nações de língua portuguesa 

(TOBIAS, 1997). 

Devido a quais fatores, a saudade estaria intimamente ligada ao povo português, como 

precursores e difusores da língua portuguesa? Da mesma forma como um sentimento precisa 

ser comunicado, ou seja, possuir uma linguagem “mímica, seja gestual, seja icônica, seja falada 

ou escrita” (ALBUQUERQUE, 2013, p.155), para que ganhe sentido há quem sente ou para 

um outro observador, a saudade também necessita ser exposta e reproduzida no outro. E, é nisso 

que o sentimento da saudade recebe uma conotação singular na cultura portuguesa, devido ser 

de cunho social, isto é, um sentimento coletivo que é apreciado quando se compartilha.  

Devido a sua “teatralidade da vida social”, como exprimi Erving Goffman (2011), a 

saudade se distancia dos outros termos originados em outros países e da gênese latina “solidad”, 

já que essa seria de significado individual e meramente auto depende do desejo do indivíduo. 

Devido a esse caráter comunicativo, a saudade é construída como uma memória coletiva, 

manifestada e promovida por meio da dimensão social, não mais como um mero desejo 

exclusivo, mas sim coletivo, da qual precisa ser exteriorizada pelo corpo e partilhada em meio 

a suas riquezas performáticas, seja pelos seus trejeitos, fisionomias, ou por suas palpitações e 

lágrimas (ELIAS, 1994; MERLEAU-PONTY, 2013). 

Para expressar essa capacidade, que somente a língua portuguesa tem, de esmiuçar esse 

sentimento de extremo âmago e conteúdo em uma só palavra, Castro (1985) declara em seu 

ensaio sobre a saudade: “É porventura o mais doce e delicado termo da língua. A ideia, o 

sentimento por ela representado, certo que outros países o sentem; mas que haja vocábulo 

especial para o designar, não o é de nenhuma outra língua senão da portuguesa” (p.2). Fica 

evidente que, a língua portuguesa evocou sentidos e valores à saudade, até então não elaborados 

por nenhuma outra nação. Fazendo com que a “palavra/categoria/sentimento” saudade ganhasse 

novos significados, articulados por meio das reações, práticas e comportamentos de se partilhar 

da cultura portuguesa (SILVEIRA, 2010). 
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Neste cenário, perguntas sobre: como começou a saudade? Quem surgiu primeiro a 

etimologia ou o sentimento? São constantes no meio dos pesquisadores e daqueles que tem 

curiosidade sobre o assunto. Entretanto, Silveira (2008), nos traz um esclarecimento perspicaz 

sobre o assunto, afirmando que “nenhum termo começou como saudade, pois tanto o termo 

quanto o sentimento não nasceram feitos todos de uma vez, mas aos poucos foram entrando na 

língua portuguesa, até aparecer o que é hoje” (p.33). E acrescentou: “a saudade só é saudade e 

sentida como saudade por que existe essa palavra específica no vocabulário de uma certa nação 

para que ela possa ser expressada e sentida” (idem, p.35). Observa-se que é o termo saudade 

que nos encaminha a um entendimento sobre o sentimento, devido à categoria, criada pelos 

portugueses existir, hoje podemos senti-la como saudade (ORICO, 1940). 

A saudade, defendida aqui, até então, está aparentemente mais próximo à origem 

etimológica árabe “saudah”, devido à complexidade inerente em seus significados de cunho 

coletivo e também, é claro, por se tratar de um quesito histórico; pois segundo Castro (1985) a 

presença da língua árabe na Península ibérica a partir do século VIII até o XIV corroborou na 

incorporação de alguns termos árabes na língua portuguesa, como açafrão, alfaiate, enxaqueca, 

fulano, garrafa e até mesmo a saudade, com suas respectivas derivações: saudosista, saudosismo 

e saudoso. A partir desse momento a saudade começa a se tornar um estado de espirito humano, 

como defende Cabral (2004), através das manifestações de valores lusitanos, inicialmente, e 

perpetuado, por conseguinte pelas expressões e ideologias luso-brasileiras. 

Esta sensibilidade à saudade, ganhou espaço e maior relevância entre as poesias, 

músicas, ensaios e cartas portuguesas com o desbravar de outras terras, marcado pelas viagens 

transoceânicas portuguesas (TRUZZI; MATOS, 2015), na qual eram efetuadas por grandes 

distâncias, necessitando de cargas grotescas de suprimentos e até mesmo um certo preparo 

psicológico para suportá-las. Segundo DaMatta (1993), a saudade adquiriu esse papel central 

entre os portugueses, em suas filosofias e intenções de vida a partir das “grandes navegações, a 

colonização, a corrida do ouro para o Brasil e os intensos e contínuos processos de imigração 

portuguesa dos séculos XIX, XX e XXI” (p.58). Circunstâncias essas, que foram descritas no 

belo ditado português: “Quem parte leva saudades, quem fica saudades tem”, que retrata e 

exemplifica o sentimento coletivo, já citado anteriormente; mas que além disso insere uma ação 

imprescindível, que antecede a saudade, que é a ausência. 

É por meio dessa mistura ritmada e excitante de se sentir ligado a alguém, a um lugar 

ou alguma coisa, de apreciar a falta desse algo sem limites e dimensões, querendo naquele exato 

momento, reviver ou ter de volta aquela sensação que te traz felicidade e um ardor sobrenatural, 
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que a saudade incendeia a alma humana querendo perdurar esse conflito interno de ter e não 

poder ter mais. Expressada de maneira doce, mas que ao mesmo tempo é amarga; exaltada, 

contudo nostálgica; dependente, entretanto, livre para ser partilhada e comungada, devido seu 

teor de perfeição e harmonia com a memória ao lidar com a ausência. 

Por meio desta ausência, a saudade conquista uma vasta quantidade de definições de 

acordo com sua época, cultura a qual está inserida e os contextos em que cada autor ou pessoa 

se encontra. Para Tobias (1997), a saudade é “o sentimento amargosamente gostoso de um amor 

ausente” (apud Silveira, 2008, p.36), que pode ser interpretado no contexto melancólico da 

incompletude. Já Dias (1995), denota a saudade como “uma forma especial, em que o espírito 

se alimenta morbidamente das glórias passadas” (p.45), onde seus significados transcendem as 

experiências vividas no passado com o presente. No entanto, o que as duas definições trazem 

no quesito de sentir saudade? Ambas exprimem três condições que compõem esse sentimento 

saudoso: o sentimento do amor, a criação de uma memória espaço-temporal e o encanto da 

positividade. 

O sentimento de amor está profundamente ligado a saudade, devido ambos serem os 

sentimentos mais puros, no que se refere a pensar e cuidar do outro (BAUMAN, 2004). Quando 

se ama, sente-se a necessidade de ter a pessoa por perto, gastar tempo com ela, experimentar 

novas coisas e sensações, ao ponto que, o prazer, inicialmente, condenado de se ter, evolui para 

o inalterável desejo de poderem viver um ao lado do outro; e por esses motivos a saudade se 

relaciona ao amor, por também assinalar essas condutas. Dessa forma, poderíamos denominar 

o ato de amor como a primeira existência da saudade (TOBIAS, 1997), sendo esta inevitável 

para uma relação íntima com alguém ou alguma coisa, a tal ponto que a ausência provoca 

saudade. 

Segundo Cabral (2004), aprendemos “amar e ao sentir saudades é que percebemos que 

amamos”, logo “amo porque sinto saudades” (p.2). Essa realidade desencadeia, ou melhor, 

aciona o coração -  observado aqui no sentido poético emocional e não biológico – há um apego 

e aproximação quase parental à pessoa amada ou ao lugar, ou seja, a uma relação íntima que se 

assemelhe àquele amor sentido no nível familiar (SILVEIRA, 2008). Isto ocorre, sem dúvida 

alguma, devido as relações se estreitarem, ao carinho mútuo, ao contato constante e, é claro, 

por deixar-se vivenciar e cercar por esse amor, abrindo possibilidades a usufruir momentos 

únicos e mágicos que ainda não foram vivenciados, ou que já ocorreram, no revisitar da 

saudade. Tobias (1997), exemplifica isso dizendo: “A pessoa deve se cercar de amor e deixar a 
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varinha mágica do tempo agir no coração, desta mistura surgirá a saudade. A saudade é um 

todo, misturado de alegria, desejo e tristeza, por meio da água milagrosa do amor” (p.26). 

Por a saudade se tratar de uma experiência memorial, ou seja, que é preservada por 

processos pessoais de recordações passadas, ela ganha um significado particular para cada 

pessoa que a sente. Mesmo que sensação de falta e desejo seja proporcionada a todos, o que 

difere para cada indivíduo é o “do que” ele sente saudade, isto é, pode ser de alguém, de um 

sentimento, de uma fase da vida, de eventos passados ou de um lugar (TRUZZI; MATOS, 

2015). A maneira como se sente e se externa esse sentimento aos outros, pode ser diverso, ou 

seja, são tantas emoções presenciadas no momento da manifestação da saudade, que se toma 

proporções excêntricas para cada um que a sente (REZENDE, 2006), marcando-o por meio de 

uma memória especial de carga sentimental inédita, em razão da qual, cada vez que o sujeito 

sente saudade, ele re-vive o passado de modo sortido, mas singular em sua essência. 

 Por esses motivos, o passado, o presente e o futuro não representam barreiras temporais 

para o sentimento da saudade (CABRAL,2004), pois, ao ser apreciada, ela re-vive a experiência 

consumada no passado, com boa parte das qualidades estimuladas por nossos cinco sentidos 

naquele exato momento. A clareza, a riqueza de detalhes, o cheiro, a cor, o gosto e as sensações, 

da qual podemos sentir novamente pela saudade, podem ser exemplificadas como um sonhar 

acordado. Com isto posto, a percepção de tempo só existe para o homem e não para o sentimento 

da saudade (BOTELHO, TEIXEIRA, 1986; REESINK, 2012), e isso se dá devido à própria 

saudade não ser de noção numérica, mas sim de natureza abstrata e emocional.  

É por esse fator, abstrato-espacial, que o tempo se torna apenas uma ferramenta nas 

“mãos” da saudade, utilizando-o somente como forma de demarcar o acontecimento e o lugar, 

para que ao manifestar a saudade, a pessoa não se sinta confusa em relação a um determinado 

episódio de sua vida, mas sim traga a memória o fato de quando ocorreu; mantendo assim, suas 

recordações vivas ao serem re-visitadas. Mas onde entraria o período futuro no re-visitar da 

saudade? Se a saudade permite re-visitar e re-ver o passado, ela é capaz então de “manipular 

qualquer distância temporal e espacial existente” (SILVEIRA, 2008, p.45). É assim que a 

mágica da saudade acontece, não por ela conseguir prever o futuro, mas sim por ela 

proporcionar esperança para o futuro ao ser re-visitada no passado. 

A positividade conquista seu espaço, na tríade das condições que compõem esse 

sentimento tão esperançoso que é a saudade. Essa condição, que foi estudada e defendida por 

Silveira (2008), possui uma certa aura que a torna especial. De fato, essa aura é bem-vinda entre 

todos, por ser um sentimento bom, gostoso, positivo, feliz de se ter, ao ponto que a expressão 
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“estou morrendo de saudade” é usada por muitos, não no sentindo literal da palavra, mas na 

intenção exagerada de sentir falta de alguém ou alguma coisa. Um exagero que não faz mal, 

mas sim é saudável por recordar o tempo bom que se viveu naquele lugar querido ou esteve 

com aquela pessoa amada (DAMATTA, 1993). 

É fortificando os laços com o passado, que o futuro é avistado com esperança. É desta 

maneira que conseguimos dar a volta por cima em situações que parecem não ter solução, ou 

superar a perda de um ente querido que se foi. A positividade da saudade nos enche de força e 

esperança e prosseguimos rumo ao futuro que continua incerto, entretanto, suportável pela 

saudade daquilo que nos traz alegria. Silveira (2008), exemplifica isso dizendo: “É a 

positividade da perda que no final sobrevive ao sujeito da perda” (p.40). Este sujeito, propenso 

a mudanças e a novas adaptações, sobrevive por intermédio, do reflexo do seu passado em seu 

presente, sendo a positividade indispensável para seguir em frente. Assim, a saudade passa de 

um sentimento que pode ser sentido por todos e se transforma em um valor, da qual a sociedade 

pode desfrutar, visto que essa nos uni pela busca do que é desconhecido e por aquilo que nos 

causa medo e pavor. 

Segundo Orico (1940), a saudade é uma “palavra viva, palavra que dá vida a tudo que 

está morto” (p.39), logo, revivemos, por intermédio da saudade, algo do passado, que agora 

está vivo, nos assegurando uma vivência real desse algo que nos remete à felicidade, ou seja, 

ao sentirmos saudade, desejamos re-viver momentos mágicos do passado novamente, que nessa 

pesquisa esse lugar mágico é a FUP. 

2.3 UM TERRENO MEMORÁVEL: FACULDADE UNB PLANALTINA  

A Faculdade UnB Planaltina (FUP), se encontra em uma das regiões administrativas do 

Distrito Federal, reconhecida por muitos, como uma das cidades mais antigas do retângulo 

federativo. A Pedra Fundamental faz parte do seu cartão postal e representa a gênese do seu 

marco histórico. Localizada na Vila Nossa Senhora de Fátima, a FUP foi implanta em 16 de 

maio de 2006, muito antes do programa de expansão do ensino Superior do Governo Federal 

(BIZERRIL, GUERROUÉ, 2012); pois, desde 2005 ela já estava prevista no Plano de Expansão 

da UnB, por meio da criação de novo campus, localizados hoje em Ceilândia, Gama e 

Planaltina. 

Escolhida por características econômicas, sociais e geográficas, a cidade de Planaltina 

foi vista como um ponto estratégico para atender as mais diversas cidades circunvizinhas, para 

expansão e implementação do ensino superior público. Assim, a Região de Influência do 

Campus (RIC), definida como RIC II, abrange as cidades de Sobradinho, Planaltina, Brazlândia 
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e Sobradinho II e os municípios de Formosa, Buritis, Cabeceiras, Planaltina de Goiás, Vila Boa 

e Água Fria de Goiás.  

Após a escolha da cidade de Planaltina ser feita pelo reitor Morhy, deu-se início a 

escolha dos cursos que seriam oferecidos, e, posteriormente à contratação dos dez primeiros 

docentes e dos dois servidores técnico-administrativo do campus de Planaltina, no segundo 

semestre de 2005 (RUFO, 2015). Os cursos indicados, em um primeiro momento, foram os 

cursos de Agronomia e Administração com foco em Agronegócio, Pedagogia e Enfermagem, 

devido um levantamento realizado previamente na comunidade pela UnB. Entretanto, a 

Universidade de Brasília, entendeu que tais escolhas não acarretariam na descentralização do 

campus do Darcy Ribeiro, devido os estudantes terem a possibilidade de cursar os mesmos 

cursos lá também (MELO, 2009), e assim os Cursos de Licenciatura em Ciências Naturais e 

Bacharelado em Gestão do Agronegócio foram apreciados como cursos de propostas 

promissoras para esse campus. 

A partir de 2006, os Cursos de Licenciatura em Ciências Naturais e Bacharelado em 

Gestão do Agronegócio foram ofertados no período diurno, durante dois anos. Com o início do 

segundo semestre de 2008, começaram a ser ofertados regularmente o Bacharelado em Gestão 

Ambiental e a Licenciatura em Ciências Naturais no turno noturno, e a Licenciatura em 

Educação do Campo, que, por sua vez, tinha uma peculiaridade na forma de ingresso, por ser 

somente anual, e na forma de oferta, por ocorrer em regime de alternância, com períodos de 

atividades na universidade e outros nas comunidades de origem dos estudantes.  

Hoje, a FUP oferta estes cinco cursos de graduação, além de seis cursos de pós-

graduação: Mestrado em Ensino de Ciências, Ciências de Materiais, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Rural, Ciências Ambientais e Administração Pública, e doutorado em 

Ciências Ambientais. Percebe-se que este campus, nasceu de uma associação de diversas áreas, 

atribuindo a este lugar um ambiente peculiar, onde as visões de mundo e suas respectivas ideias 

são compartilhadas e conversadas de maneira interdisciplinar, além de despertar um sentimento 

de pertencimento para com o campus (BIZERRIL, GUERROUÉ, 2012). 

 Devido a esses processos de valorização da interdisciplinaridade, a FUP tem uma 

estrutura organizacional acadêmica diferente, pois o conselho de graduação se organiza por 

áreas, que são da Ciências Exatas, da Vida e da Terra, Sociais Aplicadas e Tecnologia, Sociais 

e da Educação e Linguagens (UNB, 2012). Essa forma de organização, garante espaços para 

diálogos e construção de possibilidades e rotinas entre as áreas de conhecimento, possibilitando 

assim uma abertura para as práticas interdisciplinares nos cursos de graduação desse campus. 
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Além disso, A UnB Planaltina conta, também, com vários programas de atendimento e 

acolhimento aos/às estudantes, como a assistência social e o Serviço de Orientação ao 

Universitário (SOU) que prezam para que a representatividade da FUP considere a todos os 

grupos envolvidos a esse ambiente, valorizando assim uma gestão democrática e a cultura 

participativa (BIZERRIL, 2015) entre estudante, professores e técnicos.   

3. OBJETIVOS 

Compreender os significados construídos, em narrativas de egressos do curso de 

Ciências Naturais, sobre a saudade sentida da FUP. 

4. METODOLOGIA 

A abordagem utilizada neste trabalho é de cunho qualitativo, com delineamento de 

pesquisa narrativa, pela busca dos significados sobre a saudade, construídos por meio das 

narrativas dos/as participantes, possibilitando problematizar este fenômeno (SAMPIERI, 

COLLADO, LUCIO, 2013), assim como, também, interpretar as singularidades que esses 

sujeitos manifestam por meio da fala de suas experiências, vivenciadas em um determinado 

contexto espaço-temporal e histórico-social (MINAYO, 2012).  

Nesse sentido, a pesquisa narrativa viabiliza a “interpretação do mundo social de uma 

forma particular” (BRUNER, 2002, p. 69), na qual essas interpretações se tornam de maior 

importância para os/as pesquisadores/as que querem dar voz à pessoa que participa da pesquisa, 

sendo compreendidas como eventos da biografia do/a falante, transformando-se em uma 

experiência social e emocional (LABOV, 1997; CLANDININ, CONNELY, 2000; 

CRESWELL, 2014).  

Além de enriquecer o trabalho, o método das narrativas, torna o pesquisador, não 

somente um mero ouvinte, mais sim, um personagem que se torna parte do processo, ao deixar-

se ser levado pela profundidade das narrativas que surgem dos participantes, ampliando suas 

experiências de mundo, através das descrições detalhadas das histórias, regadas de sentimentos 

e significados acerca de si mesmos num determinado contexto (CAMPOS, 2010; CALLAHAN, 

ELLIOTT, 1996).  

Desta forma, visando estimular esse aprofundamento das reflexões e dos relatos 

biográficos nos espaços de diálogos entre pesquisador e participante, foi utilizado, como 

técnicas para a construção das informações, a entrevista episódica proposta por Flick (2003), 

juntamente com associação semântica proposta por Cramer (1968) e Stein e Gomes (2010), que 

permitiu a identificação do fenômeno saudade e suas possíveis relações com a primeira palavra 
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que viesse a cabeça dos participantes, quando pronunciadas após uma palavra pré-selecionada 

pelo pesquisador, que fazia parte de um banco de sete termos; e a entrevista narrativa mediada 

proposta por Caixeta e Borges (2017), que possibilitou a utilização de instrumentos simbólicos 

e memoráveis dos participantes para estimular suas memórias e experiências vividas, como: 

fotografias, presentes, documentos, cartas e entre outros. 

4.1 PARTICIPANTES 

Quatro egressos de semestres e turnos distintos do curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais, sendo este um critério para a seleção dos mesmos, almejando assim ter representantes 

de turmas distintas.  

4.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram utilizados, como instrumentos de 

pesquisa, em um primeiro momento, um questionário online elaborado no “Google Docs”, 

composto por oito perguntas de caracterização do perfil pessoal do egresso (ver anexo 1) e uma 

pergunta aberta sobre qual sentimento expressa o que ele/a sente hoje, quando se fala ou lembra 

sobre experiência dele/a na FUP. Solicitando-os/as que descrevessem um pouco sobre esse 

sentimento. 

Em um segundo momento, foi utilizado um roteiro de entrevista episódica, contendo 

nove perguntas (ver anexo 2), permitindo que os/as participantes desenvolvessem narrativas 

sobre as experiências que eles/as vivenciaram no passado e que hoje podem ser recordas por 

essas lembranças saudosas no campo da memória, atribuído significados as mesmas. Num 

terceiro momento, foi realizada uma entrevista narrativa mediada, onde os/as participantes 

tiveram que levar seus objetos, solicitado pelo pesquisador, que remetem a sua época de 

graduação na FUP, deixando-os/as livres para contar sobre suas relações com esses objetos e a 

história delas com o campus, mediada pela pergunta: Qual é a relação desses objetos com suas 

experiências vivenciadas na FUP? Abrindo possibilidade para uma narração rica em detalhes e 

de significância pessoal e comunitária. 

4.3 TCLE (TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO) 

Quando trabalhamos com pesquisa narrativa, imprescindivelmente, o ser humano é o 

objeto de estudo, e se faz necessário ter alguns cuidados, assim, o termo de consentimento livre 

esclarecido (ver anexo 3), cumpre com o propósito de esclarecer aos/às participantes os 

objetivos da pesquisa e o sigilo da mesma antes de qualquer encontro, para que eles/as possam 

participar da pesquisa de maneira voluntária garantido sigilo de suas falas. 
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5.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

5.4.1. PROCEDIMENTOS DE ESCOLHA DOS EGRESSOS 

Na busca pela variedade das concepções e significados sobre o fenômeno da saudade 

sentida pela FUP, foram considerados todos os egressos do curso de Ciências Naturais como 

nossa amostra, sendo as turmas do diurno representada pelos períodos de 2009/2 até 2016/2 e 

as do noturno de 2012/2 até 2016/2, a partir de uma lista de formandos disponibilizada pela 

secretária da FUP, que continha seus respectivos números de telefone e e-mail. Após ter acesso 

a esse documento, entrou-se em contato com todos os trezentos e sete egressos, por e-mail, no 

ato do envio de um questionário online elaborado no “Google Docs” intitulado: “Que 

sentimento é esse? ”. Simultaneamente, foi exposto pelo pesquisador, no início do questionário, 

a pesquisa e seus objetivos, com o intuito de convida-los a participar da presente pesquisa. Vale 

ressaltar que isso foi feito dessa forma, para que os egressos se sentissem à vontade em querer 

participar da pesquisa, compartilhando suas narrativas, em vez do pesquisador ter que escolher 

qual egresso participaria ou não, precavendo-se de perder narrativas valiosas daqueles/as 

egressos/as que, talvez, gostariam de participar, mas não foram selecionados/as. Desta forma, 

após cinquenta e três egressos se voluntariarem, respondendo o questionário, foram pré-

selecionados treze egressos, que, em suas respostas, referente a última pergunta do questionário, 

citaram a palavra saudade como o sentimento que define o que eles/as sentem hoje, quando se 

fala ou lembra sobre suas experiências na FUP.  Posteriormente a essa pré-seleção, entrou-se 

em contato com os treze egressos por telefone convidando-os/as a participar de um segundo 

momento, na qual seria realizado um encontro com o/a participante. Os/As quatro egressos/as 

que deram retorno foram os/as os selecionados/as para participar da pesquisa.     

5.4.2. PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DAS INFORMAÇÕES 

A construção dos dados ocorreu em dois encontros previamente marcados com cada 

participante. No primeiro encontro, intitulado por “Qual o nome da sua saudade? ”, antes de se 

iniciar qualquer conversa e gravação, foi lido o Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

para participação do/a egresso na pesquisa. Neste documento, encontram-se os objetivos da 

pesquisa, a necessidade de se gravar as falas, e de, possivelmente, ter acesso aos objetos, 

futuramente, trazidos pelo/a participante. Além disso, foi solicitado que os/as participantes 

assinassem o documento datado. 

Após este procedimento e a aceitação formal do/a participante, deu-se início à 

construção dos dados propriamente ditos, com o auxílio do gravador, por meio da técnica da 
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entrevista narrativa episódica, buscando relatos de suas experiências vivenciadas durante o 

período da graduação no campus. Neste momento, foi pedido a cada participante que nos 

contasse sobre sua saudade sentida pela FUP, da forma como quisessem, mediada por nove 

perguntas (anexo 2), sem haver interrupções, somente encorajando-os não verbalmente em suas 

narrações. 

Encaminhando-se para o final da entrevista episódica, foi utilizada a técnica da 

associação semântica, para finalizar o primeiro encontro. Neste momento o pesquisador utilizou 

um banco de sete termos, previamente elaborados, que serviam de estímulos à produção 

narrativa. Os/As participantes verbalizaram a primeira palavra que lhes vinha à cabeça em 

reposta à palavra dita pelo mediador. Os termos utilizados pelo pesquisador foram: ciências 

naturais, fase universitária, ensino, professor, sentimento, memória e FUP. Esses termos foram 

escolhidos por fazerem associação a formação que eles tiveram na FUP.   

No final desse momento, ao parar a gravação, expliquei que, para o próximo encontro, 

eles deveriam trazer objetos que remetem a sua época de graduação no campus, qualquer tipo 

de objeto. 

 O segundo encontro, intitulado por “Sinto cheiro de saudades no ar... ”, foi destinado 

para a entrevista narrativa mediada, que teve o objetivo de ampliar a narrativa dos/as 

participantes sobre sua saudade sentida pela FUP. Para tanto, foi utilizado o roteiro de 

entrevista, com uma pergunta, apenas, já descrita na sessão de instrumentos. Neste momento, 

para fins de registro, os objetos foram fotografados com a autorização dos/as participante (ver 

anexo 4). Durante a entrevista, o pesquisador pediu para que os/as participantes falassem das 

suas escolhas: por que este objeto/esta imagem e não outro/a? E, ainda, o que significa este/a 

objeto/imagem, para você? Qual relação eles/as têm com a sua saudade sentida pela FUP? 

Entre o primeiro e o segundo encontro, as gravações do primeiro encontro foram 

transcritas, com o intuito de interpretar as falas dos/as egressos/as, reunindo suas lembranças e 

analisando os significados construídos por suas saudades, de maneira que os aspectos 

analisados dessas falas, colaboraram para o pesquisador mediar o segundo encontro. Ao final 

da segunda entrevista, o pesquisador agradecia a participação do/a egresso na pesquisa.  

5.4.3. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Após a fase de construção das informações, todo o material coletado de cada 

participante: imagens, os áudios e os objetos, foi analisado como um único texto, em meio a 

toda sua complexidade e riqueza de significados construídos no encontro e confrontos de suas 

relações (BAKTHIN, 1992). 
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a) Análise das entrevistas 

Para a análise de dados, todos os áudios gravados foram transcritos na íntegra, além de 

serem feitas diversas leituras do material coletado. Após esta etapa, de seleção das falas e leitura 

intensiva das mesmas, foi realizada a análise temática dialógica proposta por Fávero e Mello 

(1997). Esta análise é composta por três etapas, que permitiu elaborarmos uma síntese mais 

detalhada das falas dos/as egressos/as. As etapas são: 

1. O discurso dos participantes: são as narrativas de cada momento de diálogo, 

construídas no momento da entrevista, que já passaram por uma leitura intensiva e 

criteriosa. 

2. As proposições extraídas do conteúdo desses discursos: nessa etapa, identificamos e 

organizamos quais são os significados presentes de cada fala. 

3. Análise dos significados dessas proposições: por último, as preposições e seus 

significados foram analisadas, interpretados e categorizados de acordo com os sentidos 

expressos na narrativa, buscando identificar relações e desencontros dos significados e 

sentidos entre as falas. 

Tal análise pode ser compreendida melhor de acordo construção e o desenvolvimento 

da seguinte a tabela: 

Tabela 1. Síntese da análise de conteúdo das falas transcritas em áudio. 

Discurso Preposição Análise 

Eu sinto muita saudade da FUP, 

dos professores, dos amigos e 

funcionários, foi muito 

proveitoso e trouxe-me muitas 

experiências, tanto acadêmica 

como na também nas amizades 

sólidas. Os professores foram 

sempre legais, superei minhas 

dificuldades e venci, agradeço a 

Deus e todos que me ajudaram 

direta e indiretamente. Em breve 

quero voltar e fazer metrado na 

FUP. Saudades.  

 Senti saudade da FUP; 

 Boas recordações dos 

professores, amigos e 

funcionários durante a fase 

universitária; 

 Vivenciou muitas 

experiências, tanto 

acadêmicas quanto sociais, 

ao ponto de considerá-las 

sólidas; 

 Sentimento de gratidão a 

todos que ajudaram; 

 Desejo de um dia retornar a 

FUP. 

O participante demonstrou 

sentir saudades das experiências 

vivenciadas na FUP durante sua 

vida universitária. 

Desencadeando um sentimento 

de satisfação e boas 

recordações, ali construída por 

contextos de relação 

interpessoal com os 

professores, amigos e 

funcionários. Além disso existe 

uma exaltação a uma boa 

relação com os professores do 

campus.  

 

Esta análise permitiu compreender e interpretar os significados construídos pelas 

narrativas dos participantes dessa pesquisa, sobre a saudade sentida da FUP. 

b) Análise das imagens 
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As imagens estão em comunhão e são reguladas por sentidos que são co-construídos 

durante as entrevistas. Assim, cada imagem é contextualizada pelo discurso produzido acerca 

de cada uma e pelo conjunto de fotos tiradas dos objetos dos participantes (BORGES, 2009). 

Desta forma, na análise de imagens, foi utilizada a mesma metodologia de análise das 

entrevistas, acrescentando as imagens também como elemento participante do discurso e, 

consequentemente, repletas de significados que também servem como mediador, só que visual, 

diferente da fala. Buscou-se, então, destacar todo o contexto de significados em que as imagens 

foram produzidas e como se relacionam umas com as outras. 

c) Análise dos objetos 

Além da análise das narrativas, os objetos serão qualificados, a partir das narrativas de 

cada participante. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados foram agrupados em oito eixos temáticos, que caracterizam os significados da 

saudade dos/as egressos/as entrevistados/as. São eles: ambiente, lugar, aprender, matérias, 

professores, funcionários, amigos e experiências. A análise dos oito eixos permitiu se chegar à 

sistematização de quatro grupos de significação: pertencimento, formação diferenciada, 

exemplos de vida e vivências. Estes grupos de significação constituem duas grandes dimensões: 

relação interpessoal e relação com o meio (ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Figura 1. Representação de cada um dos eixos temáticos, sistematizados em seus respectivos grupos 

de significação e dimensões as quais estão inseridos.  

 

A figura 1 mostra a relação dos oito eixos temáticos (ambiente, lugar, aprender, 

matérias, professores, funcionários, amigos e experiências) com os quatro grupos de 

significação (pertencimento, formação diferenciada, exemplos de vida e vivências) e as duas 

dimensões, que explicam os significados tecidos pelos participantes sobre a saudade da FUP. 

O modelo apresenta os significados e as relações entre eles, considerando as interações em cada 

nível de análise, a saber: dos temas, dos grupos de significação e das dimensões da saudade da 

FUP.  

Os resultados serão apresentados da região central até suas extremidades, de acordo com 

a ordem dos conjuntos de significação construídos na figura acima. Os nomes citados nas 

narrativas dos egressos abaixo são todos fictícios, buscando manter em sigilo a identidade dos 

participantes.  

6.1. PERTENCIMENTO 

O grupo de significação do pertencimento é composto pelos eixos temáticos ambiente e 

lugar. No eixo ambiente, visto aqui como a união entre espaço físico e o conjunto de relações 

que nele se estabelecem em um determinando tempo específico da vida (FORNEIRO, 1998), 

foram sistematizados os significados construídos pelos egressos sobre a saudade que eles 

sentem de estarem nesse ambiente da FUP. Para eles, este ambiente se mostrou ser muito 

agradável e proporcionou uma relação de aproximação e convivência entre todos os que 

estudam e/ou trabalham ali. Este ambiente é lembrado como uma esfera de construção de 

memórias sociais e individuais, a tal ponto de se assemelhar a um ambiente familiar, na qual a 

união e o partilhar de sensações e emoções, evocam boas recordações, conforme a seguinte fala 

de um/a egresso/a: 

"Esse ambiente me marcou.... Um bom exemplo disso, é a piscina ali! [Risos] porque 

ali era um ambiente que a gente sempre se reunia... saia da prova todo mundo ia para lá, 

chegava mais cedo e sentava lá para tocar um violão, tinha o aniversário de alguém, 

comemorava lá dentro... tudo era lá, tudo! Estudava para a prova lá... chorava as mágoas da 

prova lá, então tudo era feito ali... e olha que é um espaço aberto! [Risos] todo mundo que ia 

chegando sentava e conversava [...] até o professor passar e levar todo mundo junto para a 

sala. Era muito legal, era muito divertido... me sentia em família!" (Egresso 3). 
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Devido a esse ambiente ser de interação e dinamismo em suas construções relacionais, 

como descrito pelos egressos, eles fazem a divulgação do campus para seus amigos e familiares.  

Tais significados podem ser observados nas falas abaixo: 

 "Eu gosto muito daqui! Tanto que eu já pensei em fazer vestibular de novo, para o 

curso de gestão ambiental, por conta desse ambiente! [...] Eu faria o curso de gestão ambiental 

pelo fato de ele está sendo ofertado na FUP!  Já o Darcy Ribeiro eu já não gostava muito, 

entendeu?! Se ele fosse ofertado no Darcy... certamente eu nem cogitaria! Eu gostava de estar 

aqui, das pessoas que estavam aqui, até dos funcionários eles eram pessoas cordiais com 

você... eu sinto bastante saudade desse ambiente!" (Egresso 1). 

“Eu dizia para o meu amigo: Lá a faculdade é legal pra caramba! Ambiente pequeno, 

assim mais convidativo... você tem um contato muito direto com os professores, e eu acho que 

você iria gostar de estudar lá em Planaltina!” (Egresso 4). 

No eixo temático lugar, investigado aqui como espaço de organização física que 

oportuniza locais de aprendizagem e desenvolvimento (ZABALZA, 2009), os participantes 

demonstraram o quanto sentem saudade desse espaço acolhedor, que os estimulou a uma 

liberdade para utilizar cada local da FUP em sua totalidade. Isto parece estar ligado ao fato de 

o lugar ser relativamente pequeno e aconchegante, quando comparado com campus do Darcy 

Ribeiro, proporcionando a eles ficarem mais à vontade para estudar e construir suas relações 

com o meio e as pessoas. Tais sensações podem ser observadas na fala abaixo: 

"A FUP é uma casa! [Risos] Sempre eu falo isso... A liberdade que tenho aqui dentro é 

totalmente diferente dos outros campus. Eu conheço o Darcy, porque agora estou convivendo 

lá por conta do mestrado e eu consigo ver nitidamente a diferença, da liberdade de espaço, de 

poder usar uma sala, sentar no chão em qualquer lugar para estudar... lá já não tem essa 

liberdade não... a gente não se sente tão à vontade como a gente se sente aqui na FUP. Pois 

aqui na FUP eu sinto que tenho liberdade, me sinto em casa." (Egresso 3). 

Os dados ainda mostram que essa saudade sentida pelos egressos da FUP é contínua e 

pode ser enunciada pela rica descrição dos lugares, objetos, paisagismo e até mesmo do 

caminho percorrido para se chegar à faculdade, como pode ser evidenciado nas falas abaixo: 

"Eu sinto bastante saudade da FUP! Me deu uma saudade quando eu estava vindo para 

cá e eu fiz aquele retorno, lá da rua de cima daqui da FUP, aí eu vim bem devagar mesmo 

observando tudo... e dizendo: pô... que legal ainda tem essa calçadinha... Caracas esse cara 

daqui da frente ainda tem esses caminhões... aí quando passei ali pelo Carlinhos eu olhei para 
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as árvores e pensei: Caracas essas árvores ainda tem o mesmo tamanho, pensei que elas 

estariam maiores! Aí fui vindo... estacionei no mesmo lugar que eu sempre estacionava e aí 

sentei naqueles banquinhos ali de baixo e olhei para o banquinho que eu sempre sentava e que 

estava quebrado e pensei: poxa... que saudade daqui!" (Egresso 2). 

"Um lugar que eu não esqueço aqui dentro, quer dizer, uma extensão da FUP, é o 

Carlinhos! A gente ia para lá conversar... eu tive que almoçar muitas vezes no Carlinhos! E 

querendo ou não o Carlinhos faz parte da FUP! [Risos]" (Egresso 3). 

É nesse lugar e ambiente que os egressos narram o surgimento de um sentimento que 

está diretamente ligado à saudade, que é o sentimento do pertencimento. A existência desse 

sentimento entre os egressos e a instituição de ensino, parece ter sido fomentada e articulada 

em suas narrativas, pela vivência cotidiana no campus e seus arredores, propiciando contextos 

que permitiram o desenvolvimento de identidade, cuidado e de responsabilidade para com a 

universidade e quem a compõe:  

"Eu sinto que pertenço a esse lugar! Mesmo que hoje eu tenho saído daqui eu ainda 

sinto! Devido essa questão da convivência, do período que eu vivi aqui, das coisas que eu 

aprendi e desenvolvi... eu me sentia parte daqui! Então você se desvincular totalmente acho 

que é algo muito... muito difícil, de fazer... de romper de uma hora para outra! Então eu ainda 

sinto pertencente a esse lugar! É tanto que eu ainda venho para cá estudar, eu venho pegar o 

intercampi para ir ao Darcy daqui... a minha orientadora é daqui e dá aula aqui, então... isso 

daqui faz parte de mim e quem eu sou" (Egresso 3). 

"Eu me sinto pertencente a esse lugar! Pô... eu sou a FUP, sem sacanagem! [Risos] ela 

está em mim... não tem como deixar de ser “fupiano” não! Não tem como deixar de pertencer 

à FUP... ela me pertence e eu pertenço a ela! [Risos]” (Egresso 1). 

Tal sentimento de pertencimento também pode ser observado aqui, como uma alusão ao 

relacionamento familiar, pautado pelo cuidado e pela reciprocidade, conforme a fala abaixo: 

"A FUP pensa na gente, não só no intelectual, mas com o fato de manter você aqui! [...] 

A FUP foi uma mãe para mim! Literalmente uma mãe... eu recebia bolsas e sem isso como é 

que eu me manteria aqui? Como é que eu teria condição de estudar? E para almoçar? Eu tinha 

que pagar passagem também, naquele tempo era difícil para mim vim para cá, onde eu morava 

era longe... além das cópias que eu tinha que tirar por causa das matérias, mas pelos auxílios 

que a FUP me oferecia e pela maneira que me sentia cuidado por ela, eu nunca vi as coisas 

como difícil, porque eu tinha uma casa aqui... E a FUP é essa segunda casa!” (Egresso 2). 
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6.2. FORMAÇÃO DIFERENCIADA 

O grupo de significação formação diferenciada contempla os eixos temáticos aprender 

e matérias. No eixo aprender, foram destacados os significados construídos pelos egressos em 

relação à saudade de aprender, inclusive, conceitos novos seja nas salas ou nos corredores. Para 

os participantes, estudar e aprender são processos prazerosos, dos quais eles sentem falta, como 

pode ser evidenciado nas seguintes falas: 

"Eu sinto saudade daqui, pelas coisas que eu aprendia! Saca?! Eu sinto que eu 

realmente hoje, não é igual antes... eu lembro que eu vinha para cá e aprendia muitas coisas, 

parecia que toda aula que a gente tinha aqui, realmente a gente aprendia uma coisa nova! E 

hoje eu não estou mais assim... sabe?!” (Egresso 1). 

 “Hoje eu fico muito em casa... é... eu lembro que eu estudava à tarde, e, de tarde, eu 

estava sempre pelos corredores da FUP inventando alguma coisa ou aprendendo! E hoje... eu 

só ocupo minha cabeça com ideias. E isso é o que eu mais sinto falta... é de aprender coisas 

novas, porque eu vejo que eu não estou aprendendo muito, parece que hoje eu só aplico o que 

eu aprendi!" (Egresso 2). 

É interessante destacar que a aprendizagem, descrita pelos egressos, não é apenas de 

conteúdo disciplinar acadêmico, mas também se refere à formação humana. Em suas narrativas, 

os pensamentos para com o próximo e práticas de autoavaliação de condutas e comportamentos 

também ganham espaço nas observações de como a FUP colaborou em sua formação cognitiva 

e social: 

  "A FUP colaborou para minha formação na questão da construção das relações com 

as pessoas, da gente tentar entender mais o lado do outro, né?! Não só o seu... deixar um pouco 

de lado esse egoísmo, para entender o próximo. Eu aprendi muito disso aqui... eu não sei te 

falar como ou o porquê... não sei se é por causa das relações entre os alunos e os professores, 

mas eu sei que isso acontece e eu saí com a cabeça diferente, em relação à aprendizagem da 

FUP! Talvez veio com o amadurecimento que ela me proporcionou, não foi algo assim... bem 

explicito! Mas muito subjetivo. Estava em tudo e foi englobado em tudo aquilo que eu vivi e fiz 

na FUP! E a partir daí o egoísmo que nós temos foi ficando mais de lado" (Egresso 4). 

No eixo temático matérias, os participantes fazem menção à saudade que eles sentem 

das disciplinas que fizeram durante sua graduação na FUP. Os dados mostram que as matérias, 

cursadas por esses egressos, estimulou a identificação dos mesmos com o curso, devido às 
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disciplinas possibilitarem o estudo mais amplo dos fenômenos naturais em diferentes áreas da 

ciência, construindo um saber sobre o universo e a ciência como um todo: 

"Eu gostava do curso, exatamente por ele mesclar todas as áreas! Quando eu fazia as 

matérias lá no Plano, eu fazia com turmas específicas e parece que eles tinham um pensamento 

meio que limitado! Não conseguiam, é... correlacionar, uma coisa com a outra! Já aqui, você 

saía de uma aula de física hard e ali na outra aula, um outro professor estava fazendo 

correlações entre as matérias, que aí você já pensava: Pô... aquilo que o professor estava 

falando ali na aula anterior, tem a ver com aquilo que eu estou aprendendo agora nessa 

matéria! Isso que eu achava muito interessante daqui... Pois para mim o diferencial é isso, é... 

você conseguir unir todas essas ciências do universo, correlacionando em um só curso" 

(Egresso 1). 

"Eu sinto saudade da matéria de universo!! Nossa! Eu não fiz com o Anthony, mas a 

matéria foi muito massa, foi sensacional com o Luke! Porque o universo... eu sempre tive esse 

sonho de estudar o universo... ah... os planetas... toda criança adora planetas... e isso me 

marcou muito! Poder aprender do início... eu tinha vontade de estudar essa matéria quando eu 

chegava em casa, sem precisar dele falar nada!" (Egresso 4). 

Os dados também mostram que a ligação existente entre as matérias e a saudade sentida 

pelos egressos está relacionada à forma como elas foram apresentadas aos estudantes. Suas falas 

demonstram a alta qualidade das matérias que a FUP oferece em sua grade curricular, não 

somente nas disciplinas obrigatórias, mas também nas optativas, inclusive, de outros cursos, 

como pode ser evidenciado na fala abaixo:  

"Eu vejo que aqui tem matérias pra caramba e matérias excelentes! Para que eu vou ir 

lá para o Darcy Ribeiro, só para dizer que eu estudo lá também... Não! Eu vinha para cá e 

quando eu pensava em pegar matérias opcionais eu não pensava duas vezes, em escolher uma 

aqui! Eu pegava matérias de gestão de agronegócio, matérias administrativas, que por sinal 

foram muito boas também, aprendi muito, além das matérias do curso de ciências naturais!" 

(Egresso 2). 

Os egressos descrevem o curso de Ciências Naturais como formador de educadores, isto 

é, pessoas formadas para atuar na sala de aula. Os dados sugerem que isso está atrelado à 

natureza do curso ser de formação docente, ou seja, de formação pedagógica e humanística, 

suscitando neles uma formação que é declarada como diferenciada, como observado nas 

seguintes falas: 
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"(...) a minha formação foi super humanizada!" [Risos] me sinto das humanas, mas é 

porque eu aprendi isso aqui também... entendeu?! Porque, é uma coisa muito bacana, que eu 

sempre levo comigo também: apesar de ser um curso de exatas, a gente tem muita base na área 

da educação, na área da pedagogia, no pensar no outro, cuidar do outro. E isso é uma base 

diferente dos outros cursos de exatas! No sentido humano da coisa. E o curso de Ciências 

Naturais ele tenta mais entender o aluno, tenta ajustar as metodologias, tentar compreender 

que o outro também passa por problemas... não ver o aluno só como uma cabeça pensante ver 

ele como um todo. Então, aqui eu pude ter essa experiência também, da gente entender o aluno, 

observar que ele não é só reflexo do que recebe ali na escola, mas dentro de casa, das 

experiências dele com o mundo e do seu próprio eu." (Egresso 3). 

"O Cientista Natural ele é um profissional diferente, ele é humano é um cara 

interdisciplinar... ele tem essa pegada humanística e integradora. [...] O cientista natural 

possibilita ao aluno essa capacidade de ele achar sua forma de aprendizagem e modelos para 

se resolver aquilo que é pedido pelo professor" (Egresso 4). 

Pode-se perceber, pelas falas acima, que essa formação diferenciada parece reflexo de 

uma formação que valoriza a maneira como se trata o estudante e a construção de metodologias 

de ensino em conjunto com a classe. A interdisciplinaridade foi vista como uma dessas 

metodologias que caracteriza o cientista natural, justamente por ele ser esse profissional capaz 

de integrar diferentes áreas de conhecimento, numa atuação complexa. A formação docente que 

eles vivenciaram oportunizou a construção de compromissos com a educação e com seus 

estudantes e comunidade: 

"Dentro de mim eu sinto que tenho um compromisso com a minha comunidade, devido 

à formação que eu tive. Tento garantir aos meus estudantes confiança de que eles alcançarão 

algo pela educação" (Egresso 2). 

6.3. EXEMPLOS DE VIDA 

Este grupo de significação é constituído pelos eixos temáticos professores e 

funcionários. No eixo professores, estão os significados relacionados à saudade sentida pelos 

professores da FUP. As narrativas indicaram que existe uma relação estreita de proximidade 

entre educador e educando no campus da FUP e usam as experiências vividas no campus Darcy 

Ribeiro para marcar as características específicas desta interação na FUP.  

"Pô aqui a gente está tão perto do professor, que isso para mim foi um diferencial 

enorme! E lá (campus Darcy Ribeiro) para você achar um professor você demora um dia ou 
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dois... tem que entrar em contato por e-mail! Aqui não, você vai lá na sala do Nicholas por 

exemplo, você passa o dia inteiro conversando com ele sobre surgimento do universo... ele 

sempre me atendeu super bem, conversávamos horas e horas. Ele atender a gente assim, é 

magnifico! Igual a Jennifer mesmo, ela sempre está aí para a gente o tempo todo, com um belo 

sorriso no rosto…” (Egresso 2). 

"Quantas as vezes eu fui para o Darcy Ribeiro e eu ia resmungando, ia reclamando, 

achando ruim falando: Pô de novo... tem que estar aqui! Caralho... eu quero que o semestre 

logo acabe! Já aqui não, aqui já era diferente... aqui os professores te tratavam como pessoas, 

parece que lá... eles não te enxergavam muito como pessoas, eles te enxergavam muito assim: 

você é um número, você é o que?! Uma matricula, só quero sua matricula ai e está bom! Já 

aqui existe diálogo, você pode conversar abertamente. ” (Egresso 1). 

Para os egressos, na FUP, os professores estão acessíveis e disponíveis aos estudantes 

para trocas e mediações da aprendizagem, gerando relações afetivas, ou seja, relações que 

afetam um e outro (TASSONI, 2000), num clima de colaboração, afeto e diálogo. Isto pode ser 

percebido pelo uso de expressões carinhosas como “brother” ou “meu camarada”, indicando 

aproximação, conforme as falas abaixo: 

"O Peter está aqui? Willian... Willian Fabiano... E o... Willian? Willian foi meu 

brother! A gente era muito amigo..." (Egresso 1). 

"E o Nicholas está aí? Nicholas era meu camarada... no início eu via ele como um ser 

superior, devido ao seu conhecimento, mas com o passar do tempo percebi que ele era tão 

humano quanto eu com o passar de suas aulas" (Egresso 4). 

No eixo temático funcionários, estão os significados da saudade sentida em relação aos 

servidores e colaboradores que compõem a FUP. Os dados evidenciam que a cordialidade e a 

educação dos funcionários favoreceram os egressos construírem bons relacionamento com eles, 

pautados no respeito e na admiração pelos trabalhos realizados: 

"Eu achava também a relação dos funcionários com os estudantes aqui, muito boa! E 

eu achava até também assim... que os próprios alunos respeitavam muito o serviço dos 

funcionários, por exemplo os de limpeza. Eu nunca vi a galera sujando o pátio daqui, que tipo 

assim, de proposito ou fazendo alguma coisa para realmente sujar.... Então assim, isso eu 

achava que despertava um pouco nas pessoas um pouco de noção, com o trabalho que a outra 

pessoa estava fazendo!" (Egresso 1). 
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"A gente chamou aquele guarda dali, para nossa formatura, porque ele sempre foi 

muito importante! A educação dele sempre foi de... um guarda que sempre dava bom dia para 

gente, boa tarde... sempre deu boas informações e isso é um diferencial da universidade daqui! 

Entendeu?! Eu gostava muito de todos os “guardinhas” daqui, tinha o Adam da secretária que 

também é um cara excelente! Bate a saudade... e bem forte. Pelo fato de estar aqui, isso tudo 

vem à tona!" (Egresso 2). 

"O cara da reprografia... o.... o... Thomas! Muito gente boa ele... as vezes ele fazia cópia 

de graça para mim, por causa da amizade que a gente desenvolveu, de eu tanto ir lá imprimir 

ou xerocar alguma coisa... Ele é muito gente boa, ele já sabia meu nome, conversávamos muito! 

Ele era um funcionário muito massa!" (Egresso 4). 

Os dados evidenciam que a atuação dos profissionais da FUP expressa o compromisso 

que eles possuem com as pessoas, numa atitude ética, compreendida como um engajamento 

reflexivo que direciona a ação para práticas solidárias (JOHANN, 2009).  

" A Lucy me marcou aqui dentro da FUP, justamente por esse lado tão humano que ela 

tem... Eu conhecia ela, porque eu fiz uma disciplina com ela, mas eu a conheci melhor na época 

do meu TCC, na qual ela me orientou. Ela sempre se demonstrou ser aberta e preocupada com 

o outro. Independente da área que ela é formada, [...]ela fez com que isso acrescentasse no 

conhecimento que ela tinha! Ela pegou aquele conhecimento da química e ela deixou ele muito 

mais agradável, muito mais palpável com o carisma e o jeito humano que ela tem! Então ela 

me marcou de uma forma especial..." (Egresso 3). 

"A Nicole o Nicholas são dois professores aqui dentro, querendo ou não, que me 

marcaram muito! Tem gente que não gosta, mas eles me marcaram de maneira positiva! O 

Nicholas pelo jeitão dele assim... que fica falando que a gente tem que estudar, e tudo aquilo 

que ele fala eu vejo verdade nisso! Tudo aquilo que ele fala na aula: estuda! Estuda! Estuda! 

Era verdade... Já a Nicole por exemplo, ela é uma professora surpreendente! Me inspirei muito 

nela, a professora sabe tudo sobre planta, cerrado..." (Egresso 4). 

"Um professor que me marcou aqui dentro foi o Luke! Porque ele foi uma das pessoas 

mais inteligentes que eu conheci na vida! Sério! Tudo ele sabia, o que você perguntasse para 

ele, ele sabia... então, eu tenho até hoje, boas recordação desse professor... eu sabia se eu 

tivesse, qualquer dúvida... não precisava ser só de física, não! Podia ser de matemática ou 

qualquer coisa assim... e eu perguntasse para ele, ele sabia tirar minha dúvida!" (Egresso 2). 

6.4. VIVÊNCIAS 
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O grupo de significação das vivências é formado pelos eixos temáticos amigos e 

experiências. No eixo amigos, estão os significados construídos pelos egressos relacionados à 

saudade sentida das amizades cultivadas durante a época da graduação na FUP. Os dados 

apontam que as amizades desenvolvidas foram íntimas e estreitadas em atos de colaboração, 

inclusive, pela formação de grupos de estudos, que foram imprescindíveis para permanência e 

continuação desses egressos no curso: 

"Eu sinto muita saudade do entrosamento que eu tive com os meus amigos e professores, 

das amizades que cultivei... porque foi a partir daí que eu comecei me apaixonar mais ainda 

pelo meu curso e pela FUP" (Egresso 1). 

"Eu tive muita dificuldade nas matérias de exatas, mas os meus amigos me ajudavam 

nas matérias de química, física e matemática, porque a gente montava grupos para estudarmos 

juntos. Então... graças a eles eu conseguia estudar e entender as matérias, mas é porque eles 

me ajudavam! Ai depois que tive essa base com os meus amigos e professores eu fui só 

melhorando na universidade. Tanto é que as minhas notas falam por si só." (Egresso 2). 

Os dados também mostram que algumas das amizades cultivadas por esses egressos, na 

FUP, até hoje permanecem e que são frutos desse investimento: 

"Eu sinto muita saudade da FUP! Eu vivi momentos bons demais aqui! Eu conheci 

pessoas muito boas aqui... que eu mantenho contato até hoje! E é muito engraçado, porque eu 

tinha uma amiga aqui, que era muito amiga minha mesmo... e ela vai casar agora, e eu descobri 

que esse casal, ou seja, o marido dela, também era um amigo meu daqui! E eles vão morar na 

minha rua... aí eu: Pô cara! Olha que coincidência..." (Egresso 1). 

As relações de amizade construídas, pelos egressos, na FUP, com seus amigos, 

permitiram experiências, entendidas por Bondía (2002) como: “aquilo que me toca”, de 

transformação, portanto de desenvolvimento humano, advindas a partir de reflexão sobre o fato 

vivido. As experiências com os pares oportunizaram importantes momentos de aprendizagem, 

reflexão, diversão, descontração, humanização e, é claro, construção de laços de solidariedade:   

"Eu enxergava muito a FUP sendo um lugar que as pessoas eram mais humildes! Eu ia 

lá para o Darcy Ribeiro... e eu achava lá as pessoas mais esnobes e mais metidas... e aqui não 

era dessa forma, pelo menos os estudantes de Ciências Naturais. Eu lembro uma vez, cara, isso 

eu nunca esqueci e sempre comento isso com todo mundo... teve uma confraternização do 

pessoal da noite, de Ciências Naturais que eu fui... grande parte das pessoas eram um pouco 

mais carente, mas foi uma das reuniões mais legais que eu já fui na vida, porque ali eu estava 
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sentindo que as pessoas estavam sendo pessoas com o próximo, não estavam querendo ser... 

tipo assim, botar um rótulo, ou uma roupa bacana e tal, para aparecer e aparentar realmente 

alguma coisa que ela não era... Existia diálogo entre todos que estavam ali! Aquilo eu guardo 

como uma experiência especial até hoje...! Ali você sentia que as pessoas se importavam umas 

com as outras mais pelo que elas eram mesmo" (Egresso 1). 

"Eu sinto muita saudade das experiências que tive ali em frente da cantina, ali eu 

gostava! Ali você tinha muito contato com... conversa entre os estudantes e professores! Ali 

tinha umas mesas, que eu lembro que na copa do mundo, botaram uma televisão, onde todos 

nós ficamos assistindo juntos e essa experiência foi muito legal, me marcou!" (Egresso 4). 

Estas experiências e relações, desenvolvidas pelos egressos em seus diversos contextos 

na FUP, constituem o eixo de significação das vivências, que abrange o conjunto de todas as 

experiências que eles vivenciaram durante a fase universitária. A vivência é um grupo de 

significação, justamente por ser de caráter mais amplo do que os eixos que a compõe.  

As vivências experienciadas pelos egressos na FUP possibilitaram a construção de 

muitos significados acerca da saudade. O fato é que todas essas experiências certamente 

oportunizaram momentos únicos de formação pessoal, profissional, social, espiritual e 

ecológica.  

"Isso daqui colaborou de diversas formas para eu ser quem sou hoje! A vivência aqui 

com a FUP, com os professores... com as pessoas que estudaram aqui também de outros cursos, 

te proporcionam uma vivência diferente, porque assim... você não aprende só na sua área, só 

no seu cognitivo... não só na área cientifica! Você aprende muito e amadurece como pessoa, 

porque aqui a gente estava sujeito a.. a... como é que fala... a gente passou por muitos 

momentos de dificuldades, por momentos que a gente tem que aprender a lidar, saber lidar 

com pessoas, saber lidar com situações, com problemas, então... aqui a gente se vê diante de 

algo novo! E quando a gente está diante de algo novo, muitas vezes a gente sabe lidar com 

mais facilidade e outras vezes não... E é nisso que a FUP me ajudou... a amadurecer e a crescer 

como gente, como pessoa! Então conforme eu fui passando por esses problemas fui aprendendo 

a lidar com eles e amadurecer. Então a FUP colaborou muito na questão do amadurecimento... 

Saber lidar mesmo com a pessoa como um ser carnal, como homem, como mulher, como uma 

pessoa que ama, que vive, como uma pessoa que precisa de se sentir amada, abraçada, uma 

pessoa que precisa conviver com outras pessoas, como também na questão do conhecimento." 

(Egresso 2). 
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"Eu sinto saudade de tudo! Da vivência! Da convivência com os professores, das 

experiências em grupo para realizar os trabalhos, até dos sofrimentos de estudar para a 

prova... eu sinto muita falta disso, do alívio de sair de uma sala de aula e pensar: eu fiz uma 

prova boa, ou apresentei um bom trabalho! Sinto saudades dos projetos que eu participei, do 

PIBID... Nossa! Eu sinto muita falta do PIBID! Eu sinto falta de tudo... " (Egresso 3). 

6.5. AS DIMENSÕES: A SÍNTESE DO MODELO 

Os resultados apontaram que os significados sobre a saudade, sentida pelos egressos em 

relação à FUP, são de caráter complexo e dinâmico, devido à variedade de concepções que eles 

têm daquilo que sentem saudade. Em suas narrativas, isso parece estar interligado à quantidade 

de experiências, aos lugares e pessoas das quais eles sentem saudade sobre a FUP, que podem 

ser sintetizadas em duas dimensões: relações interpessoais e relação com o meio. 

Essa síntese em dimensões só foi possível, porque, num primeiro momento, deixamo-

nos e construímos espaços intencionais de narrativa para que os egressos se oportunizassem re-

ver e re-viver o passado, sentir incertezas ao descrever do que exatamente sentem saudade 

(SOTO, 2015), em meio a quantidade de contextos que compõem as experiências vividas por 

eles na FUP. Assim, a estratégia de organizar os dados, primeiramente, em eixos que 

representam do que os egressos sentem saudade, possibilitou percebermos uma variedade de 

significados sobre a saudade, que se concretizam na saudade de alguém relacionada a algo, que, 

para nós, neste momento síntese, refere-se à saudade relacionada às interações que os egressos 

construíram com o meio e com as pessoas. 

Neste contexto, o primeiro resultado-síntese que nos chama a atenção é a saudade 

sentida pelo ambiente da FUP. Da Matta (1993) e Silveira (2008) descrevem este fator saudoso, 

como o “lugar da existência da saudade”, onde existe um espaço propício para o cultivo da 

saudade, sendo este um terreno memorial, repleto de histórias e lembranças, que se relaciona 

ao espaço físico e social de ser e estar na FUP (LEÃO, 1986; BIZERRIL, 2015). 

A FUP, para os egressos, é um lugar com identidade própria que tem impactos sociais 

na medida em que os posicionamentos de si e do outro são de compromisso um com o outro, 

neste lugar (ALVES; OLIVIEIRA; CAIXETA, 2016), e, também, com quem e o que está fora 

da FUP em determinado momento no tempo e no espaço, por exemplo, quando há preocupação 

com a comunidade de origem  

A dimensão relações interpessoais se une à dimensão relação com o meio para permitir 

a compreensão da saudade da FUP experienciada por estes egressos. A saudade engloba a 

relação com o meio e, também, as interações sociais que fazem esse meio ser significado como 
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um ambiente familiar (NORA, 1993), isto é, acolhedor, aconchegante, que permite a 

aproximação das pessoas e o desvelar de sentimentos que denotam apreço íntimo pelo local. A 

saudade é significada como algo meu: “eu sinto”; ainda que, para construí-la, eu tenha 

interagido com diferentes pessoas e espaços. Esta expressão, utilizada no cenário saudoso, faz 

referência a um sentimento que está bastante interligado à saudade, que é o sentimento de amor 

(BAUMAN, 2004; TOBIAS, 1997), que pôde ser expressado pelos egressos, por meio do 

sentimento de pertencimento e cuidado que eles demonstram ter em relação à FUP e às pessoas 

que a compõem e que poderão compô-la num futuro breve. 

A dimensão relações interpessoais concretiza a cultura participativa que tem sido 

construída na FUP de forma deliberativa, ou seja, como uma escolha de atuação na universidade 

que demanda e incentiva a interação entre estudantes, servidores e professores da FUP, mas 

também a comunidade local e sociedade, de uma maneira geral. O propósito desta dinâmica 

organizacional é a tomada de decisão no coletivo (BIZERRIL, 2015), que implica, para isto, 

uma responsabilização individual com o lugar e com os processos e interações que compõem a 

FUP, que é enunciada pelos egressos, mesmo eles não sendo, oficialmente, estudantes 

matriculados na FUP, mas sendo eternamente FUP, dada a noção de pertencimento (SÁ, 2005) 

que eles construíram em suas narrativas. 

As relações interpessoais foram imprescindíveis para que os egressos construíssem suas 

identificações como pessoas e profissionais (FERNANDES, 2016; EIZIRIK; KAPCZINSKI; 

BASSOLS, 2001). Isto porque as relações foram pautadas pela afetividade, entendida como a 

capacidade que eu tenho de afetar o outro e vice-versa em determinado contexto com vistas à 

construção de compromissos mútuos e sociais em relação ao alcance do objetivo almejado, 

neste caso, a profissionalização como professores de ciências. A afetividade é expressada, nas 

narrativas, como construções feitas pelo diálogo, pela empatia e pelo exercício da alteridade 

(LEITE, 2006; ALMEIDA, 1999; VERAS; FERREIRA, 2010).  

As duas dimensões juntas conseguem, portanto, descrever e explicar o fenômeno da 

saudade sentida pelos egressos, por considerarem, ao mesmo tempo, as pessoas e o meio, que 

é físico e social. A saudade da FUP expressa as relações de aproximação entre professores, 

estudantes e funcionários, o respeito mútuo entre eles, consolidado pelo afeto e 

comprometimento com tudo aquilo que se faz na FUP e que faz da FUP a FUP, deixando boas 

lembranças naqueles que finalizam parte do seu ciclo de vida ali (CHOW, 2005).  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Esta pesquisa tomou para si o desafio de estudar o fenômeno saudade da FUP a partir 

de narrativas de egressos sobre ela. A saudade da FUP é um fenômeno relacional. A saudade 

se relaciona às interações com as pessoas e com o meio, entendido como um ambiente físico e 

social. 

Estudar a saudade de egressos sobre a FUP foi e é relevante porque demonstrou a 

vocação desta unidade acadêmica de construção de profissionais eticamente engajados em um 

processo de reflexão e atuação pautado na colaboração com vistas à transformação social e ao 

desenvolvimento humano de si e do outro. Os egressos entendem que são as interações afetivas, 

que implicam em compromisso consigo, com o outro e com os diferentes contextos que fazem 

da FUP a FUP. 

Esse espaço interativo oportuniza a concretização de sonhos, independente da natureza 

deles, seja formar-se, ser professor/a, desenvolver projetos, entre outros. Esta realização só é 

possível porque a FUP permite a construção e o reconhecimento de uma cultura participativa, 

guiada por interesses comuns de interação e agregação de todos aqueles que fazem parte da 

FUP e se reconhecem como pertencentes a esse local, seja como integrantes desse processo de 

desenvolvimento do campus ou como embaixadores do campus onde quer que esses egressos 

atuem hoje.  

As pesquisas sobre os egressos têm uma tradição na investigação do perfil do egresso; 

portanto, esta pesquisa apresenta duas inovações importantes: a primeira investigar a saudade 

de egressos com relação à vida vivida na unidade acadêmica de sua formação e a segunda 

investigar o tema saudade no contexto universitário. 

A relevância da primeira inovação se relaciona ao fato de compreender que a formação 

na educação superior está para além do ensino de conceitos específicos e técnicas sobre como 

se deve atuar, enquanto profissional, de ensino, neste caso. Esta pesquisa revelou que os 

processos de aprendizagem acontecem nas relações consigo mesmo lá na “piscina”, quando 

paro para pensar sobre a vida; no diálogo que teço com meus professores na hora do almoço, 

assistindo à televisão; nos corredores, quando tenho a oportunidade de rir e conversar. Enfim, 

os resultados evidenciaram que o clima social da FUP favorece contextos de formação, em 

educação superior, que tomam em conta os conteúdos, as técnicas, mas também os processos, 

as pessoas e como esses elementos se relacionam. E a FUP tem feito isso não por meio de um 

espaço restrito de formação sobre uma atuação ética, interativa, dialógica; mas pela maneira 

com que ela tem se constituído como universidade, com uma cultura participativa, dialógica e 

eticamente engajada. 
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A relevância da segunda inovação diz respeito a compreender o fenômeno da saudade 

no cenário universitário que, à princípio, é um lugar de formação e não de promoção de 

lembranças. No entanto, tomar a universidade como objeto de saudade e possibilitar a narração 

de si como egresso, gerou o contexto necessário para se conhecer o que a universidade tem 

deixado como lembranças e, podemos arriscar dizer, contribuições para a vida desses 

participantes. Com isto, para quem ainda está na universidade, os significados sobre a saudade 

da FUP e suas dinâmicas oportunizam reflexões profícuas sobre o que fizemos, o que temos 

feito e o que poderemos fazer tendo em vista que, como nos inspira Antoine de Exupéry (2015): 

a FUP é responsável pelo que cativou. Ou, em outras palavras, a FUP tem, para esses egressos, 

claramente, compromissos com um jeito de ser e de fazer universidade que é inovador por sua 

valorização ao humano.  

Com estas reflexões, consideramos que é necessária haver propostas de eventos e 

encontros de egressos, que gerem ambientes singulares de atuação deles para a construção de 

novas lembranças e manifestação de outros sentimentos, como gratidão e amor, que foram 

citados nesta pesquisa e podem ser sistematizados devido à intensidade de seus respectivos 

significados. 

Este estudo com os egressos parece ter aberto, para a FUP, uma possibilidade de tradição 

de contar e ouvir histórias e recordações que não estão em documentos ou publicações oficiais; 

mas que enunciam o ser e o fazer da FUP como uma construção coletiva. A FUP é a FUP porque 

temos construído, neste rico e frutífero espaço de interações, uma identidade própria para o 

campus da Faculdade da UnB Planaltina. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Questionário Online – “Que sentimento é esse? ” 

Prezado/a Egresso/a da FUP, 

Sou Samuel Loubach da Cunha, estudante de Licenciatura em Ciências Naturais da Faculdade 

UnB Planaltina (FUP). Estou fazendo uma pesquisa, para o meu Trabalho de Conclusão de 

Curso, sobre os sentimentos dos egressos da FUP. Gostaria da sua participação voluntária! 

Para a coleta de dados, você precisa responder, apenas uma pergunta, além daquelas que se 

relacionam à descrição dos/as participantes. As perguntas constam neste formulário. 

O uso posterior desses dados será restrito ao estudo e divulgação científica e/ou formação de 

profissionais. O seu nome não será divulgado em nenhuma hipótese. Garanto o sigilo das 

informações, já que tudo o que você disser será organizado em categorias, ou seja, será feita 

uma análise em grupo. Além disso, garantimos o seu direito de desistir da pesquisa a qualquer 

momento no decorrer do processo. Esclarecendo, novamente, que a participação nessa pesquisa 

é voluntária. 

A presente pesquisa é orientada pela professora Dra. Juliana Eugênia Caixeta e pelo professor 

Dr. Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril. Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, contate-me por e-

mail ou pelo seguinte telefone: soumaisfup@hotmail.com ou (61) 98262-7981. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, assinale o consentimento da sua participação. Em caso de recusa, você não será 

penalizado/a de forma alguma. 

Desde já, agradeço sua ajuda! 

Você aceita participar da presente pesquisa de acordo com o termo apresentado? 

o Sim 

o Não 

1) Quais são as siglas que compõe o seu nome? Exemplo: João Alberto Sousa – J.A.S 

2) Sexo 

o Masculino 

o Feminino 

3) Você se formou em qual semestre? Exemplo: 2012/1 

4) Você ainda mantém algum vínculo com a FUP? 

o Sim. Ainda estou na FUP, desenvolvendo projeto com um professor. 

o Sim. Ainda estou na FUP, fazendo uma segunda graduação. 

o Sim. Ainda estou na FUP, fazendo pós-graduação Lato Sensu. 
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o Sim. Ainda estou na FUP, fazendo mestrado. 

o Sim. Ainda estou na FUP, fazendo doutorado. 

o Sim. Ainda estou na FUP, como técnico/a – colaborador/a. 

o Sim. Ainda estou na FUP, como funcionário/a. 

o Sim. Ainda estou na FUP, como professor/a. 

o Não. Não estou mais na FUP. 

5) Quando esteve na FUP, você participou de: 

o Monitoria; 

o Prodocência; 

o Comitiva Estudantil; 

o Projetos de Pesquisa; 

o Projetos de Extensão; 

o CA – Centro Acadêmico; 

o PET – Programa de Educação Tutorial; 

o PIBID – Programa de Bolsas de Iniciação à Docência; 

o PIBIC - Programa de Bolsas de Iniciação Científica; 

o PIBIT - Programa de Bolsas de Iniciação Tecnológica; 

6) Quando esteve na FUP, você foi: 

o Acolhido/a e bolsista pela assistência social; 

o Acolhido/a pelo SOU (Serviço de Orientação ao Universitário); 

o Acolhido/a pelos veteranos do curso de Ciências Naturais; 

o Acolhido/a pelo Centro Acadêmico; 

o Acolhido/a pelos professores do campus; 

7) Quando você estava na graduação participou de: 

o Eventos Científicos; 

o Eventos Culturais; 

8) Atualmente você trabalha? 

o Sim, na área da educação com ensino de Ciências. 

o Sim, na área da educação. 

o Sim, fora da área da educação. 

o Não, contínuo só estudando. 

9) Qual sentimento expressa o que você sente hoje, quando se fala ou lembra sobre sua 

experiência na FUP? Descreva um pouco sobre o assunto. 
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Anexo 2: Roteiro da entrevista episódica 

1) Se apresente e me conte sobre o que você faz hoje. 

2) Me conte sobre sua escolha de cursar Ciências Naturais. 

3) Me conte como foi sua experiência dentro do curso. 

4) Me conte o como você acha que suas experiências aqui dentro da FUP, pode colaborar para 

aquilo que você é hoje. 

5) Você sente saudade da FUP? 

6) Me conte sobre essa saudade que você senti sobre a FUP. 

7) Me conte experiências boas ou ruins, que vivenciou aqui na FUP. 

8) Qual o diferencial da FUP, na sua concepção? 

9) Como a FUP colaborou na sua formação? 

 

Anexo 3: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada “Os significados 

da saudade da FUP em narrativas de egressos do curso de Ciências Naturais”. A proposta dessa 

pesquisa é problematizar o fenômeno da saudade sentida por egressos da FUP, mais 

especificamente entre os licenciados do curso de Ciências Naturais. Algumas questões que 

desejamos conhecer são: os motivos que levam os egressos a sentir saudade da FUP, 

compreender os significados construídos pelas falas dos egressos sobre essa saudade, 

possibilitando analisar o que a Faculdade UnB Planaltina tem de diferencial como instituição 

pública de ensino superior.  

Para desenvolvimento dessa pesquisa, realizaremos dois encontros, previamente 

marcados, no local, data e horário que você preferir. Nossos encontros terão duração variável, 

dependendo da sua motivação e disponibilidade. 

Para a coleta de dados, utilizaremos dois roteiros de entrevistas, um com duas perguntas 

e outro com somente uma, um gravador, bloco de anotações, caneta e talvez, uma máquina 

fotográfica, caso você permita registrar, por imagens, os objetos que você guarda, a título de 

ilustração. O uso posterior desses dados será restrito ao estudo e divulgação científica e/ou 

formação de profissionais. O nome do (a) participante não será divulgado sobre nenhuma 

hipótese, garanto o sigilo das informações, já que tudo o que o/a participante disser será 

organizado em categorias. Além disso, garantimos o seu direito de desistir da pesquisa a 
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qualquer momento no decorrer do processo. Esclarecendo assim, que a participação nessa 

pesquisa é voluntária. 

A presente pesquisa será realizada pelo estudante Samuel Loubach da Cunha, 

universitário da Faculdade UnB Planaltina, tendo como orientadores, nessa pesquisa, os 

professores Dra. Juliana Eugênia Caixeta e Dr. Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril. Caso tiver 

dúvidas sobre a pesquisa, contate-me por e-mail ou pelo seguinte telefone: 

samuk.loubach@hotmail.com ou (61) 98262-7981.  

 Após ser esclarecido (a) sobre as informações da pesquisa, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine o consentimento da sua participação. Em caso de recusa você não 

será penalizado (a) de forma alguma. 

CONSENTIMENTO DO/A PARTICIPANTE 

Eu, ______________________________________________________, DECLARO 

que fui esclarecida/o quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pelo pesquisador e 

CONSINTO minha participação neste projeto de pesquisa, para fins de estudo, publicação em 

revistas científicas e/ou formação de profissionais. 

Brasília, _______ de _________________de 2017. 

 

Anexo 4: Fotografias dos Objetos dos Participantes 

 

mailto:samuk.loubach@hotmail.com

