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RESUMO 

 

 Filhos da Independência busca compreender o universo dos estudantes 

guineenses do Programa Estudantes - Convênio de Graduação (PEC-G) nas cidades de 

Fortaleza/CE e Natal/RN com relação às estratégias de convivência e adaptação. O 

aluno estrangeiro selecionado neste programa cursa gratuitamente a graduação nas IES. 

Em contrapartida, deve atender a alguns critérios: entre eles, provar que é capaz de 

custear suas despesas no Brasil, ter certificado de conclusão do Ensino Médio ou curso 

equivalente e proficiência em língua portuguesa, no caso dos alunos de nações fora da 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).  São selecionados, 

preferencialmente, estudantes inseridos em programas de desenvolvimento 

socioeconômico, acordados entre o Brasil e seus países de origem. Os acordos 

determinam a obrigação do aluno de regressar ao seu país de origem e atuar na área na 

qual se graduou. 

 Esses estudantes ao chegarem ao Brasil, evidentemente, trazem consigo suas 

identidades étnicas guineenses que, ao entrarem em contato com a sociedade brasileira, 

adquirem uma “identidade híbrida”. Assim, este trabalho analisa o cotidiano dos 

estudantes africanos no Brasil com um especial recorte sobre os estudantes da Guiné-

Bissau em Fortaleza/CE e em Natal/RN, tentando entender a vivência desses estudantes 

que na terra dos outros vivem.  Assim, o local (Brasil) assume todo o seu sentido em 

relação ao distante antes ligados pela história colonial e hoje ligados pelas relações 

internacionais ou diplomáticas. Finalmente, a construção de uma “nova” identidade 

étnica, uma cultura guineense no Brasil configura-se numa celebração móvel: formada e 

transformada sucessivamente em relação às formas com as quais o indivíduo é 

representado ou interpelado nos sistemas culturais envolventes. 

Palavras-chave: Imigração, cultura, hibridismo, África, Guiné-Bissau.  
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Résumé 

 Notre travail propose de comprendre l`immigration africaine contemporaine du 

Brésil à travers l'univers des étudiants guinéens participant au Programme Étudiants 

« Convênio de Graduação » (PEC-G) dans les villes de Fortaleza dans l'Etat Ceará et 

Natal dans l'Etat de Rio Grande do Norte, en étudiant leurs stratégies de convivialité et 

d'adaptation. Les étudiants étrangers sélectionnés dans ce programme font leur licence 

gratuitement dans les Instituts d'Enseignement Supérieur (IES). Pour accéder à ce 

programme ils doivent répondre à certains critères : montrer qu'ils sont en mesure de 

payer leurs frais au Brésil, avoir le bac ou un diplôme équivalent et maîtriser la langue 

portugaise lorsqu'ils sont originaires d'un pays n'appartenant pas à la Communauté de 

Pays de Langue Portugaise (CPLP). Les étudiants qui participent à des programmes de 

développement socio-économique contractés entre le Brésil et leurs pays d'origine sont 

prioritaires. Ces accords les contraignent à rentrer dans leurs pays d'origine et de 

travailler dans le domaine dans lequel ils ont été diplômés une fois les études terminées. 

 Les étudiants, qui arrivent au Brésil porteurs de leurs identités ethniques 

guinéennes, entrent en contact avec la société brésilienne et acquièrent ainsi une 

« identité hybride ». C'est dans ce contexte que ce travail analyse le quotidien des 

étudiants africaines au Brésil avec un regard porté sur les étudiants de Guinée-Bissau à 

Fortaleza et à Natal comprendre l'expérience des étudiants qui vivent en terre étrangère. 

Ainsi, le lieu (Brésil) prend toute sa valeur par rapport au distant (Guinée) autrefois lié 

par l'histoire coloniale et aujourd'hui lié par des relations internationales ou 

diplomatiques. Finalement, la construction d'une « nouvelle » identité ethnique, d'une 

culture guinéenne au Brésil s'opère dans une célébration mobile c'est-à-dire 

successivement formée et transformée en relation avec les formes à travers lesquelles 

l'individu est représenté ou interpelé dans les systèmes culturels dans lesquels il est 

impliqué. 

 Mots-clés : Immigration, culture, hybridisme, Afrique, Guinée-Bissau.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao chegar ao Brasil, na noite do dia 18 de Fevereiro de 2005, comecei a 

interessar-me pela comunidade africana aqui estudando. Pois, ao desembarcar no 

Aeroporto Internacional Pinto Martins de Fortaleza, deparei-me com um número 

relativamente grande (talvez hoje três vezes maior) de africanos à espera de familiares, 

amigos, conhecidos ou até os que iam ver se por acaso chegaria algum conhecido. Havia 

também os que iam buscar encomendas que os familiares e amigos mandavam da 

África, como baobá, azeite de dendê, remédios tradicionais, etc. Após um período de 

cinco anos, um ex-professor meu na época da minha graduação em História na 

Universidade Federal do Ceará, Doutor Franck Ribard sugeriu-me que pensasse numa 

pesquisa sobre a comunidade africana no Brasil, mais precisamente sobre a comunidade 

estudantil. Daí pensei nos meus conterrâneos guineenses em Fortaleza e Natal. Com as 

reflexões apreendidas a partir de debates no meio acadêmico ao longo das minhas 

participações nos eventos dentro da Universidade e das minhas vivências fora dela, 

pude perceber a riqueza das comunidades africanas que estão se formando dentro da 

sociedade brasileira.  Nas atividades acadêmicas, mais especificamente na Disciplina 

Antropologia da Imagem: Cinema e Pós-Colonialismo do Curso de Mestrado em 

Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ministrada pela 

minha orientadora, Doutora Lisabete Coradini, obtive contatos com autores ditos 

“periféricos” ou subalternos (Said, Bhabha, Spivak, Appiah, Fanon, entre outros) que 

pesquisam sobre a formação das pequenas nações das ex-colônias nas metrópoles 

europeias. Assim, pude perceber também que um projeto de pesquisa comparada seria 

viável para desenvolver estudos sobre a comunidade africana no Brasil, fazendo um 

recorte sobre os estudantes guineenses do Programa de Estudantes-Convênio de 

Graduação (PEC-G)
1
 nas cidades de Fortaleza e Natal. 

                                                 
1
  O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) oferece oportunidades de 

formação superior a cidadãos de países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos 

educacionais e culturais. Desenvolvido pelos ministérios das Relações Exteriores e da Educação, em 

parceria com universidades públicas - federais e estaduais - e particulares, o PEC-G seleciona 

estrangeiros, entre 18 e 25 anos, com ensino médio completo, para realizar estudos de graduação no 

Brasil. 
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 Assim, o presente trabalho investiga os “Filhos da Independência” da Guiné-

Bissau em Fortaleza, no Estado do Ceará, e em Natal, no Estado do Rio Grande do 

Norte, ambos no Brasil. Estes jovens estudantes nasceram depois de 1973, ano em que o 

Partido Africano para Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) proclamou 

unilateralmente a República da Guiné-Bissau como um Estado soberano, livre de 

Portugal. Assim, a Guiné-Bissau é filha de um movimento de luta popular pela 

independência, consequentemente os estudantes guineenses do PEC-G que estudam 

hoje na República Federativa do Brasil são frutos dessa luta de libertação, tentando 

assim mostrar a forma como está a se estabelecer uma “nova” identidade entre esses 

estudantes do Convênio e a maneira como estão construindo uma “comunidade” 

guineense dentro da nação brasileira nas metrópoles pesquisadas. Dito isto, construir 

uma “nova” identidade étnica e comunidade guineenses implica em comportar-se como 

guineense, ou seja, falar crioulo, mostrar um sentimento patriótico em relação ao país de 

origem, enfim, fortalecer a crença de ser diferente dos brasileiros. 

 Desse modo, esta dissertação analisa as relações de convivência entre os 

estudantes guineenses e os estudantes brasileiros.  Enfoco assim, em particular, a 

relação observador-observado que ganhou contornos particulares no decorrer da 

pesquisa, em decorrência do duplo e ambíguo papel que eu vivenciei enquanto 

pesquisador e cidadão guineense. Dito de outro modo, o fato de eu ser ao mesmo tempo 

investigador e guineense, ex-estudante do PEC-G e ainda membro da comunidade 

estudantil em duas cidades; apesar de eu pertencer a estas duas comunidades esse fato 

não “eliminou” momentos de tensão entre mim e os sujeitos pesquisados, pois como um 

“de dentro” sou temido como aquele que poderia revelar conflitos “simbólicos” internos 

da comunidade como as disputas pela presidência da Associação dos Estudantes da 

Guiné-Bissau e alguns “problemas” internos reais da comunidade, que serão discutidos 

ao longo do trabalho. 

 Essa minha posição ambígua de pesquisador e guineense transparece a cada 

momento em que me “insiro” no universo pesquisado. Na verdade, no inicio da 

pesquisa, os sujeitos pesquisados me viam mais como um cidadão guineense do que 

como um pesquisador. Por causa da minha “inserção” e pertencimento, a minha 

participação sempre foi muito ativa em organização de festas, danças tradicionais e 
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eventos comemorativos e até mesmo em discussões sobre a política da Guiné-Bissau e 

da África, o que fez com que me classificassem também como um “de dentro”. 

 Quando comecei a sistematizar os dados empíricos, entrei na fase de exercitar a 

minha capacidade cognitiva plena. Essa fase de sistematização marca um diálogo 

constante com a disciplina Antropologia, onde o texto etnográfico adquire a sua forma 

inicial, de uma análise profunda. Portanto, essa fase significa para mim um diálogo com 

a “comunidade de comunicação” e “de argumentação” (SILVA, 2005). 

 No entanto, todo o texto etnográfico ou descrição densa, conforme Clifford 

Geertz (1989) é uma construção do etnógrafo a partir das representações que os seus 

interlocutores fazem do mundo cultural em que estão inseridos. Assim, não deve haver 

uma ruptura entre o being there, que é uma experiência de coleta de dados e o writing 

here ou a sua organização enquanto texto etnográfico. Isto quer dizer que não há 

nenhuma descrição que possa ser apresentada como “fatos brutos”, uma vez que 

qualquer descrição já é em si mesma uma primeira interpretação, circunstanciada pelo 

olho domesticado do pesquisador. 

 Nessa perspectiva, conforme Vagner Silva (2000) a objetividade não significa 

um “esvaziamento dos aspectos subjetivos” presentes na experiência de campo ou a 

“depuração destes aspectos numa linguagem condizente com as exigências da 

racionalidade científica”. 

 As questões aqui apresentadas sobre esta pesquisa buscam enfocar as 

implicações da relação observador-observado, particularmente quando esta é permeada 

por uma situação específica de pertencimento, revelando, assim, os vários 

estranhamentos a que estão sujeitos, no trabalho de campo, tanto pesquisadores quanto 

pesquisados. O importante é que, nesse processo, ambos se transformam. Deste modo, 

pela nossa compreensão de uma forma tão distante e estranha da natureza humana, 

podemos entender a nossa própria natureza (MALINOWSKI, 1978). 

 Esta pesquisa tem como suporte metodológico: observação participante, 

entrevistas formais e informais, registro audiovisual, consulta em jornais e periódicos, 

dados institucionais da UFC e da UFRN, que serão apresentados a seguir, 
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detalhadamente.  No entanto, tenho acompanhado o dia a dia dos estudantes guineenses 

nos Restaurantes Universitários, festas, jogos, nas residências, nos bairros, nos 

encontros acadêmicos, nas redes sociais, etc. No que se refere à festas, além de a 

comida africana ser um chamariz para os brasileiros desempenha também um papel 

social importante, marcando a identidade nacional e étnica do grupo (MUNGOI, 2006), 

porém, o seu preparo cria um momento de tensão entre os vários estudantes africanos 

estudando aqui, devido às diferenças étnicas, regionais e religiosas. Apesar de serem 

provenientes do mesmo continente e até do mesmo país, muitos deles são pertencentes a 

grupos étnicos distintos, onde cada região, cada grupo étnico e cada religião tem o seu 

prato ou prato que não lhe é “característico”, ou seja, que lhe é proibido por ser 

considerado “de repulsa” por sua religião. Vejamos, por exemplo, um caso que me 

marcou bastante na época em que cursava História em Fortaleza, numa das 

comemorações do dia da África, da qual eu fazia parte da comissão organizadora. Foi 

no ano de 2006, os países mais representativos na época eram Guiné-Bissau, Cabo 

Verde e São Tomé e Príncipe. Tínhamos pouco recurso, quase nenhum patrocínio. As 

meninas de cada país queriam a todo o custo que a sua culinária fizesse parte do 

cardápio a ser oferecido na festa. As cabo-verdianas queriam catchupa
2
, as santomenses 

preferiam kalulu
3
 e as guineenses pretendiam confeccionar caldo de mancarra

4
. Neste 

caso, tivemos que atender, por uma questão de “justiça”, a exigência de todas as 

nacionalidades. Durante a festa a “disputa” para oferecer pratos dos países de origem 

não significou só exibir o “saber-cozinhar”, mas também exprimir orgulho da culinária 

nacional ou étnica. Porém, na falta de ingredientes, como acontece muitas vezes, apesar 

de o Brasil ser também um país com clima tropical, as estudantes improvisam, ou seja, 

reinventam, ganhando uma dimensão simbólica nacional. Porém, entre os guineenses, 

no caso da confraternização da independência nacional o problema nem sempre é o 

gosto regional, mas sim as questões religiosas, por serem de um país composto de 

cristãos, muçulmanos e cultuadores de cultos tradicionais, os pratos passam a ser 

variados e, desse modo, dividem simbolicamente os estudantes, coloca os muçulmanos 

de um lado e cultuadores de cultos tradicionais e cristãos do outro, uma vez que os 

                                                 
2
  Comida feita à base de feijão, milho, carnes suína e bovina e frango. 

 
3
   Comida feita à base de galinha caipira e muito limão, ganhando um tom esverdeado. 

 
4
  Comida feita à base de pasta de amendoim, acompanhada de quiabo pisado. 
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muçulmanos não comem carne de porco e nem consomem álcool e alguns pratos têm 

como ingredientes esses produtos, ou seja, confeccionam-se diferentes pratos nacionais 

atendendo a cada “grupo”. Durante esses eventos procurei entender melhor as 

estratégias dos sujeitos em suas barganhas para conviverem com os brasileiros e 

próprios guineenses, uma vez que são portadores de identidades étnicas diferentes. 

 Eu também, como pesquisador guineense, percebi que não havia muitos estudos 

sobre estudantes africanos em Natal e Fortaleza, por isso empreendi um estudo sobre a 

imigração africana no Brasil, recortando os alunos guineenses do PEC-G, partindo da 

minha própria experiência enquanto ex-estudante do referido convênio. Para isso, 

apoiei-me nos trabalhos de Neusa Gusmão (2004), que pesquisou sobre a diáspora 

africana vivida por imigrantes e jovens estudantes em Portugal e no Brasil, originários 

dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) – Angola, Cabo-Verde, 

Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Jovens esses que são, segundo 

Gusmão, a chamada “segunda geração de imigrantes”, a geração perigosa conforme a 

autora, aos olhos do mundo europeu, de Portugal, porém não menos no caso brasileiro, 

onde ela analisa os patrimônios sociais e culturais constituídos pela memória familiar e 

coletiva, que toma por base o mundo africano e o contexto da migração. Naquele 

trabalho, a autora fala de bairros africanos em Portugal, as chamadas Aldeias d’África, e 

de jovens estudantes universitários que vivem em repúblicas e em moradias estudantis 

na região de Campinas e nas cidades de Belo Horizonte e Fortaleza. Discutindo assim o 

que os caracteriza no âmbito de uma africanidade e de uma negritude construídas com 

base em seus deslocamentos e histórias particulares, que revelam a história mais geral 

do povo negro, africano e estrangeiro na “terra dos outros”. Também no trabalho de 

Danielle Ellery Mourão(2006), que pesquisou sobre identidades em trânsito, 

apresentando uma reflexão sobre os processos de ressignificação de identidades e 

nacionalidades a partir dos resultados da pesquisa realizada com estudantes guineenses 

e cabo-verdianos formados no Brasil, ela aborda a construção das identidades em Cabo 

Verde e em Guiné-Bissau a partir das concepções dos sujeitos pesquisados, constatando, 

desta forma, os distintos processos de construção de identidades: cultural (étnica) e 

nacional nesses países, o que possibilitou a estes a adoção de diferentes estratégias de 

inserção no "modelo democrático" do Estado-Nação. A pesquisa ainda versa sobre as 

identidades guineenses e cabo-verdianas e seus específicos processos de construção de 
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nacionalidades, tendo como foco central a importância da formação dos estudantes no 

Brasil para a ressignificação de suas identidades nacionais, desconstruindo as idéias 

correntes sobre o continente africano como um todo homogêneo, bem como sobre nação 

e nacionalidade postas pelo Ocidente, considerando as intenções políticas e econômicas 

universalistas subjacentes a essas idéias. 

 Partindo do estudo do sociólogo senegalês, Alain Pascal Kaly (2001), que foi  

um dos primeiros a se interessar pelo tráfego de jovens estudantes africanos para o 

Brasil, constatei que ele investigou o primeiro grupo desses estrangeiros que vieram na 

década de 1960, ano em que os países africanos estavam conquistando suas 

independências da Europa. Hoje, há estudantes vindos de países cujas línguas oficiais 

são o francês, o inglês, o português e o espanhol (Guiné Equatorial). A grande maioria 

vem com bolsa paga pelos países de origem ou por organismos internacionais – ou, no 

caso, de estudantes oriundos dos PALOP`s pelo Brasil. Os estudantes senegaleses e 

marfinenses são financiados pela própria família, finalmente temos a dissertação de 

Mestrado duma africana de Moçambique, Dulce Mungoi (2006), que nos traz os relatos 

de experiências e reconstrução de identidades étnicas de estudantes africanos em Porto 

Alegre. Através de etnografia e observação participante, ela realizou um estudo 

antropológico sobre as experiências singulares de deslocamentos de seus sujeitos 

oriundos de diferentes países da África. Partindo do pressuposto de alteridade na 

convivência desses africanos com os brasileiros, o estudo dá enfoque especial sobre as 

referências identitárias e práticas cotidianas desses sujeitos, onde ainda conforme 

Mungoi, se busca compreender como estes estudantes se constroem, se identificam e 

são identificados e as retóricas que eles adotam para se afirmarem enquanto africanos 

no Brasil.       

 Dentro deste contexto, o maior desafio nessa dissertação foi compreender estas 

reelaborações e estratégias identitárias. Sabe-se que são indivíduos com biografias, 

valores e sentimentos muito diferentes entre si, e que, no entanto, continuam a ser 

tratados como pessoas idênticas, os africanos ou estudantes africanos. 

 Nesse viés, a dissertação está dividida em três capítulos: 
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 Primeiro capítulo: Guiné-Bissau e os estudantes guineenses no Brasil, que 

discorre sobre a situação geográfica do país mostrando sua complexidade étnica e fala 

também sobre a imigração e a cultura analisando a imigração africana no Brasil, onde 

observei também os conceitos de Bhabha (2007) e Hannerz (1922) sobre a ‘cultura 

global’ contemporânea dos sujeitos em apreço. Cultura essa que está assinalada por um 

organismo de diversidade e não por uma repetição de uniformidade.  Desta forma, a 

sociedade analisada se transforma numa rede de relações sociais, um fluxo de 

significados, bem como de pessoas. Sua perspectiva perpassa diversas escalas, mas está 

centrada na escala global. Não se trata de uma perspectiva comparativa somente, mas de 

um olhar voltado aos fluxos de determinados sujeitos que expressam diferentes modos 

de viver e, neste ponto, é importante observar o “estrangeiro” em relação com o local 

(HANNERZ, 1922). O estudante PEC-G, enquanto “membro” do grupo, está ao mesmo 

tempo próximo e distante, como é característico das relações que fundam aquilo que é 

genericamente comum aos indivíduos. No caso de uma pessoa estranha ao país, à 

cidade, ao grupo, etc., o elemento não-comum, todavia, não tem nada de individual, é 

meramente a condição de origem, (SIMMEL, 2005) que é ou poderia ser comum a 

muitos estrangeiros. Por essa razão, os estudantes africanos não são realmente 

concebidos como indivíduos “pertencentes” à sociedade em que vivem no momento 

atual, Brasil, mas como estranhos, de um tipo particular: o elemento de distância não é 

menos geral em relação a eles que o elemento de proximidade, por isso chamo também 

o cotidiano dos estudantes guineenses no Brasil de imigração. |O  capítulo discerne por 

fim sobre o pós-colonialismo e migração.  

 Segundo capítulo: África / Brasil: dois mundos cruzados? aborda temas 

relacionados à política externa brasileira em relação à África, trazendo a discussão sobre 

a forma como se deu a inclusão gradativa do continente africano na agenda da política 

externa brasileira nas últimas décadas e a polêmica “adoção” do sistema de cotas nas 

universidades brasileiras como uma política de ação afirmativa favorecendo aos negros, 

considerados uma camada social mais desfavorecida do Brasil. Essa política 

considerada por muitos como uma demanda por reparações visando que o Estado e a 

sociedade tomem medidas para ressarcir os descendentes africanos negros dos danos 

psicológicos, materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime 

escravista, bem como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da 
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população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar 

e de influir na formulação de políticas, na pós-abolição. O capítulo também mostra as 

condições necessárias para que um estudante guineense seja contemplado com uma 

vaga nas Instituições de Ensino Superior brasileiras e as estratégias de convivência 

dentro do universo estudantil. 

 Terceiro capítulo: cotidiano dos estudantes guineenses e o projeto de retorno: 

“tensões identitárias”? discute as possibilidades de mecanismos particulares de 

constituição das identidades social, coletiva e individual que orientam a explicação de 

realidades nas quais o segmento guineense ou étnico se faz presente; analisa as 

diferenças na experiência colonial e o seu impacto no aspecto das diversidades culturais 

da África. A minha inserção no campo foi observada neste capítulo como momentos de 

tensão entre mim e os sujeitos pesquisados. No que concerne à questão racial, tentei 

mostrar que a construção do outro no mundo social é permanente, através de relatos de 

jovens entrevistados sobre o seu cotidiano e as suas experiências aqui no Brasil.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

CAPÍTULO 1: GUINÉ-BISSAU E OS ESTUDANTES GUINEENSES NO 

BRASIL  

1.1 Guiné-Bissau: localização geográfica  

  

    

    

    

  

 

 

Mapa da República da 

Guiné-Bissau 

 Guiné-Bissau, ex-colônia de Portugal desde 1973, é um país situado na costa 

ocidental da África, com uma dimensão territorial de 36.125 Km
2
, dividido em uma 

parte continental e outra constituída por um conjunto de 90 ilhas, sendo 17 habitadas 

(arquipélago dos Bijagó)
5
. Faz fronteira com a República do Senegal ao norte, com a 

República da Guiné-Conacri a leste, e ao sul e a oeste é banhado pelo Oceano Atlântico. 

A sua população é de cerca de um milhão e meio de habitantes (segundo o senso de 

2009) tendo o setor autônomo de Bissau, a capital, a maior densidade populacional e as 

ilhas do arquipélago dos Bijagó são as menos habitadas. 

 Os grupos mais numerosos são os Balanta (30% da população), os Fula (20%), 

Manjaco (14%), Mandinga (13%), e os Papel (7%). No litoral, predominam os Balanta 

que cultivam arroz e gado bovino. Os Bijagó, que habitam o arquipélago com o mesmo 

nome, formam uma sociedade matriarcal; apesar de a maioria dos grupos étnicos 

guineenses ser patriarcal. O Interior é ocupado pelos Fula que se dedicam à criação de 

gado e à agricultura itinerante. 

                                                 
5
  Pela convenção usualmente seguida pelos antropólogos brasileiros, os etnônimos se escrevem 

com maiúscula inicial e não variam em gênero e número.   Por isso, farei o mesmo uso do Brasil sobre os 

grupos étnicos da Guiné-Bissau. 

 



22 

 

 Os cultos tradicionais são predominantes (45,2%),  seguindo-se os islâmicos 

(39,9%) e os cristãos (13,2%, sendo os católicos 11,6%, outros 3,8%, e de dupla filiação 

2,2%). O número dos que se afirmam sem religião ou ateus é mínimo (1,6%) 

(INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA - INE Guiné-Bissau, 2009). 

 Portanto, a Guiné-Bissau é um país com uma diversidade étnica muito grande, 

constituindo-se um verdadeiro mosaico étnico e de culturas.  
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1.2 Migração africana contemporânea no Brasil 

 No quadro do PEC-G há leis que regulamentam a presença de estudantes 

africanos no Brasil. Embora leis regulamentando a permanência dos estudantes 

africanos ou estrangeiros no Brasil não sejam novas. Ainda nos séculos anteriores, o 

governo provisório brasileiro decretou a lei n°163, de 1890, estabelecendo um novo 

regime de colonização a ser implementado pelo trabalhador nacional, considerado mais 

apto a povoar o norte do Brasil. Porém, a estratégia geopolítica do Brasil era evitar a 

presença de estrangeiros nas regiões fronteiriças, tidas como problemáticas e que eram 

motivos de cobiça internacional, como Amazônia, por exemplo. Por isso, para essa 

região só deveriam ser enviados brasileiros legítimos.  Assim, a legislação federal sobre 

a imigração externa se vinculava aos interesses coloniais. O Decreto federal n°528 de 

28 de Junho de 1890, que passou aos estados o controle sobre as terras devolutas e se 

empenhando em abolir os subsídios, preferindo a imigração espontânea reduziu as 

verbas federais. Os estados, por conseguinte, passaram a vinda de imigrantes à iniciativa 

particular. Assim, àquela companhia de navegação que trazia até dez mil imigrantes era 

premiada.  Ainda o Decreto acima proibia a entrada de indígenas vindos da Ásia e da 

África a não ser com a admissão do Congresso Nacional. Porém, esse Decreto será 

substituído pelo de 1907, ano em que o ministro Miguel Calmon Du Pin e Almeida 

organizou a Diretoria Geral do Povoamento, o que aconteceu um ano antes de iniciar-se 

a imigração japonesa (1908), sob críticas de políticos e nacionalistas brasileiros que a 

viam como um risco à formação do povo brasileiro. Assim, em relação aos negros 

africanos, os decretos não restringiram de frente a entrada destes, a não ser de forma 

indireta. Parte da elite brasileira era contrária à imigração dos povos considerados 

inferiores (asiáticos e africanos), uma vez que essa classe estava preocupada em 

conduzir o país para um “branqueamento” e a uma “civilização”, pois as teorias raciais 

deterministas estavam em voga no Brasil e foram usadas para construir uma nação 

“essencialmente” branca, fazendo intensificar a imigração europeia ou de povos 

brancos. Conforme Seyferth (2001): 

a Constituição promulgada em 1934 impôs uma forma de restrição à entrada 

de imigrantes mais estritamente conjugada a premissas de natureza racial, 

sem usar o termo “raça”: ali, juntamente com a instituição do regime de cotas, 

procurava-se garantir a formação étnica do país –eufemismo calcado no ideal 

de branqueamento. Inspirada na legislação americana, a cota fixada era de 

2%, isto é, o número anual de entradas para cada corrente imigratória não 
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podia exceder o limite de dois por cento sobre a taxa de indivíduos fixados 

nos últimos 50 anos. 

 Nas décadas de 1930 e 1940, o discurso racial ainda persistia, embora os 

pressupostos sobre a desigualdade das “raças” humanas estivessem desqualificados pela 

designação de racismo, porém, explicitados através da metáfora formativa da nação 

brasileira, provavelmente devido ao declínio da imigração europeia e à dificuldade de 

enquadrar os estrangeiros no projeto de colonização. Os imigrantes europeus preferiram 

as áreas urbanas, apesar da legislação vigente à época privilegiar a zona rural e os 

agricultores. A legislação do Estado Novo estipulou uma cota anual de 80% para 

entrada de agricultores e técnicos agrícolas. Privilegiando com essa medida os japoneses 

identificados como aptos ao trabalho agrícola. Apesar desse “atributo” aos nipônicos, 

parte da elite com influência na elaboração das leis sobre a imigração não consideravam 

os japoneses como fáceis de assimilarem, portanto eram “indesejados” para a formação 

étnica brasileira.  Assim, o principal antropólogo brasileiro à época, Roquette-Pinto 

ironizava antropometricamente os japoneses afirmando que: “considerar eugenicamente 

indesejável o cruzamento dos japoneses com os brasilianos é, mais ou menos, condenar 

o casamento de nortistas meridionais do próprio Brasil” (SEYFERTH, 2001) 

 A frase de Roquette-Pinto deixa transparecer o teor do discurso vigente na 

época, antes e depois da Constituinte de 1934, que no âmbito do Conselho de Imigração 

e Colonização do Estado Novo a noção de raça aparecia frequentemente no campo 

político, como sublinha Seyferth (2001):  

(...) através do seu contradito, a miscigenação; ou para usar um termo mais 

comum na época, o caldeamento (...) tem a intenção de mostrar a importância 

de certos critérios seletivos usados para condenar a ‘mistura racial’ com povos 

asiáticos. Mas, apesar da sua posição crítica em relação ao racismo, não foi 

muito categórico em relação ao fator ‘raça’ e, como muitos outros na mesma 

época, afirmava a necessidade de amplo inquérito científico a respeito da 

‘influência antropológica dos nipões’ no Brasil. 

 Também Major Lima Câmara temia o aumento da presença de japoneses que 

poderia ir na contramão do branqueamento do povo brasileiro, sugerindo até pesquisas 

“mais cuidadosas” sobre a miscigenação envolvendo os japoneses antes de abrir o país 

aos asiáticos. Os também severos opositores de uma imigração não-branca, Arthur Hehl 

Neiva e Oliveira Vianna criticaram contumazmente qualquer tipo de imigração desse 

gênero. A meu ver, os estudantes africanos ainda são “concebidos” como há décadas.  
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Certo ministro da Saúde do Governo Collor, conforme Kaly (2001), chegou a proferir 

dita frase na semana da luta contra AIDS: “não devemos africanizar o Brasil com o 

vírus da Aids”. Porém, é preciso investigar profundamente o que concerne ao processo 

de recepção e também certos estereótipos em relação aos africanos no Brasil. Uma vez 

que, de certa maneira, a palavra de um chefe de Estado tem peso político muito elevado 

e pode provocar danos graves à convivência entre africanos e brasileiros atualmente. 

 Desse ponto de vista, pretendo tomar a imigração dos africanos para o Brasil, 

principalmente estudantes guineenses do PEC-G como foco. Africanos foram trazidos 

para o Brasil como escravos desde meados do século XVI. Portanto, a imigração será 

observada como fluxo, levando em consideração os aspectos históricos, sociais, 

políticos, econômicos e jurídicos. Destarte, a noção de imigração é entendida em 

relação àquele que chega, se instala e pode voltar um dia ou ficar , por algum motivo 

político ou religioso, ou seja, como o que vem hoje e amanhã pode permanecer ou não. 

Aquele que está fixo dentro de um determinado raio espacial, onde a sua firmeza 

transfronteiriça pode ser considerada análoga ao espaço, a sua posição neste é 

determinada largamente pelo fato de não pertencer imediatamente a ele, e suas 

qualidades não podem originar-se e virem dele, nem nele adentrarem-se. 

 Nesse viés, gostaria de retomar a noção de estrangeiro conforme Georg Simmel 

(2005), por considerar importante e complementar a noção de imigração na qual estou 

trabalhando. Para o autor, o estrangeiro é aquele que vive na fronteira entre o antigo e o 

novo, nessa fronteira de interação, solidariedade e vínculos comunitários, que produzem 

novas integrações. O autor está falando de uma fronteira simbólica não necessariamente 

ligada ao espaço físico–geográfico. Ao discutir o estrangeiro como forma social, 

Simmel acaba por mencionar o ato de viajar, a viagem, e aquele que viaja, o viajante. 

Ao fazer isso, explica que o estrangeiro representa a unidade entre o ato de viajar, isto é, 

libertar-se de um determinado ponto fixo, e o de permanecer em uma dada localidade, 

em oposição à viagem.   

 Para Simmel, o estrangeiro está para além da noção de alguém que viaja hoje e 

que retorna amanhã. Sendo o estrangeiro aquele que permanece em uma outra sociedade 

ou grupo que não o seu próprio, o estrangeiro é aquele viajante que chega hoje e sai 

amanhã, ou não retorna mais. Se a viagem, para Simmel, é a liberação de qualquer 
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ponto definido no espaço, e é assim a oposição à fixação nesse ponto, a forma 

sociológica do estrangeiro apresenta, por assim dizer, a unificação dessas duas 

características. Todavia, este fenômeno também revela que as relações espaciais são, de 

um lado, apenas a condição, e do outro, o símbolo, de relações humanas. É assim que 

entendo  o estrangeiro aqui e não no sentido em que muitas vezes no passado foi 

mencionado, considerando o viajante que chega hoje e parte amanhã; e sim, mais no 

sentido de uma pessoa que chega hoje e amanhã poderá ficar. 

 A noção de imigração surge como um desafio analítico de como pensar o tempo 

e a mudança. Deste modo, pode ser entendida aqui num sentido de futuro, de criar e 

recriar os jogos de semelhanças e diferenças. 

 Para entender melhor o conceito de imigração passei a utilizar os conceitos e 

categorias sugeridas pelos teóricos e pelas teorias pós-coloniais. A meu ver, essas 

teorias permitem um novo olhar sobre os estudos de identidades, tradição e práticas 

culturais. Conforme Marcon (2007), a principal proposta no campo das reflexões pós-

coloniais é o seu caráter transversal, que perpassa a teoria literária, a psicanálise, a 

filosofia, a antropologia, a história e a política.  Ainda segundo o autor, o "pós-colonial" 

como conceito pode nos ajudar a pensar, dialogar ou descrever as mudanças nas 

relações locais-globais que marcam as transições desiguais da era dos impérios para a 

era pós-independências. 

 Vale ressaltar que mesmo numa outra conjuntura onde os sujeitos pesquisados se 

deslocam por livre e espontânea vontade, há também leis internacionais e acordos 

bilaterais entre Brasil e Guiné-Bissau que permitem a circulação dos cidadãos de ambos 

os países através da concessão de vistos. A presença dos africanos no Brasil se deu com 

as grandes navegações europeias nos séculos XV e XVI, conforme alguns historiadores. 

Assim, os diferentes povos negros desenraizados da África não ofereceram só suas 

mãos-de-obra escravas, mas trouxeram consigo suas culturas, identidades, 

manifestações, religiões e muitos outros elementos que compõem uma sociedade, 

participando assim da construção social do povo brasileiro (D`AMORIM, 1997). Assim, 

os jovens estudantes guineenses ao atravessarem o Atlântico para virem estudar no 

Brasil trazem na bagagem todo arsenal cultural para “formar” uma “nova” comunidade 

dentro da sociedade brasileira. Vale dizer que esse “Atlântico” que ontem serviu de 
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túmulo para africanos sem sepultura hoje representa esperanças para os jovens africanos 

que escolhem livremente o Brasil para estudar e/ou morar. 
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1.3 Uma breve reflexão sobre a Migração  

 No início desta pesquisa, procurei entender o número cada vez maior de 

estudantes guineenses em Fortaleza e Natal, ou seja, a formação de uma “nova” 

comunidade guineense nestas duas cidades, que pode ser entendida aqui como 

imigração contemporânea. Para melhor entender esses processos recorri a autores que 

trabalham com as “vozes subalternas”, identidades, cultura e tradição, tais como Bhabha 

(2007), Hall (1997), Munanga (2007), Ndiaye (2008), Fanon (2008), Appiah (1997), 

Said (2007), entre outros.  

 Assim, observei o dia a dia dos estudantes nestas duas cidades, percorri 

diferentes lugares e realizei uma série de entrevistas, formais e informais. Esta pesquisa 

tem como suporte metodológico: observação participante, registro audiovisual, consulta 

em jornais e periódicos, dados institucionais da UFC e da UFRN
6
.  

 Conforme o estudante Julião Vieira (UFC),  

Eu vim ao Brasil na expectativa de estudar e construir um 

futuro melhor para mim, para a minha família e ao meu país. 

Pois em Bissau, eu teria muito pouca chance de progredir da 

maneira que eu penso depois de me formar aqui e voltar ao 

meu país. Voltando à Guiné-Bissau com um curso superior em 

Estatística já é uma vantagem para mim.   

 A construção da imigração guineense no Brasil também se configura na 

expectativa de retornar e contribuir na reconstrução de uma jovem nação, que ainda 

busca o seu próprio caminho, caminhar com os seus próprios pés. Muitos estudantes 

guineenses comungam as mesmas expectativas com Julião. Sonia, 22 anos, aluna de 

Letras da UFC, relata:  

A minha mãe sempre sonhou que eu estudasse um dia no 

exterior e voltasse para ajudá-la, por isso ela me apóia em 

tudo o que for necessário para a minha formação, esse gesto 

me estimula bastante, pois me considero desde já uma pessoa 

privilegiada, principalmente por ser mulher.  

                                                 
6
  Com relação ao fornecimento de dados sobre estudantes africanos na UFRN não obtive êxito, 

devido a burocracia e as exigências da referida instituição. Os dados obtidos foram concedidos pela 

associação dos estudantes africanos do convênio PEC-G da mesma universidade. 
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 Escolher o exterior para estudar não é só uma escolha pessoal do estudante, mas 

também envolve os pais ou encarregados de sua educação. Enfim, a família, preocupada 

com o futuro dos filhos ou educandos ajuda-os a escolherem países ou Universidades 

para estudarem. A fala da Sónia traz ainda a questão do acesso à educação pelas 

mulheres guineenses e africanas em geral, pois o continente oferece um índice muito 

desfavorável se comparado ao Brasil, por exemplo. No continente africano, é comum 

encontrar países com uma ou duas universidades, recém-instaladas, principalmente nas 

capitais, como é o caso da Guiné-Bissau, que conta com duas universidades: Colinas de 

Boé e Amílcar Cabral, a primeira fazendo referência ao lugar da Proclamação da 

Independência do país em 1973, e a segunda ao pai da independência da nação 

assassinado no mesmo ano. Portanto, estas duas universidades não conseguem suportar 

a demanda nacional, devido à elevada procura dos jovens finalistas (concludentes do 

Ensino Médio, vulgo Liceu nos PALOP). Porém, muitos jovens guineenses estudando 

no Brasil já cursavam outros cursos superiores, sendo alguns já formados, como é o 

caso do Emerson da Silva, 29 anos, hoje formado em Comunicação Social pela UFC: 

Antes de vir para o Brasil eu estudei e terminei o curso de 

Administração no CENFA (Centro de Formação em 

Administração). Mas tendo um curso de formação no 

estrangeiro é sempre uma vantagem em relação a quem 

estudou lá (na Guiné-Bissau). Por isso decidi vir ao Brasil   

 De qualquer modo, a obtenção de um Diploma Universitário no estrangeiro 

(Brasil) é sinônimo de prestígio e ascensão social para qualquer jovem guineense, uma 

vez que as universidades brasileiras são mais conceituadas e tradicionais. Apesar de o 

Brasil manter um acordo diplomático em áreas educacionais e culturais, inclusive, há 

professores brasileiros lecionando na instituição onde o Emerson se formou, o Brasil 

continua sendo destino preferido dos estudantes guineenses e alvo de acordos bilaterais 

da Guiné-Bissau.     

 Outrossim, apesar de a variação cultural ser descontínua, acredita-se que existem 

indivíduos ou grupos que fazem parte de uma mesma cultura, existindo 

conseguintemente elementos que interligam e diferenciam cada uma de todas as outras 

culturas. A cultura como forma de um indivíduo se comportar, assim, há grupos de 

pessoas que correspondem a uma determinada cultura. Alguns antropólogos sociais têm 

se dedicado aos estudos sobre as diferenças culturais, as suas fronteiras e as ligações 
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históricas entre elas (BARTH, 2000).  A Antropologia tem se ocupado do estudo da 

cultura desde o seu nascimento. Aliás, ela nasceu do estudo sobre as diferenças 

culturais. Ainda conforme Barth, a centralidade dos conceitos de grupo étnico e de 

etnicidade possibilita desnaturalizar o mundo social e os instrumentos do fazer 

antropológico, o que ocorre também com as concepções antropológicas convencionais 

de cultura. Uma vez que as realidades das pessoas são culturalmente construídas, o que 

os antropólogos chamam de cultura de fato torna-se fundamental para entender a 

humanidade e os mundos habitados pelos seres humanos. Mas, em vez de focar a 

análise no interior de universos fechados e de culturas distintivas, é preciso explorar a 

variedade de fontes dos padrões culturais, que podem ser resultado de processos sociais 

específicos. 

 Neste sentido, observei e analisei os conceitos de Bhabha (2007) e Hannerz 

(1922) sobre a ‘cultura global’ contemporânea dos sujeitos em apreço. Cultura essa que 

está assinalada por um organismo de diversidade e não por uma repetição de 

uniformidade.  Assim, percebi como a sociedade em questão se transforma numa rede 

de relações sociais, um fluxo de significados, bem como de pessoas. Sua perspectiva 

perpassa diversas escalas, mas está centrada na escala global. Não se trata de uma 

perspectiva comparativa somente, mas de um olhar voltado aos fluxos de determinados 

sujeitos que expressam diferentes modos de viver e, neste ponto, é importante observar 

o “estrangeiro” em relação com o local (HANNERZ, 1922). Analisar o cotidiano dos 

estudantes da Guiné-Bissau em Fortaleza e em Natal significa falar da minha própria 

experiência como pertencente a um universo do qual fiz parte, que com certeza será de 

grande valor para entender a vivência desses estudantes que na terra dos outros vivem. 

Assim, o local (Brasil) assume todo o seu sentido em relação ao distante, antes ligados 

pela história colonial e hoje ligados pelas relações internacionais ou diplomáticas. 

Porém, o aqui e o distante nos remetem a conflitos que podem se estabelecer perante a 

convivência entre os outsiders e os autóctones.  Nesse lugar onde vivem criam uma 

“micro-nação” que os une fisicamente enquanto nação e os separa simbolicamente 

enquanto grupos étnicos (GLUCKMAN, 1987). Apesar de haver toda uma legislação 

que autoriza a presença e permanência dos jovens pesquisados como estudantes 

guineenses, há uma tensão entre eles e os autóctones (brasileiros), na medida em que 

são frutos de culturas diferentes.  Acima de tudo, há uma busca da legitimação do 



31 

 

espaço, como se referem Norbert Elias e John Scotson (2000), os estabelecidos tratam 

outsiders como “estrangeiros”, aqueles que não se inserem no grupo, ou seja, “os de 

fora”. Os próprios estudantes “aceitam”, no meu entender também, com uma certa  

resignação e perplexidade a ideia de pertencerem a um grupo com menos direitos, que 

se justifica com a sua própria conduta predefinida pelas leis do país e o código de 

conduta do Convênio PEC-G. Conforme mostra Elias & Scotson (2000) num ensaio 

sobre pseudocidade de Winston Parva, conferir o grau de “valor humano inferior” a 

outro grupo é uma das armas usadas pelos grupos superiores nas disputas de poder, 

como meio de manter sua superioridade social; porém, como há de se esperar, o outro 

grupo reage apelando para a contra-estigmatização. É neste sentido que Sayad (1998) 

define o estrangeiro como uma construção do estabelecido, ou seja, em relação aquele 

que não pertence a um lugar que lhe é “estranho”. Aquele que chega se “estabelece” e é 

visto como um forasteiro pelos nativos. 

 Enquanto “membro” do grupo, o estudante está ao mesmo tempo próximo e 

distante, como é característico das relações que fundam aquilo que é genericamente 

comum aos indivíduos. No caso de uma pessoa estranha ao país, à cidade, ao grupo, 

etc., o elemento não-comum, todavia, não tem nada de individual, é meramente a 

condição de origem, que é ou poderia ser comum a muitos estrangeiros. Por essa razão, 

os estudantes africanos não são realmente concebidos como indivíduos “pertencentes” à 

sociedade em que vivem, mas como estrangeiros de um tipo particular: o elemento de 

distância não é menos geral em relação a eles que o elemento de proximidade. 

 Migração
7
, identidade, cultura, hibridez e transculturação são abordadas como 

alguns dos termos de uso corrente na Antropologia por que passam as unidades básicas 

de análise que competem uns com os outros para melhor representar o que seria uma 

condição da contemporaneidade: a interpenetração das sociedades e culturas dos 

outsiders e os estabelecidos, os quais, ao longo desta dissertação, serão observados. Por 

baixo das diferenças externas, eles compartilham uma espécie de aversão (FILHO, 

2005) às classificações binárias e às categorias discretas. 

                                                 
7
  Vou tratar aqui os estudantes como comunidade de indivíduos e grupos que possuem 

características comuns: serem estrangeiros e compartilhar de uma guineendade e negritude tendo como 

base o deslocamento, isto é, estudar no exterior.   

 



32 

 

 Ressalto que, o material analisado nesse trabalho é proveniente das comunidades 

estudantis guineenses em Natal-RN e Fortaleza-CE. 

 Vejamos a base de um caso especial tal como, por exemplo, a taxa paga pelo 

visto temporário cobrada anualmente aos estudantes pela Polícia Federal, fixada num só 

valor para todos os estudantes enquanto estrangeiros no Brasil, enquanto que o imposto 

pago pelos brasileiros provavelmente muda com as variações de sua renda. Esta fixação 

se sustenta no fato de que o estudante PEC-G tem sua posição social como imigrante ou 

estrangeiro, e não como o indivíduo possuidor de “direitos” igual a um cidadão local. 

De certa maneira, como portador de visto temporário, o estudante PEC-G é, em 

primeiro lugar, um estrangeiro. 

 No entanto, é necessário lembrar que os sujeitos em contato geralmente têm uma 

participação altamente diferenciada. Neste caso, o Brasil, à primeira vista, aparenta ter 

um peso maior em caráter de transposição, transformando a cultura (MINTZ & PRICE, 

2003) guineense no Brasil, podendo torná-la híbrida, fazendo nascer uma nova cultura 

afro-brasileira num momento pós-colonial
8
. A experiência hoje vivida pelos jovens 

estudantes guineenses no Brasil é um dos sinais do cosmopolitismo pós-colonial que a 

língua franca da globalização propicia (BHABHA, 2007). Os sujeitos deslocam-se 

através de nações e entre as tradições, revelando novas formas híbridas de viver e 

pertencer a uma determinada cultura. Os jovens estudantes guineenses por pertencerem 

a uma cultura, não são simples imitadores de cultura aqui no Brasil, mas sim reclamam 

a sua própria autoridade social ou espiritual, mostrando que os seus valores são 

fundacionais em qualquer momento e em qualquer lugar. 

 A convivência hoje dos jovens pesquisados pode ser analisada sob a ótica do 

capitalismo global, a partir dos anos 1980, com os movimentos globais de pessoas, a 

replicação, no seio das sociedades – de desigualdades antes relacionadas com diferenças 

coloniais, a interpenetração global-local e a desorganização de um mundo concebido em 

três ou em Estados-nações. Assim, a comunidade estudantil guineense no Brasil vive 

em condições de in-between, (BHABHA, 2007) da qual os agentes sociais são 

                                                 
8
  Aqui, eu me refiro a recente independência da Guiné-Bissau e outras nações africanas, a partir 

da década de 1960. 
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conscientes. Enfim, assiste-se uma transformação dos recursos simbólicos para a ação 

disponíveis para os sujeitos estudados por antropólogos.  
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1.4 Migração e pós-colonialismo 

 Estudos sobre a Migração têm interessado muitos antropólogos, principalmente 

quando a rota é Norte Sul. Migração essa que se intensificou logo após as proclamações 

das independências dos países africanos nas décadas de 1960 e 70; àquela altura, os 

próprios países europeus, receptores dos emigrantes das antigas colônias começaram a 

“estranhar” a invasão em massa dos seus ex-colonizados. A partir daquela época, os 

emigrantes africanos no Ocidente começaram a formar as suas próprias colônias 

partindo dos pressupostos étnicos e ou nacionais, construindo assim pequenas 

comunidades fora de casa, estudantes das ex-colônias portuguesas que fundaram a 

antiga Casa dos Estudantes do Império em Lisboa, Portugal, com o propósito de 

denunciar as violações dos direitos humanos perpetrados pelo sistema colonial e 

também lutar contra a dominação portuguesa nos seus respectivos países (CEI, 2006). 

Em Paris, na França, os fundadores da Négritude, Aimé Césaire, Léon Gontran-Damas 

e Léopold Sedar Senghor decidiram fundar a Revista Présence Africaine, pretendendo 

assim redescobrir a história e as culturas da África, buscando-as igualmente por onde se 

deu a diáspora negra sob o escravismo. A Negritude bebeu ideologicamente no legado 

do Pan-africanismo e do Marxismo, podendo parecer esta enumeração redundante, pois 

o próprio Pan-africanismo já se impregnara de Marxismo. Como vimos, o cotidiano de 

qualquer grupo estudantil fora de casa não se limita simplesmente à sala de aula e  a  

deveres escolares, mas também à participação em grupos associativos, caso da 

Associação dos Estudantes da Guiné-Bissau no Estado do Ceará e da Associação dos 

Estudantes do Convênio em Natal. Nas reuniões por eles realizadas ocorrem debates 

sobre o seu dia a dia, problemas por eles enfrentados e também sobre as datas oficiais 

da África e dos países africanos. 

 Abordagens sobre o pós-colonialismo têm interessado a muitos cientistas 

sociais, historiadores, sociólogos, filósofos, antropólogos que pesquisam sobre a 

diáspora e a pós-modernidade.  Após as duas grandes guerras “mundiais”, que 

aconteceram essencialmente no continente europeu, especialmente nas décadas de 1960 

e 70 do século passado, o colonialismo parecia se tornar algo do passado e  as novas 

nações independentes pareciam haver encontrado o caminho para o desenvolvimento 

político. Portanto, as literaturas dos povos independentes estariam livres de 

manipulações coloniais que as degradaram e que daqui em diante teriam uma posição 
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estética própria (BONNICI, 1998). Por outro lado, o imperialismo se encontrava muito 

mais enraizado e extenso nas ex-colónias, principalmente nas africanas. Quando da 

dominação e da colonização europeias, na altura em que mais de três quartos do mundo 

se encontravam submetidos a uma complexa rede ideológica de alteridade e 

inferioridade, os encontros coloniais provocaram uma parada cardíaca na cultura dos 

colonizados, outrora (e ainda hoje, para alguns) considerada sem valor ou de extremo 

mau gosto diante da suposta superioridade  cultural germânica ou greco-romana. Aliás, 

muitos ainda consideram, conforme Bonnici (1998) as culturas das ex-colônias como 

uma mera imitação do Ocidente. Na verdade, a África foi descrita em tempos como 

terra dos enigmas. Preto,  a cor do pecado. Os viajantes europeus relatavam-na como 

um lugar de guerras, chamas, monstros e aparições diabólicas. Assim, o branco 

projetava sobre o negro seus demônios para se purificar.Todavia, engana-se quem pensa 

que a África era aquele  baluarte demoníaco onde acontecia tudo de ruim e um pouco 

mais. Essa misteriosa África inventada pelo europeu guardava e ainda guarda nações, 

reinos com estruturas sociais e políticas sólidas e palácios seculares. As ruínas do reino 

de Mali na África Ocidental são um testemunho vivo da grandeza desse continente. 

Aparentemente  a arte africana é total, pois todos participam nela, dançando, cantando, 

repetindo e inventando histórias, usando máscaras (sagradas) e enfeitando o corpo 

(GONÇALVES, 1996). Arte negra, portanto,  é o rosto de uma cultura inteira. Num 

lugar onde tudo é religião não adianta denominar a arte como algo “religioso”, pois ali 

nem tudo é arte. Muitos objetos “artísticos” são de culto. Os objetos são sagrados, uma 

vez que a criação é sagrada. A falta de sua compreensão pode provocar uma visão 

simplista e uma leitura reducionista da parte de quem a observa. Por muito tempo, a arte 

africana sofreu censura sob chicotes do colonizador europeu e recebeu adjetivos como 

satânica e seus artistas e sábios eram tidos como charlatões, uma forte justificativa para 

dominar e colonizar, pois a missão colonizadora seria trazer o outro – o colonizado – à 

civilização já que o eurocentrismo era tão dominante. Em muitas sociedades africanas, 

principalmente na África dita subsaariana as máscaras simbolizam os clãs. Todavia, 

após as proclamações de independências no continente, alguns novos estados-nações 

tentaram suprimi-las, da forma que o colonizador europeu fizera. Além disso, 

conselheiros ideológicos marxistas de Sékou Touré (então presidente da Guiné-Conacri) 

e as elites “cultas” uniram forças para erradicar a prática das religiões tribais e dos 

rituais de máscaras que ainda controlavam a vida dos povos. Acreditava-se que seria 
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uma tarefa difícil para muitos africanos, incluindo os intelectuais modernos, 

abandonarem as práticas tribais a fim de responderem ao apelo de uma identidade 

revolucionária e nacionalista (DIAWARA, 1998).  

 Hoje em dia, na África, muitos rituais e tradições estão de regresso a muitas 

sociedades. E, em consequência do zelo e do fundamentalismo típicos das religiões 

animistas, os aldeães olham com nostalgia para o passado, quando esses rituais eram 

puros, completos e viris. Pede-se aos anciões que recordem como esses rituais eram 

realizados: de que forma as cerimônias eram feitas, que animais eram sacrificados, que 

clã ou casta podia sacrificar os animais e de que forma se fazia oferendas (CÓ, 2009).  

 Todavia, é bom lembrar que o colonizador e o colonizado são dois sujeitos 

ligados a uma experiência de dominação e espoliação. O martinicano Frantz Fanon, em 

uma de suas obras, Pele Negra, Máscaras Brancas, por sinal censurada na  França e nos 

Estados Unidos quando da sua publicação, discute  a condição humana do negro 

dominado, colonizado, oprimido, pois o livro tem um caráter político, uma vez que 

incita uma ação direta e firme à opressão colonial, denunciando também a exploração 

do “nativo”. Fanon(2008) vai mais longe ainda, quando afirma que:  

Todo povo colonizado – isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo 

de inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural – toma 

posição diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura 

metropolitana. 

 As obras de Fanon foram cruciais para o “acender” das guerras de libertação em 

África na década de 1960, pois as suas páginas denunciavam as humilhações e as 

torturas a que os colonizados africanos, principalmente os argelinos, estavam 

submetidos. Em suas obras, Fanon mostrava aos nativos que a única forma de ganhar a 

liberdade era empunhar armas em mãos e lutar por ela. Tentava mostrar também que a 

violência não vinha da parte daquele que luta pela emancipação empunhando em armas, 

mas sim da parte do opressor branco europeu que violentava física e psicologicamente o 

nativo dominado e oprimido, perpetrando genocídio e etnocídio.  

 A partir dos finais dos anos 80 e início dos 90 do século XX, se constitui o 

campo das reflexões e estudos pós-coloniais. Primeiramente marcado pela Teoria 

Literária e, posteriormente, absorvido pela História e pela Antropologia. A proposta 
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principal no campo das reflexões pós-coloniais é o seu caráter transversal, que perpassa 

a Teoria Literária, a Psicanálise, a Filosofia, a Antropologia, a História e a Política. Esta 

característica marca a sua forte presença entre os membros do Centre for Contemporary 

Cultural Studies, do qual o próprio Stuart Hall é membro fundador. Na verdade, esta 

área não apresentou consensos sobre categorias ou sobre o que significa a própria 

definição de pós-colonial, bem como no que diz respeito a outros tantos conceitos e 

categorias utilizados.  .  

 No que concerne às problematizações, surgiram primeiramente entre os teóricos 

anglófonos, principalmente nos EUA, Inglaterra, Austrália, bem como nas antigas 

colônias inglesas e multiplicaram-se também entre os intelectuais diaspóricos do 

colonialismo francês, neerlandês e, mais recentemente, no mundo lusófono e espanhol. 

 O termo pós-colonial é aplicável ao período pós-independências e a sua fase 

mais recente. A questão pós-colonial é saldo de fracassos e desilusões (socialismo) e 

triunfo da economia de mercado neoliberal, pois com a queda do comunismo os anseios 

dos movimentos anti-coloniais não se vingaram e reinou um forte sentimento de que as 

elites nacionalistas traíram a causa nacional e os ideais que nortearam as lutas de 

libertação política (ALMEIDA, 2007). 

 Os estudos sobre “pós-colonialidade” sempre foram polêmicos;  muitos se 

utilizaram do termo ou designação "estudos pós-coloniais", apesar de alguns 

pesquisadores do tema proclamarem o surgimento de uma "área de estudos" ou de uma 

"teoria pós-colonial". “Na disputa por um determinado espaço acadêmico, outros 

teóricos se tornam críticos deste tipo de postura, mesmo estando envolvidos com o 

campo das problemáticas contemporâneas suscitadas pelas experiências de ordem 

global do que fora o colonialismo” sublinha o antropólogo Marcon (2007). 

 No trabalho de Miguel Valle Almeida, pode se ver como ele sistematizou  o 

"pós-colonial" enquanto conceito e enquanto campo de estudos. Eis as principais 

categorias e conceitos trabalhados neste campo pelos autores envolvidos (Chaterjee, 

Ahmad, Prakash, Appiah, Dirlik, Scott, etc) com a temática em diferentes perspectivas e 

os principais referenciais teóricos utilizados por estes.   
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 O adjetivo "pós-colonial" ou o substantivo "pós-colonialismo", geralmente têm 

sido situados pelos estudiosos do assunto por três diferentes ênfases não 

necessariamente contraditórias entre si. São elas: as que distinguem o pós-colonial 

como uma teoria; aquelas que o definem como uma situação global contemporânea; e 

aquelas que denominam a condição política dos Estados nacionais após a independência 

ou a experiência colonial (ALMEIDA, 2007; MARCON, 2007). 

 Para Paul Gilroy (1995), fonte de inspiração para Almeida, ao discutir a diáspora 

negra e africana, o Atlântico Negro
9
 significa formação intercultural e transnacional que 

se caracteriza pela escravatura racial, sendo esta parte da civilização ocidental e da 

modernidade. O autor também estava muito preocupado com o desprezo que se tem 

dado à “raça” e à etnicidade nas discussões contemporâneas sobre a modernidade, 

considerando inútil a polarização em teorias essencialistas e antiessencialistas da 

identidade negra, deste modo ele se apropria da noção de “consciência dupla” inventada 

por Du Bois. O termo alude à dificuldade em reconciliar duas identificações: ser 

europeu e negro. Gilroy aborda essas duas atitudes como forma de lidar com a 

consciência dupla: por um lado, o “nacionalismo cultural” e concepções  de cultura e 

por outro, a alternativa mais difícil de crioulização, mestiçagem e hibridismo. O fato de 

estar dentro e fora do Ocidente ao mesmo tempo, a “dupla consciência” pode levar à 

negação de cumplicidades e à interdependência entre pensadores brancos e negros 

sendo que muitas das lutas políticas dos negros se construíram a partir das diferenças 

étnicas e nacionais com que são associadas. Ainda para o autor, conforme Almeida 

(2007),  

Os pontos de vista essencialista e pluralista são, na realidade, duas variedades 

de essencialismo: uma ontológica, a outra estratégica. A primeira apresenta-se 

normalmente como uma espécie de pan-africanismo cru; a última, ao ver a raça 

como uma construção social, não consegue explicar a persistência e 

continuidade de formas racializadas de poder. 

 A fim de ultrapassar esta dificuldade, Gilroy sugere que a contracultura 

expressiva, como o campo musical, por exemplo, seja analisado como um discurso 

filosófico que rejeita a separação, moderna e ocidental, entre ética e estética, cultura e 

política, e não mais  como uma sucessão de tropos e gêneros literários. 

                                                 
9
  Um termo inventado pelo autor. 
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 A abolição da escravatura e a conquista da cidadania pelos negros fizeram com 

que os afrodescendentes comecem a questionar sobre as suas melhores formas de 

existência social; porém, a memória da escravatura é preservada como recurso 

intelectual na sua cultura política expressiva, o que os levou a buscarem respostas para 

essa pergunta. Respostas essas que se diferem do contrato social liberal.  

 Portanto, o Gilroy vê o Atlântico Negro à luz da globalização, uma vez que é a 

base desterritorializada, multíplice e antinacional para a afinidade  ou “identidades de 

paixões” entre diversos povos africanos (ALMEIDA, 2007), o complexo semelhanças e 

diferenças que desencadeou uma consciência de intercultura “diaspórica” tornou-se 

mais extensivo na era da globalização do que na época do imperialismo. No entanto, a 

discussão de Gilroy é imprescindível para entender as complexas e tensas relações entre 

colonizador e colonizado e a própria reprodução pós-colonial dessas conexões.  

 A crescente onda de globalização tem permitido uma grande circulação de 

pessoas e bens, despertando assim discussões sobre consumo diaspórico e não-lugar. 

Obviamente, a globalização muda a rota da migração; na época colonial era de Norte 

para Sul, hoje a rota é de Sul para Norte. Dito de outro modo, a experiência colonial está 

a bater hoje na cara do Ocidente; com a escassez da mão-de-obra, os povos das antigas 

colônias estão emigrando em massa para a Europa e para os Estados Unidos da 

América.   

 Este trabalho, portanto, procura desvendar através destes percursos, destes 

deslocamentos de fato ou temporários, quais as estratégias, as amizades, os conflitos  

decorrentes desta migração. É um jogo de relações singulares, muito  próprias, porque 

cada um deles também tem seu projeto particular, ambições próprias e metas pessoais a 

atingir profissionalmente.  

 Esses estudantes são portadores de características específicas e, ao mesmo 

tempo, são portadores de condições tribais e tradicionais, migram num processo de 

migração singular, especial, cumprem metas estabelecidas pelos países e também pelos 

seus familiares. Chegam num país multirracial diferente da Europa, da África, da 

própria América Latina, o impacto, portanto, é comum a todos eles.  Essa circulação 

internacional se dá num campo de forças políticas, complexas, etc. 
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 Conforme Neusa Gusmão (2006), o pressuposto assumido é de que a questão 

dos estudantes africanos no Brasil não é um movimento de simples deslocamento de 

indivíduos entre um país de origem e um país de acolhimento. Trata-se de um contexto 

complexo em que os indivíduos que migram dentro desse processo de migração especial 

cumprem metas postas por seus países em termos do próprio desenvolvimento. No 

entanto, para os sujeitos envolvidos nos processos migratórios, tais metas podem ou não 

ser conscientes, dado que a migração ocorre, na maioria das vezes, num jogo de 

aparente individualidade, de escolha e projeto de âmbito restrito aos indivíduos e às 

suas famílias. Para além da questão que diz respeito aos países de origem e suas metas e 

realidade, outro ponto a ser destacado é o da vinda desses estudantes africanos para um 

país como o Brasil. Um país multirracial, como atrás sublinhei, e integrante dos 

chamados países emergentes, mas que se diferencia dos países europeus, até muito 

recentemente privilegiados na busca por qualificação de quadros por parte dos jovens 

dos PALOP. Em questão, a posição de um país relativamente periférico na divisão 

internacional do trabalho, com um passado igualmente de colonização portuguesa e que, 

estruturalmente mestiço e negro, pensa-se branco e europeu. Em debate, a existência de 

processos intensos de discriminação e racismo na realidade brasileira e a percepção e a 

vivência do sujeito negro e africano nesse contexto (Gusmão, 2004). Olhar os 

estudantes africanos em solo brasileiro faz supor a existência de relações supranacionais 

típicas de um mundo globalizado, no interior de um jogo de relações que lhe é próprio. 

Assim, a circulação internacional com finalidade de estudo faz-se no interior de um 

campo de poder que envolve a possibilidade da ascensão social e política para 

estudantes, famílias e grupos sociais. Trata-se de um processo de circulação 

internacional que pode ou não estar atrelado a acordos bilaterais de cooperação entre 

países e que, portanto, dizem respeito a processos relativos à configuração dos estados 

nacionais emergentes em África.  Circulação que ordena por mecanismos singulares um 

campo de tensão entre sujeitos migrantes, quando fora de seu lugar. Nesse sentido, a 

cultura apresenta-se como meio de avaliação das relações sociais entre indivíduos e 

entre estes e o país onde estão em busca de formação. Outrossim, o presente trabalho 

tem por finalidade cruzar diferentes olhares e construir um mapeamento das formas de 

representação e de vivência de estudantes guineenses no contexto regional, Ceará e Rio 

Grande do Norte e no próprio mundo africano, a partir do mundo acadêmico. A 

dinâmica de constituição dos novos estados nacionais africanos, caso especial da Guiné-
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Bissau, tem conduzido um número significativo de jovens a buscarem, no Brasil, 

principalmente em Fortaleza, possibilidades de formação e qualificação em nível 

técnico, médio e superior. As transformações sociais produzidas no bojo das relações 

internacionais que ensejam os processos de mobilidade para fins de estudo colocam em 

debate: a questão do Ensino  Superior diante da presença de estudantes africanos; as 

políticas que resultam de relações entre países diversos e põem em discussão a 

constituição de novas e velhas identidades na diáspora e no local de origem (Gusmão, 

2006). Em jogo, o campo político da circulação internacional de estudantes e da 

cooperação internacional entre países. Para além do campo político, porém vinculado a 

ele, estabelecem-se novos contextos de relações entre identidade, cultura e educação 

que envolvem indivíduos, famílias e grupos sociais numa rede social e cultural matizada 

por processos de aliança, solidariedade, complementaridade, mas que também se 

defrontam com a diversidade das experiências e dos projetos sociais em movimento, 

gerando contradições e conflitos. É desafio, também, para familiares, parentes e amigos 

que, muitas vezes, sacrificaram-se para dar-lhes o apoio em busca de seus estudos e, 

quando formados, retornarem aos seus e à nação de origem. Por seus novos modos, pela 

forma de vestirem-se, de comportarem-se, eles próprios já não mais se reconhecem 

plenamente no grupo de origem; ao mesmo tempo, estranham-se naquele mundo e são 

também estranhados pelos que lá ficaram. Eu mesmo pude vivenciar esse momento 

após cinco anos longe da terra, quando da minha ida à Guiné-Bissau, em dezembro de 

2010, a fim de regularizar a minha situação legal no Brasil.  
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1.5 Os estudantes do PEC-G e o Nordeste (Fortaleza/CE e Natal/RN) 

 O convênio PEC-G celebrado entre a República Federativa do Brasil e a 

República da Guiné-Bissau há décadas é um projeto que admite nas universidades 

brasileiras jovens guineenses com a idade compreendida entre 18 e 25 anos de idade. O 

referido convênio já formou centenas de guineenses que hoje ocupam cargos 

importantes no governo daquele país africano. Portanto, o Programa de Estudantes-

Convênio de Graduação, conjuntamente gerido pelo MEC e MRE constitui uma 

atividade de cooperação, prioritariamente, com países em desenvolvimento, que 

objetiva a formação de recursos humanos, possibilitando a cidadãos de países com os 

quais o Brasil mantém acordos educacionais ou culturais realizarem estudos 

universitários no Brasil, em nível de graduação, nas Instituições de Ensino Superior 

brasileiras  participantes do PEC-G. Deste modo, o Programa dá prioridade aos países 

que apresentem candidatos no âmbito de programas nacionais de desenvolvimento 

socioeconômico, acordados entre o Brasil e os países interessados, por via diplomática. 

 Estudantes guineenses ao chegarem aqui no Brasil, evidentemente, trazem 

consigo suas culturas e identidade guineenses que, ao entrarem em contato com a 

sociedade brasileira, sofrem influências e “re-influências”. Deste modo, tanto essas 

culturas quanto as identidades estão em processo contínuo de formação uma vez que 

toda e qualquer cultura é dinâmica (LARAIA, 1995).  A jovem nação guineense é uma 

sociedade composta de vários grupos étnicos: de Balanta e Papel, animistas, até Fula e 

Mandinga, muçulmanos, que fazem dela uma sociedade complexa e em constante 

negociação para formar uma “única” nação. Sendo assim, falo de várias culturas e 

diversas sociedades que marcam os pressupostos holísticos e integracionais (BARTH, 

2000) que celebram a conexão entre instituições discrepantes, a adequação dos 

costumes à “maneira” guineense e o compartilhamento de premissas, valores e 

experiências para a formação de uma nação - Guiné-Bissau. Neste sentido, a 

“comunidade” guineense ao chegar aqui no Brasil tenta manter seus costumes e 

negociar a sua “aceitação” por parte da sociedade brasileira. Porém, vale ressaltar que 

nenhum grupo de pessoas, por mais bem equipado que seja, ou mais livre-arbítrio que 

tenha, consegue transferir de um lugar para outro, intactos, o seu estilo de vida e as 

crenças e valores que lhe são concomitantes (MINTZ & PRICE, 2003). Essa 

“comunidade” guineense no Brasil se interage com grupos sociais diferentes, pois 
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conforme Barth (2000), a etnicidade é um processo social movido por interações, uma 

vez que os grupos étnicos fazem o mesmo jogo de reconhecimento para se avaliarem e 

se reconhecerem, identificando assim um indivíduo como pertencente ao grupo ou como 

estrangeiro. As categorias de identificação e atribuição utilizadas pelos indivíduos é que 

determinam a organização e interação entre eles.  

 As culturas humanas são dinâmicas, portanto, as suas concepções estão ligadas a 

processos de transformação. Todo e qualquer sistema cultural é e está sujeito a um 

processo contínuo de mudança. Deste modo, as mudanças não se dão de um estado 

estático para dinâmico e sim, de uma espécie de mudança a outra. Os contatos entre 

povos e nações têm um papel muito mais importante (SANTOS, 2006) do que as 

próprias forças internas. 

 É, neste sentido, que eu trabalho o conceito de cultura sobre os estudantes do 

convênio PEC-G como um elemento de formação de uma identidade social. Pois, 

conforme Kabengele Munanga (2007), a cultura é um conjunto complexo de artefatos, 

de comportamentos, de ideias, adquiridos pelo indivíduo em uma determinada 

sociedade. Assim, sociedade e cultura são correlatas, uma jamais existiria sem a outra. 

 É neste momento de convivência social que os guineenses e brasileiros acabam 

entrando em conflito, devido às suas “diferenças” e também “semelhanças” a serem 

negociadas.  

 Senão vejamos o raciocínio de Simmel (2005), quando afirma que a unificação 

de proximidade e distância que envolve toda relação humana se organiza, no fenômeno 

do estrangeiro, de uma forma que se formula sucintamente dizendo-se que, nesta 

relação, a distância significa que ele, que está próximo, mas também distante, na 

verdade se encontra próximo, pois ser um estrangeiro é naturalmente uma relação muito 

positiva: é uma forma de interagir. O estrangeiro não se submete a componentes nem a 

tendências peculiares do grupo e, em consequência disso, aproxima-se com a atitude 

específica de "objetividade". Mas objetividade não envolve simplesmente passividade e 

afastamento; é uma estrutura particular composta de distância e proximidade, 

indiferença e envolvimento. 
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 No que diz respeito ao estrangeiro, ele está próximo na medida em que sente 

traços comuns de natureza social, nacional, ocupacional, ou genericamente humana, 

entre ele e o grupo (SIMMEL, 2005). Por exemplo, na copa do mundo da África do Sul, 

na partida que colocou frente a frente Brasil e Costa do Marfim, alguns estudantes 

usavam camisas da seleção brasileira torcendo a favor do Brasil, caso do estudante de 

Direito da UFRN, Leonel, guineense. E está  distante na medida em que estes traços 

comuns se estendem para além dele ou para além de grupo, e os liga apenas porque liga 

várias pessoas. Nessa mesma partida de futebol, o estudante de Estatística da Guiné-

Bissau, Heitor Ivan, 27 anos, apesar de não usar a camisa da Costa do Marfim, estava a 

torcer contra o Brasil, alegando o seu sentimento patriótico em relação à África, 

enquanto que o Leonel alegava um espírito de pertencimento pelo fato de o Brasil ser o 

seu país de acolhimento. Embora alguns assumissem de imediato as suas posições em 

relação à torcida, outros se mantiveram neutros, afirmando que por uma questão “ética”, 

preferiram ficar no meio termo porque o Brasil já é a sua segunda pátria. Ainda que 

sejam africanos. 

 Constatei que, apesar de não estar organicamente anexado ao grupo, o 

estrangeiro participa como um membro orgânico do mesmo. Sua vivência inclui as 

condições comuns deste elemento, ele negocia e aceita as regras do jogo com e do 

grupo. Porém, não se sabe como designar a unidade peculiar de sua posição, além de 

dizer que se compõe de certas medidas de proximidade e distância. Assim, o estrangeiro 

e o autóctone vivem uma tensão recíproca.  
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1.6 “Construção” histórica da nação guineense! 

 

 

Primeiras imagens da Guiné-Bissau independente 

 Fortemente influenciados por Frantz Fanon, os países africanos desencadearam 

sérias de lutas pelas suas independências na década de 60 do século passado. Assim, nos 

anos 1960, os movimentos nacionalistas preparam-se para o confronto armado. Em 04 

de fevereiro de 1961, o MPLA, em Angola, inicia a luta armada. Na Guiné-Bissau, o 

PAIGC, que conservou a sua posição de liderança de movimentos de libertação do país 

congregando outras forças políticas, inicia a sua luta de libertação, no Sul do país, aos 

23 de janeiro de 1963. Vale ressaltar que, em 1964, o PAIGC organizou um Congresso 

em Cassacá com os membros e militantes para discutir as contradições internas de 

caráter político, militar, econômico e social. Esse Congresso delegou medidas 

necessárias para minimizar os conflitos e disputas polarizadas, capitalizando o apoio dos 

militantes e dirigentes das mais variadas tendências ideológicas, o que facilitou a 

recomposição interna e a vitória do partido (CABRAL, 1977). Aos 23 de setembro de 

1973, em Madina de Boé,através da sua Assembleia Constituinte, o PAIGC proclama a 

soberania da Guiné-Bissau. Em 10 de setembro de 1974, o governo de Portugal 

finalmente reconheceu a independência da Guiné-Bissau, que foi a primeira ex-colônia 

portuguesa na África a se autodeclarar o status político de um país livre. Portanto, o ano 

de 1960, que viria a ser instituído pela Organização das Nações Unidas em 1972 como 

ano da África, teve um marco importante na história política daquele continente. 

 A partir dessas lutas, as chamadas Revoluções Africanas, que contribuíram para 

a formação de novas nações naquele continente ―“Estados-nações”, porém ainda em 
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formação. Guiné-Bissau e Cabo Verde estavam enquadrados num projeto político 

comum de Unidade, concebido pelo PAIGC liderado por Amílcar Cabral. Conquistadas 

as independências, os dois países passaram a ser dirigidos pelo mesmo partido que os 

libertou de Portugal até o golpe de Estado de 1980, denominado “Movimento 

Reajustador” ocorrido no dia 14 de Novembro, orquestrado pelo então Comissário 

Político João Bernardo “Nino” Vieira que derrubou o primeiro Presidente da República 

da Guiné-Bissau Luís Cabral, meio irmão de Amílcar Cabral e suspendeu a Constituição 

da República, instituindo o “Conselho da Revolução” formado por militares e civis, 

pondo fim ao polêmico projeto que almejava a bi-nação: Guiné e Cabo Verde. 

 Historicamente, as últimas cinco décadas foram marcadas por lutas e vitórias do 

continente africano, no progresso da libertação política dos seus povos. Após a Segunda 

Guerra Mundial, onde inúmeros africanos lutaram como “franceses” colonizados nas 

trincheiras juntamente com as tropas aliadas, alguns países começaram a conquistar suas 

independências logo após esse evento. Cada qual com seus processos políticos 

diferenciados, uns através de lutas armadas de libertação nacional, como é o caso da 

Argélia e da Guiné-Bissau, e outros sob pressão forçaram os referendos organizados 

pelos países colonizadores juntamente com movimentos de libertação nacional, como o 

Djibouti (LOPES, 2004).  

 A nova geração guineense, isto é, os “Filhos da Independência” estão agora 

desafiados a refazerem a História do País, ou seja, negociarem uma nova História. Deste 

modo, acredito que esta seja a posição dos sujeitos acadêmicos guineenses do PEC-G, 

na medida em que assumirão o governo do país e serão certamente a elite intelectual da 

Guiné-Bissau. Aliás, este é o propósito do próprio Convênio. 

 Os movimentos nacionais de libertação, além de se dedicarem à  emancipação 

política, preocupavam-se também com o tipo de nação que formariam, ou seja, com o 

modelo de nação que seria mais viável para os seus povos. A começar pela composição 

de sua bandeira que foi adaptada em 1973, quando lhe foi reconhecida a independência 

de Portugal. A bandeira dispõe as cores Pan-Africanas características: o dourado, o 

verde, o vermelho e também a Estrela Negra da África. O desenho da bandeira foi 

fortemente influenciado pela bandeira do Gana, e as cores detêm o mesmo significado: 
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especificamente, o vermelho simboliza o sangue dos mártires, o verde, as florestas, e o 

dourado a riqueza mineral. 

 

Bandeira da República da Guiné-Bissau  

 A maioria esmagadora dos “nativos” guineenses até o raiar da emancipação não 

falavam a língua do colonizador, aquela que viria a ser a língua oficial do país – 

elemento unificador duma nação só (FREIRE, 2003). Uma vez que um número 

considerável de colonizados não compartilhou a língua e a cultura com a respectiva 

metrópole, dificultou uma difusão das doutrinas políticas e econômicas que vinham 

surgindo na Europa Ocidental. Aliás, no que se refere a nível de instrução, o Portugal 

pouco fez para formar os nativos guineenses, se comparado às ex-colônias francesas em 

África, sem falar da língua que partilham com as respectivas metrópoles. Neste sentido, 

foi muito difícil introduzir a cultura e influência portuguesas no interior do país, 

eminentemente rural e apegado a costumes tradicionais seculares, já que os povos rurais 

estavam muito enraizados às culturas herdadas dos ancestrais. Portanto, a língua já era 

um elemento que os diferenciava da respectiva metrópole, porque Guiné-Bissau é um 

país formado por vários grupos étnicos tendo cada qual com seus costumes e tradições. 

De certa maneira, os movimentos de libertação viviam muitos dilemas, pois se, de um 

lado, lutaram contra o tipo e o conceito de nação impostos pelos países imperialistas, 

por outro, após as proclamações das independências, viram-se obrigados a utilizar 

alguns instrumentos deixados pelos ex-colonizadores como ferramenta para a integração 

das jovens nações, como é o caso da Guiné-Bissau. O próprio Mário Cabral, primeiro 

ministro da Educação da Guiné-Bissau, após a proclamação unilateral da independência, 
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em 1973, justificou a adoção da língua do colonizador como uma ferramenta eficaz para 

a integração nacional e formação de uma nação para todos os guineenses: 

“As nossas línguas são muitas, uma trintena, e não temos a 

capacidade de fazer a alfabetização em todas as línguas. Vamos 

utilizar o português.     Se calhar, vamos utilizar o crioulo, que é 

uma língua falada por mais ou menos 80% da população” 

(FREIRE e GUIMARÃES, 2003). 

 Evidentemente, as nações e estados nacionais africanos modernos, pelo menos 

os que se concebem como tal, utilizam as línguas dos ex-colonizadores como as 

oficiais
10

, embora na Guiné-Bissau só uma fração minúscula use o Português como 

língua do dia a dia(aliás, só a elite  o utiliza). Sob o pretexto de que na época colonial 

aquele que se expressasse em português era considerado um assimilado, herdou-se, 

portanto, essa estratificação social. A língua do colonizador, oficial, é usada nos meios 

de comunicação social, nas escolas e para correspondências epistolares. Nas ex-colônias 

francesas, por exemplo, aquele que expressasse um bom francês era temido e respeitado 

(FANON, 2008). 

 Aqui, cumpre observar também o conjunto de novas entidades políticas que se 

formaram na Guiné-Bissau após a sua introdução na vida política do sistema 

pluripartidário. Parte significativa dessas entidades se definiam de maneira 

autoconsciente como nacionalistas e traziam no discurso o culto à ancestralidade e a 

afirmação étnica exacerbada, como expressa Danielle Ellery Mourão acerca do caso do 

ex-presidente da Guiné-Bissau, Koumba Yalá: 

(...) “para chegar ao poder fez sua campanha política presidencial, no ano de 

1999, pautada na valorização de símbolos de sua etnia, Balanta, e no valor desta 

em detrimento das demais” (ELLERY MOURÃO, 2009). 

 Vale ressaltar que essa afirmação exacerbada da etnicidade está na contramão 

dos sonhos da Unidade e Luta de Amílcar Cabral, lema que se tornou escudo da 

República da Guiné-Bissau, quando ele afirmara em 1972, em Havana, que: 

“Há  10 anos nós éramos fulas, manjacos, mandingas, balantas, pepéis e 

outros... Somos agora uma nação de guineenses, unidade dos cabo-verdeanos, 

unidade entre a Guiné e Cabo Verde, unidade dos nacionalistas das colónias 

                                                 
10

  Exceto Swazilândia, que usa a sua lingua nativa Suhaili como língua oficial. 
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portuguesas, unidade dos povos africanos, unidade das forças anti-imperialistas, 

tudo isso para melhor lutar contra o inimigo comum, o colonialismo, a 

dominação imperialista e contra as próprias fraquezas. Unidade e luta significa 

que para lutar é preciso unidade, mas para ter unidade também é preciso lutar. E 

isso significa que, mesmo entre nós, lutamos”(LOPES,2004). (grifos meus)  

  

 

Inussa Emanuel, estudante guineense, exibindo os símbolos da Guiné-Bissau no dia da África, em 

Salvador, Bahia, 2010 

 Geograficamente, Guiné-Bissau e Cabo Verde estão fadados a viverem muito 

próximos geograficamente, embora culturalmente escolheram constituições identitárias 

distintas. Na verdade, antes da chegada do colonizador europeu, no século XV, Cabo 

Verde era um arquipélago inabitado. Logo, Cabo Verde é fruto da colonização. Para lá 

foram levados, pelos colonizadores portugueses, guineenses que eram comercializados e 

escravizados na Europa e América (ELLERY MOURÃO, 2009). 

 Guiné-Bissau é uma nação excepcional no contexto dos Países Africanos de 

Expressão Portuguesa; ironicamente, para o colonizador português era a colônia com 

menos importância em termos econômicos e estratégicos (WOOLLACOTT, 1983), 

porém, foi a primeira a proclamar unilateralmente a sua independência, aos 24 de 

Setembro de 1973, nas matas das colinas de Boé, pelo então (malogrado) presidente 

General João Bernardo “Nino” Vieira. Após longos duros anos de luta contra o 

colonialismo português e com o apoio dos países com tendências socialistas, 

principalmente a antiga União Soviética e a Cuba de Fidel Castro, o Partido Africano 

para a Independência da Guiné-Bissau e de Cabo verde, fundado pelo Amílcar Cabral, 
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assassinado em 1973, após ter conquistado cerca de setenta por cento do território 

nacional, decidiu proclamar a República da Guiné-Bissau como um Estado democrático 

e livre de Portugal. Se para algumas ex-colônias portuguesas não era 

polemologicamente viável desencadear uma operação pró-independência, como os 

arquipélagos de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, movimentos independentistas de 

Angola enfrentavam antagonismos, divisões internas e clivagens políticas; em 

Moçambique, a FRELIMO deparava-se com crises internas provocadas por conflitos de 

interesses e por um confinamento em sua base na região norte, em Niassa e Cabo 

Delgado na fronteira com a Tanzânia, sem poder fazer frente ao exército português. O 

caso guineense era favorável do ponto de vista histórico e geográfico, pois os países 

fronteiriços já haviam alcançado as suas independências antes do estopim da luta 

armada de libertação nacional, Guné-Conacri (1958) e o Senegal (1960) proporcionando 

ao PAIGC uma retaguarda e um lugar de refúgio. Desta maneira, a derrota do invasor 

era iminente; enfim, em todas as frentes o PAIGC levava vantagens: militar, 

diplomático e político. Do ponto de vista histórico e geográfico a Guiné-Bissau 

apresentava condições propícias a uma luta, uma vez que a própria população resistia a 

qualquer tipo de colonização portuguesa recusando cooperar e muito menos colaborar, e 

o clima sempre foi contrário às pretensões portuguesas. Os portugueses “nunca 

conseguiram estabelecer um verdadeiro e extensivo domínio colonizador na Guiné-

Bissau, onde as contradições tribais e de classe eram, porventura, menos pronunciadas 

do que, por exemplo, em Angola. 

 Todavia, a principal razão do sucesso do PAIGC deve imputar-se à qualidade da 

sua organização política e da sua liderança e, em particular, às extraordinárias 

capacidades do seu secretário-geral, Amílcar Cabral (WOOLLACOT, 1983). 

 Naturalmente, a coesão social e a solidariedade étnica foram cruciais para 

dificultar a dominação colonial; a principal preocupação do Cabral durante todo o 

processo de luta de libertação foi manter a unidade dos guineenses. Após 17 anos de 

luta, assim o PAIGC proclamou o Estado guineense no dia 24 de Setembro 1973, no 

interior do território que ele controla: 

O Estado da Guiné-Bissau é um Estado soberano, republicano, democrático, 

anti-colonialista e anti-imperialista e tem como seus primeiros objetivos a 

libertação total do povo da Guiné e Cabo Verde e a construção da união destes 
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dois territórios para a edificação de uma pátria africana forte e em marcha para 

o progresso. A modalidade dessa união será estabelecida, depois da libertação 

dos dois territórios, de acordo com a vontade popular. (História: Guiné e as 

ilhas de Cabo Verde, 1974)   

 De certa maneira, há poucos trabalhos, ou melhor, publicações sobre a História 

da Guiné-Bissau. Segundo estudos recentes, principalmente artigos e ensaios, muitos 

deles incipientes, a Guiné-Bissau é  uma jovem nação em formação, porém, com as suas 

complexidades por ser um país pluriétnico. No entanto, a minha intenção aqui não é 

reinventar a roda e nem tampouco tentar abordar em primeira mão a história do país.  

 

Brasão de armas da Guiné- Bissau 

 Vale entender a “etnicização” ou a “tribalização” da África, segundo 

Kabenguele Munaga (2010), como um processo constante em todas as políticas da 

colonização, embora a preocupação da Organização da Unidade Africana sempre foi 

manter e defender as tradições milenares enaltecendo desse modo o respeito à 

diversidade cultural enquanto expressão duma mesma identidade que é um fator de 

unidade e de equilíbrio para que se vigore uma nação africana (SORONDA, 1986). 

Eu mesmo enquanto filho fruto da descolonização nasci num bairro de nome 

Amedalahi, (do árabe, Deus Seja Louvado), na cidade de Bissau, de maioria muçulmana 

e de grupo étnico Mandinga. Meu pai, funcionário público, minha mãe, servente de uma 

farmácia estatal até em tempos a única do país com tendências socialistas me puseram 

um nome católico e português. Através do meu nome, João Paulo Pinto Có, sou 
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identificado como um não-muçulmano e um provável cristão
11

 e o meu último 

sobrenome Có já me identifica localmente como pertencente ao grupo étnico Papel e, 

consequentemente, um membro da etnia Papel já sabe a minha “casta” dentro da minha 

etnia.  Muitos jovens sob influências da presença da colonização portuguesa foram 

também assim substantivados, inclusive, indivíduos de etnias islamizadas, como Fula, 

Beafada, em alguns casos Balanta Mané têm o primeiro nome europeu e cristão como é 

o caso de um ex-estudante do curso de Engenharia de Pesca da UFC, Ismael Djidere 

Candé. Ainda no que concerne aos sobrenomes, além de identificar o grupo étnico da 

pessoa, também apresentam o clã do sujeito dentro da sua etnia, deixando assim 

transparecer o seu status. Sobrenomes, no entanto, ao designar o clã do sujeito, reforça 

o respeito se for da nobreza lá na Guiné-Bissau
12

, designando também o território do 

sujeito. Apesar de os colonizadores tentarem esvaziar os guineenses da sua cultura 

dando-lhes um nome cristão e europeu, as culturas tradicionais resistiram a essas 

tentativas de etnocídio, embora as culturas locais tenham ficado arranhadas.  Assim o 

pai da independência da Guiné-Bissau, Amílcar Cabral redigiu o Hino Nacional da 

Guiné e Cabo Verde
13

, antes de ser executado em 1973: 

Esta é a Nossa Pátria Amada  

  

Sol, suor e o verde e o mar,  

Séculos de dor e esperança:  

Esta é a terra dos nossos avôs!  

Fruto das nossas mãos,  

Da flor do nosso sangue:  

Esta é a nossa pátria amada.  

  

Coro  

Viva a pátria gloriosa!  

Floriu nos céus a bandeira da luta.  

Avante, contra o jugo estrangeiro!  

Nós vamos construir  

Na pátria imortal  

                                                 
11

  Nomes ocidentais geralmente são logo tomados como cristão católico, devido a presença do 

colonizador português que assim nomeava os colonizados, como forma de os “civilizar” à maneira 

européia. 

 
12

  Guiné-Bissau é uma República, porém, ainda assim existem reinos tribais que compõem o país e 

têm um poder simbólico muito grande e respeitado apesar dos efeitos da colonização. 

 
13

  Hino nacional de Cabo Verde foi mudado em 1996 para Cântico da Liberdade. Porém, a Guiné-

Bissau continua até hoje com o mesmo Hino redigido por Amílcar Cabral. 
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A paz e o progresso!  

Nós vamos construir  

Na pátria imortal  

A paz e o progresso! paz e o progresso!  

  

Ramos do mesmo tronco,  

Olhos na mesma luz:  

Esta é a força da nossa união!  

Cantem o mar e a terra  

A madrugada e o sol  

Que a nossa luta fecundou.
14

   

 Para a construção da nação, o malogrado Amílcar Cabral sempre pautou pela 

união dos guineenses, ou seja, de todas as forças necessárias para a construção de uma 

nação sólida. Dito de outro modo, para que haja uma nação guineense, seria preciso que 

todos os grupos étnicos deixassem de lado suas diferenças tribais e culturais, dando 

assim lugar a uma guineendade; enfim, no meu entender a construção de uma nação 

exige sacrifícios e pode ser tensa e conflitante, na medida em que envolve diferenças de 

todo gênero.  
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CAPÍTULO 2: BRASIL/ ÁFRICA: DOIS MUNDOS CRUZADOS? 

2.1 Relações internacionais África/Brasil: caso da Guiné-Bissau e o Convênio PEC-

G 

 Devido à falta de materiais sobre a política externa do Brasil em relação à África 

utilizarei de alguns artigos e resenhas do professor de História da África Contemporânea 

na Universidade de Brasília, José Flávio Sombra Saraiva. A política externa brasileira 

em relação à África tem melhorado nos últimos anos, principalmente nos dois mandatos 

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010). 

 Conforme Saraiva, a inclusão da África na agenda da política externa brasileira 

deu-se de maneira gradativa e correspondeu à importância crescente do continente no 

âmbito das relações internacionais das últimas décadas. Embora o mesmo se possa dizer 

acerca das relações da África com seus demais parceiros internacionais, o que distingue 

o Brasil de outros países é que ele teve razões adicionais para estar presente, e esteve 

nos momentos mais dramáticos da vida política e econômica do continente (SARAIVA, 

1997) 

 Como as relações diplomáticas incluem também ações humanitárias e de 

solidariedade, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer a Guiné-Bissau como 

um país independente, logo após a sua proclamação unilateral de independência em 

1973. Ainda quando do conflito político-militar que assolou aquele país africano em 

1998, o Brasil, através da CPLP desempenhou um papel importante na intermediação 

para o alcance da paz entre as partes beligerantes.   

 O Atlântico foi e continua sendo um espaço estratégico para o desenvolvimento 

das oportunidades perdidas e de possibilidades latentes que não foram ainda 

completamente exploradas. Para observar a força do relacionamento das últimas 

décadas do Brasil com o continente africano é preciso não deixar os ganhos da reflexão 

histórica (SARAIVA, 2008) 

 Conforme a professora Maria Elias Soares, responsável pela Coordenadoria dos 

Assuntos Internacionais da Universidade Federal do Ceará, órgão de assessoramento 

direto ao Reitor, responsável por contatos com reitores, diretores, coordenadores, 

docentes, discentes e organizações, no País e no exterior:  
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“O acordo PEC-G foi pensado na cooperação Sul – Sul, com o intuito de 

aproximar mais os países do Cone Sul. Dando assim oportunidade de formação 

superior aos jovens dos países que fazem parte do convênio. É também neste 

sentido (de aproximação linguística) que foi pensado e criado a UNILAB para 

acolher os jovens estudantes dos países de expressão portuguesa”.  

 O órgão, sob tutela de Maria Elias Soares atua, dentre outras atividades, na 

orientação de docentes, discentes e servidores técnico-administrativos da Universidade 

Federal do Ceará, no processo de estabelecimento de convênios com instituições 

estrangeiras e de participação de professores, estudantes e servidores em programas de 

graduação, pós-graduação e pesquisa no exterior.  

 

Foto com a Maria Elias Soares, coordenadora de Assuntos Internacionais da UFC 

e Paulo Speller, reitor da UNILAB 

 Com relação aos estudantes estrangeiros, ligados à UFC, oferece 

acompanhamento acadêmico e orientação sobre os aspectos funcionais e legais.   

 Deste convênio, conforme a CAI/UFC, a Secretaria do Ensino Superior 

Brasileira, anualmente, após consulta às Instituições do Ensino Superior participantes, 

informa ao Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica (DCT) o 
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número de vagas disponíveis para o PEC-G, por curso e por IES. O número de vagas 

por curso e sua distribuição pelas diferentes regiões do País dependem das 

possibilidades reais do sistema de ensino universitário brasileiro. Com o objetivo de 

atender às demandas específicas de países participantes do PEC-G, a SESu poderá 

negociar com as IES o oferecimento de vagas adicionais.  

 Compete, conjuntamente, ao DCT e à SESu, definir os cursos prioritários para 

concessão de vagas, bem como identificar os países a serem beneficiados. Compete ao 

DCT a distribuição das vagas existentes pelos países participantes e o encaminhamento 

dos candidatos selecionados, na etapa final, à SESu. 

 São, atualmente, estes os países participantes do Convênio PEC-G:   

 África: África do Sul; Angola; Benin; Cabo Verde; Camarões; Costa do Marfim; 

Gabão; Gana; Guiné-Bissau; Mali; Moçambique; Namíbia; Nigéria; Quênia; República 

do Congo; República Democrática do Congo; São Tomé e Príncipe; Senegal e Togo. 

 América Latina e Caribe: Antígua e Barbuda; Argentina; Bolívia; Chile; 

Colômbia; Costa Rica; Cuba; El Salvador; Equador; Guatemala; Guiana; Haiti; 

Honduras; Jamaica; México; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; República 

Dominicana; Suriname; Trindad e Tobago; Uruguai e Venezuela. 

Ásia: Timor Leste  

 Dos cursos ofertados para os alunos do PEC-G, sendo alguns pela Universidade 

Federal do Ceará, assim estão divididos por Centros e Cursos, por alunos atualmente 

matriculados: CENTRO DE CIÊNCIAS: Ciências Biológicas: 01(Guiné-Bissau); 

Computação: 05, sendo todos da Guiné-Bissau; Economia Doméstica: 01 (São Tomé e 

Príncipe); Estatística: 06, sendo 03 da Guiné-Bissau; Geografia: 01 (São Tomé e 

Príncipe); Geologia: 01 (São Tomé e Príncipe) e Zootecnia: 01 (São Tomé e Príncipe). 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS: Agronomia: 01 (Guiné-Bissau); Engenharia de 

Pesca: 05, sendo todos da Guiné-Bissau. CENTRO DE HUMANIDADES: 

Biblioteconomia: 03, sendo todos da Guiné-Bissau; Ciências Sociais: 02, sendo 01 da 

Guiné-Bissau; Letras: 08, sendo 06 da Guiné-Bissau; Psicologia: 04, nenhum da Guiné-

Bissau. CENTRO DE TECNOLOGIA: Arquitetura e Urbanismo: 04, nenhum da 
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Guiné-Bissau; Engenharia da Computação: 01 (Guiné-Bissau); Engenharia Civil: 05, 

sendo 01 da Guiné-Bissau; Engenharia de Teleinformática: 04, sendo um da Guiné-

Bissau; Engenharia de Elétrica: 04, sendo 02 da Guiné-Bissau; Engenharia de Produção 

Mecânica: 02, nenhum da Guiné-Bissau; Engenharia Mecânica: 04, nenhum da Guiné-

Bissau; Engenharia Química: 04, sendo 01 da Guiné-Bissau. FACULDADE DE 

FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM: Enfermagem: 03, sendo 02 da 

Guiné-Bissau; Farmácia: 06, nenhum da Guiné-Bissau; Odontologia: 09, sendo 01 da 

Guiné-Bissau. FACULDADE DE MEDICINA: 23, sendo 01 da Guiné-Bissau. 

INSTITUTO DE CULTURA E ARTE: Comunicação Social: 04, sendo 01 da Guiné-

Bissau.  

 Assim, a UFC tem 141 alunos do convênio; destes, 43 são oriundos da Guiné-

Bissau. 

 Em relação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como acima 

mencionei, os dados que aqui vou apresentar foram-me concedidos gentilmente pela 

Associação dos Estudantes Africanos do Convênio da referida Universidade; porém, da 

parte dessa Instituição houve muita resistência e muita burocracia, o que impediu o meu 

acesso aos dados oficiais. Os dados da associação serão apresentados em números de 

estudantes divididos por país, não constando por cursos, uma vez que semestralmente 

acontecem mudanças de cursos da parte dos estudantes, com permissão da Instituição. 

 Portanto, dos números que me foram concedidos pela Associação constam 70 

alunos do Convênio, dos quais dezenove são guineenses. Totalizando, então, 221 

estudantes africanos do Convênio PEC-G nas duas Universidades pesquisadas, sendo 62 

provenientes da Guiné-Bissau.  
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2.2 O Programa PEC-G como política de ações afirmativas no Brasil 

“...o mito das três raças, há muito incorporado como ciência nas cartilhas 

escolares, reaparece agora repaginado, narrando novamente o sucesso absoluto 

da triunfante missão colonial embranquecedora. Este argumento, no quadro 

político do Brasil atual, soa para os negros brasileiros como mais um terrível 

ardil.” (LEITE, 2005).  

 A constatação da Professora Ilka Boaventura Leite, do Departamento de 

Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e Coordenadora do 

Núcleo de Estudos Regionais – NUER, tenta mostrar que apesar de políticas de ações 

afirmativas ganharem visibilidade e trazerem alguns benefícios para a população negra 

como sujeitos mais desfavorecidos no Brasil, essa camada ainda enfrenta situações 

desfavoráveis em vários planos.   A fraca densidade de estudantes negros nas 

Universidades brasileiras é um forte indício das situações de descaso em relação a esse 

segmento social. Aliás, uma herança colonial, que vem sendo combatida através de 

ações de Organizações Não Governamentais – ONG´s. Vale ressaltar que após a 

abolição, o negro não foi inserido na sociedade. Conforme Lilia Schwarcz (2002), 

mesmo na construção de um país republicano, o negro foi visto como um veneno para a 

construção da nação, por conta da história colonial em que ele aparecia como um sujeito 

“sem alma”.  

 Historicamente, o Movimento Negro vem desencadeando uma luta desde muito 

cedo exigindo igualdade de oportunidades entre brancos e negros.  Políticas de Ações 

Afirmativas foram criadas pelo Direito dos Estados Unidos da América a partir da 

década de 1960, copiadas pelo Brasil e muitos países africanos, asiáticos e europeus, 

representando mudanças drásticas na posição do Estado, que passou a considerar em 

suas decisões, os seguintes fatores: raça, cor, sexo e origem nacional. Apesar de o 

governo norte-americano ser o precursor de tais políticas, ações do gênero já existiam 

na Índia desde 1948, amparando as "classes atrasadas" - os chamados "intocáveis" - e 

lhes garantindo acesso a empregos públicos e universidades (GOSS, 2004).  Ainda no 

que concerne à luta de negros enquanto uma camada desfavorecida em várias 

sociedades, a doutoranda pela UFSC, Karine Pereira Goss (2004) assinala que:  

As políticas de ação afirmativa foram implementadas nos Estados Unidos em 

grande parte como resultado da luta da população negra pelos direitos civis. Em 

1964, foi decretada a Lei dos Direitos Civis, que num de seus artigos proibia a 

discriminação no mercado de trabalho. Porém, de acordo com Walters (1995), o 
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conceito é anterior a essa lei, pois já integrava a Ordem Executiva nº 10.925 do 

presidente John Kennedy, que instituiu a "Comissão Presidencial sobre 

Desigualdade no Emprego". Depois da lei de 1964 houve ainda uma Ordem 

Executiva expedida pelo presidente Lyndon Johnson com o objetivo de ampliar 

ainda mais a legislação, cobrindo "inclusive a discriminação na concessão de 

contratos federais"  

 Assim, essas medidas legais foram adotadas pelo Estado no sentido de estimular 

as pessoas e instituições a levarem em conta em suas decisões relacionadas à educação e 

ao mercado de trabalho, temas como raça, cor, sexo e origem dos educandos. Como 

forma de tornar mais eficazes as medidas do gênero acima citado também foi 

desenvolvida a ideia da igualdade de oportunidades a fim de favorecer a inclusão de 

negros e mulheres no mercado de trabalho e o acesso ao ensino e à educação.  

 Aqui no Brasil, como nos Estados Unidos da América, a condição social do 

negro sempre foi deplorável, por estes dois países serem multirraciais, cada um com sua 

história e particularidades. Na verdade, a chegada do homem negro africano ao 

continente americano foi humilhante e desumana, diferentemente de povos europeus 

que desembarcaram nas Américas com a finalidade de colonizar o Novo Continente 

(D’AMORIM, 1997).  

 Portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses retiraram cerca de 15 

milhões de habitantes da África subsaariana e os traficaram para o trabalho escravo na 

cana de açúcar, nas minas e/ou nas plantações de fumo e algodão no Continente 

Americano. Desses 15 milhões, cerca de 4.5 milhões ficaram no Brasil. 

(FLORENTINO, 1997).  Com esse número e empreendimento, teve início a maior 

transmigração compulsória da história da Humanidade.  Desses homens e mulheres que 

aportaram às costas brasileiras se descendeu um número considerável da população 

deste país, ou seja, conforme o Censo 2000 (BORGES, 2006), dos cerca de 170 milhões 

de brasileiros, 53, 8% são brancos, 6,2% pretos, 39,1 “pardos”, 0,5% amarelos 

(asiáticos e seus descendentes) e 0,4% indígenas.  

 Para chegar a esses dados e porcentagens, o IBGE se utilizou do critério de auto-

declaração. Dito de outro modo, as “etnias” acima se declararam enquanto opções 

apresentadas pela Instituição Censitária. No entanto, essa multiplicidade de identidades 

nem sempre encontra, no âmbito da educação, sua proporcionalidade garantida nas salas 
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de aula de todos os níveis e modalidades. Deste modo, a sociedade brasileira precisa 

mobilizar mecanismos e vontade política na adoção de procedimentos para que a 

presença de todos seja equânime, fazendo assim a justiça social pela qual muitos lutam. 

A educação como um direito de todos tem um papel importantíssimo a cumprir como 

um exercício da cidadania, portanto, a promulgação da Lei 10639/2003 que obriga o 

ensino da História da África e da Cultura afrobrasileira aponta nessa direção.  Foi uma 

das primeiras leis assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que significa o 

reconhecimento da importância da questão do combate ao preconceito, ao racismo e à 

discriminação. 

 Um dos indutores do debate sobre a política de ação afirmativa, onde o sistema 

de cotas se enquadra foi o fato de a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) ter 

destinado 40% de suas vagas a estudantes negros e pardos no vestibular de 2003. O 

episódio teve repercussão imediata nos meios de comunicação, sendo possível observar 

uma postura extremamente parcial, num primeiro momento, tanto nas matérias de jornal 

quanto nas reportagens de televisão.  

 De todo modo, a luta contra o racismo, assim como a sua difusão foi e é uma 

preocupação mundial. No ano de 2001, ocorreu em Durban, na África do Sul, a 

Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e Outras Formas Correlatas de Intolerância. O Brasil foi o país que mais 

levou participantes para esse evento, cerca de cinco centenas. Apesar de se observar 

depois da Conferência de Durban um avanço nas discussões sobre a dinâmica das 

relações raciais no Brasil, em especial, das diversas formas de discriminação racial 

vivenciadas pela população negra, como a assinatura da Lei 10639, pelo presidente Lula 

aos 9 de Janeiro de 2003, no plano internacional deixou muito a desejar. Embora os 

debates tenham sido acalorados, houve um compasso de espera. 

 Os países africanos não abordaram a sobrevivência da escravidão no Sudão e na 

Mauritânia, os países europeus não falaram sobre a perseguição a minorias culturais ou 

religiosas, nem sobre a xenofobia por imigrantes africanos na Europa; os países 

asiáticos não tocaram em assuntos como a negação dos direitos das mulheres no 

Afeganistão, a violência contra minorias étnicas ou o terrorismo; as delegações oficiais 

latino-americanas nada falaram sobre a violação dos direitos humanos e a discriminação 
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contra populações indígenas e afrodescendentes; a reivindicação de árabes e palestinos 

para que a Conferência declarasse Israel um Estado racista não foi atendida, etc. Assim, 

os documentos finais dos Estados e os programas de ação continuam sendo negociados 

(BORGES, 2006). 

 De certa maneira, cá no Brasil, as discussões continuam nas agendas diárias dos 

vários segmentos sociais: historiadores, sociólogos, políticos, advogados, geneticistas, 

artistas, movimentos sociais. O próprio movimento negro brasileiro ganhou mais 

visibilidade ao levantar a questão sobre a “agenda anti-racista racializada” contra todo o 

tipo de discriminação. Dentro da sociedade brasileira, todas as camadas discriminadas 

se empenham numa luta contra as desigualdades e reivindicam os seus direitos à 

cidadania e o reconhecimento de suas identidades -  gênero, etnia, raça, classe, cultura, 

língua, debilidade física ou mental, religião e outros marcadores identitários plurais 

(BORGES, 2006). Assim, os estudantes africanos e guineenses encaram suas lutas, 

deixando suas marcas em atividades acadêmicas e culturais por eles organizados e 

também pelas suas instituições de ensino ou pela sociedade brasileira. Recentemente foi 

organizado em Salvador da Bahia pelos estudantes africanos e brasileiros um simpósio 

sobre africanidades, celebrando o 25 de Maio, dia Internacional da África, assinalando a 

fundação da extinta Organização da Unidade Africana, hoje União Africana
14

 ocorrida 

em Addis Abeba, Etiópia. O evento, cujo tema foi África: Independências e Futuros 

Possíveis serviu para debater os problemas que aquele continente enfrenta, dentre eles a 

situação humanitária de imigrantes africanos que procuram Angola como país de 

acolhimento e que muitas vezes acabam sendo repatriados devido a política migratória 

daquele país de restrição de vistos a estrangeiros; Darfur, no Sudão, embora 

superficialmente também destaque. Numa mesa-redonda composta por nova geração 

africana discutiu calorosamente a situação atual da África: a construção das novas 

nações africanas, conflitos que assolam o continente, etc. Evento este que decorreu nas 

                                                 
14

  Uns dos objetivos expressos na Constituição da OUA eram: Promover a unidade e solidariedade 

entre os estados africanos; Coordenar e intensificar a cooperação entre os estados africanos, no sentido de 

atingir uma vida melhor para os povos de África; Defender a soberania, integridade territorial  e 

independência dos estados africanos;  Erradicar todas as formas de Colonialismo da África; Promover a 

cooperação internacional, respeitando a Carta das Nações Unidas e a Declaração universal dos Direitos 

Humanos; Coordenar e harmonizar as políticas dos estados membros nas esferas política, diplomática, 

econômica, educacional, cultural, da saúde, bem estar, ciência, técnica e de defesa.  
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instalações da Universidade da Bahia, com o apoio do Centro de Estudos Afro-Orientais 

e de outras entidades públicas e privadas.  

 

 Conferência sobre o dia da África, Salvador, BA, 25 de maio 2010 

 Em relação às Políticas de Ações Afirmativas, amparadas legalmente pelo 

governo brasileiro, uma de suas leis foi formulada por Joaquim Barbosa Gomes, 

ministro afrodescendente do Superior Tribunal Federal, para ele, segundo Goss (2004), 

  
As ações afirmativas se definem como políticas públicas (e privadas) voltadas 

à concretização do princípio constitucional da igualdade material e 

à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de 

origem nacional e de compleição física. Na sua compreensão, a igualdade deixa 

de ser simplesmente um princípio jurídico a ser respeitado por todos, e passa a 

ser um objetivo constitucional a ser alcançado pelo Estado e pela sociedade" 

(Gomes, 2003).  

 Fica explícita, nesta definição, uma concepção de igualdade que difere da 

igualdade liberal. O que se busca é chegar a uma igualdade de fato e não a uma suposta 

igualdade em abstrato. Há uma mudança na concepção de igualdade, que ultrapassa uma 

"noção estática ou formal" para chegar a uma noção “substancial”. O ser humano passa 

a ser encarado a partir de sua especificidade "como ser dotado de características 

singularizantes”.   
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 Desta forma, o Estado brasileiro passa a adotar políticas de ação afirmativa, ou 

melhor, na ótica do Direito europeu, de discriminação positiva, abandonando assim a 

posição de neutralidade e passa a atuar efetivamente no sentido de garantir a seus 

cidadãos igualdade jurídica e social. Quanto aos negros, como uma camada social mais 

desfavorecida do Brasil, as políticas que os favorecem podem ser consideradas por 

muitos como uma demanda por reparações visando que o Estado e a sociedade tomem 

medidas para ressarcir os descendentes africanos negros, dos danos psicológicos, 

materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, bem como 

em virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da população, de 

manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder de governar e de influir na 

formulação de políticas, na pós-abolição. Vale ressaltar que sem a intervenção do 

Estado, os que vivem à “margem” dos benefícios que a Constituição garante a um 

cidadão, entre eles os afro-brasileiros, dificilmente - as estatísticas não deixam dúvidas - 

romperão com o sistema meritocrático que tem agravado desigualdades e gerado 

injustiças, ao reger-se por critérios de exclusão, fundados em preconceitos e 

manutenção de privilégios para os sempre privilegiados.    Com flagrantes situações de 

exclusão e abandono dos necessitados no Brasil, alguns ainda são opostos às políticas 

que possam equilibrar o direito à cidadania a todos os brasileiros de todas as categorias.   

 

Foto em família com o cônsul da Guiné-Bissau no dia 25 de maio de 2010, em Salvador, BA  
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 Uma das alegações daqueles contrários às políticas de ação afirmativa em favor 

dos negros é a inexistência do conceito de raça como determinador da proeminência de 

uns seres humanos sobre os outros. Outra justificativa para essa oposição é a alegada 

dificuldade em apontar quem é ‘negro’ no Brasil. Além dessas duas posições contrárias 

mais contemporâneas, uma outra, mais antiga, ainda faz parte dos argumentos utilizados 

para desmerecer a adoção de políticas públicas que beneficiem a população negra 

brasileira: a de que a questão que afeta o cotidiano e dificulta a inserção socioeconômica 

do negro na nossa sociedade é um problema de classe e de poder econômico e não 

racial, como apregoam aqueles defensores das políticas de ação afirmativa.  

 Neste trabalho, enceto uma discussão acerca das teorias raciais e sua implicação 

na representação do ‘ser negro no Brasil’, e a sua junção com o imaginário construído a 

partir do discurso eclesiástico do período colonial.  

 Enquanto Homem, somos seres simbólicos e, assim sendo, temos tendência em 

classificar, comparar, enumerar, distinguir todas as coisas conhecidas, inclusive os seres 

humanos. Idade, sexo, religião, posição social, opção sexual, nacionalidade, cor de pele, 

entre outras características, são utilizadas para diferenciar um indivíduo ou grupos do 

outro. Uma das variáveis classificatória mais utilizada é a divisão dos seres humanos 

por raça.  

Do ponto de vista científico, o termo raça possui duas acepções básicas. A 

primeira refere-se a seu uso sociológico: designa um grupo humano ao qual se 

atribui determinada origem e cujos membros possuem características mentais e 

físicas comuns. (...) Na segunda acepção, de cunho biológico, a palavra raça 

designa um grupo de indivíduos que têm uma parte importante de seus genes 

em comum e que podem ser diferenciados dos membros de outros grupos a 

partir desses genes. Entende-se raça, pois, como uma população que possui um 

estoque ou patrimônio genético próprio. (BORGES, 2002).  

 Assim como as definições conceituais, a classificação para diferenciar os seres é 

uma atitude comum. Porém, quando esta classificação passa a ser utilizada para 

hierarquizar indivíduos ou grupos visando o domínio, a exploração e a opressão, 

tirando-lhes a dignidade humana, dentro do pressuposto da superioridade de uns e a 

inferioridade de outros, então se estabelece o racismo. Relações conflituosas, buscando 

afirmações hegemônicas entre seres humanos ou grupos sociais são registradas pela 

história desde os mais remotos tempos. No processo evolutivo da humanidade, com o 
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fim do nomadismo e a divisão das “famílias” comunitárias em tribos ou grupos 

autônomos, estas relações conflituosas se acirram, seja por questões religiosas, de 

espaço agrícola seja por disputa do poder, porém, não estavam orientadas por pseudo-

superioridades de uns sobre outros, pela coloração epitelial ou racial. 

 Os “bárbaros”, termo usado pelas civilizações grega e romana, na verdade 

refere-se ao outro diferente na cultura e na civilidade, sem conotação fenotípica. Da 

mesma forma, no mundo cristão medieval até a modernidade, “o termo bárbaro, 

acrescido de mais um sinônimo – selvagem – era aplicado, num sentido étnico, aos não-

cristãos e a todos que não viviam de acordo com as normas sociais e culturais 

europeias.” (SEYFERT, 2002 : 19).  

 A partir do século XVIII, alguns naturalistas desenvolveram teorias que 

classificaram os seres humanos baseadas na ideia de “raças”. Lineu dividiu a espécie 

humana em quatro raças:  

O homem europeu:, engenhoso, inventivo, branco, sanguíneo, governado pelas 

leis; o homem americano: satisfeito com sua condição, gostando da liberdade, 

pardo, irascível, governado pelos costumes; o homem asiático:avarento, 

amarelo, melancólico, governado pela opinião e o homem africano: manhoso 

preguiçoso, negligente, negro, governado pela vontade arbitrária de seus amos. 

(BORGES, 2002). (grifos meus).  

 De acordo com o pensamento desses “pseudo-pensadores” o europeu era o 

indicado para dominar as outras raças, por eles considerado o “ser superior”, como bem 

apontam as qualidades discriminatórias descritas por Lineu e corroboradas por outros 

naturalistas europeus. Da mesma forma, percebe-se que características até então 

sugeridas para as cores branca e preta, num sentido simbólico de representação positiva 

do “bem” e do “mal”, do “puro e do pecador”, do dia (luz) e da noite (escuridão) 

passam a caracterizar os seres humanos.  

 No século XIX, a palavra raça começou a mudar de significado. De 

representante da diversidade passa a determinar a desigualdade biológica, indicativa da 

superioridade cultural, social, econômica de grupos humanos sobre outros. À 

classificação continental utilizada por Lineu são acrescidas outras características 

fenotípicas: cor da pele, tipo de cabelo, forma do nariz e dos lábios, formato do crânio e 

facial, como critérios exteriores indicativos da desigualdade e fomentadoras de teorias 
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geradoras e justificadoras da exclusão, da exploração, da escravização de grupos 

humanos ditos inferiores, por outros grupos considerados superiores.  

 Diante de todo esse histórico de construção permanente do mundo do outro 

(ZIEGLER & PERRET, 2005), o negro enquanto ser inferior e das situações precárias 

que o sujeito negro está sujeito em sua maioria, os meios de comunicação assumiram 

uma posição claramente contrária ao estabelecimento de cotas para estudantes afro-

descendentes nas universidades. 

 No que concerne ao Convênio PEC-G, estas são as condições básicas e as 

formalidades legais para que um estudante concorra e seja aprovado no Programa, 

conforme as regras do MRE (Ministério das Relações Exteriores) e o MEC (Ministério 

da Educação):
15

 

 O Governo Brasileiro, por intermédio do MRE e suas representações 

diplomáticas no exterior - em parceria com o MEC e as instituições de ensino superior 

do país - promove o PEC-G (Programa Estudante-Convênio de Graduação), que 

anualmente possibilita a cidadãos da América Latina, Caribe e África cursarem a 

graduação gratuitamente no Brasil. Pelo programa, estudantes estrangeiros dos países 

conveniados são beneficiados a cada ano com o acesso facilitado e vagas gratuitas em 

cursos de graduação nas instituições brasileiras. Os interessados em estudar no Brasil 

procuram as embaixadas brasileiras naqueles países para se inteirarem do processo de 

seleção de candidatos e da documentação exigida pelo programa. Na Guiné-Bissau, as 

inscrições nas representações diplomáticas acontecem em meados dos meses de junho e 

julho. 

 Cada estudante inscrito no PEC-G concorre com os candidatos dos demais 

países participantes a uma vaga nos cursos de graduação oferecidos pelas instituições 

brasileiras. Assim, o candidato poderá escolher dois cursos distintos, mas que 

pertençam à mesma área de conhecimento, bem como duas cidades brasileiras. Para se 

inscreverem, os candidatos devem cumprir os seguintes pré-requisitos:  

- ter idade mínima de 18 e máxima de 25 anos; 

                                                 
15

  Conforme o Manual do PEC-G, estão são as normas para ser aprovado pelo Programa. 
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-não ter desistido de vaga nem haver sido desligado de curso no âmbito do PEC-G, em 

anos anteriores; 

-apresentar média global de aproveitamento escolar no curso secundário igual ou 

superior a 60%, que deverá ser calculada de acordo com o histórico escolar e 

apresentada e convertida para a escala brasileira de zero a dez; a escala guineense é de 

zero a vinte.
16

 

 Além dessas formalidades, fornecer, na respectiva missão diplomática brasileira, 

a seguinte documentação: Original do formulário de inscrição; fotocópia da certidão de 

nascimento do candidato; fotocópia das certidões de nascimento ou das cédulas de 

identidade dos genitores do candidato; fotocópia do diploma do curso secundário, desde 

que este não tenha sido cursado no Brasil; fotocópia do histórico escolar com a relação 

de disciplinas cursadas e graus obtidos durante o curso secundário; original do Termo 

de Responsabilidade Financeira; fotocópia do Certificado de Proficiência em Língua 

Portuguesa para Estrangeiros (CELPE-Bras). A presente exigência aplica-se somente 

àqueles candidatos oriundos de países onde seja realizado o exame para obtenção do 

CELPE-Bras (países não-lusófonos). Não são aceitas candidaturas de brasileiros nem de 

estudantes cujo pai ou mãe sejam brasileiros. É vedada, também, a candidatura de 

pessoas que possuam dupla cidadania, sendo uma delas a brasileira. As candidaturas 

para PEC-G são apresentadas nos países originários dos candidatos. Por solicitação do 

Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras (FORGRAD), os 

candidatos que realizaram estudos secundários no Brasil não são selecionados para o 

PEC-G. Segundo entendimento do FORGRAD, esses estudantes estrangeiros podem 

ingressar em universidades brasileiras mediante aprovação em exame vestibular, da 

mesma forma que qualquer estudante brasileiro. Os candidatos que estiverem 

concluindo o curso secundário no ano corrente podem deixar de apresentar certificado 

de conclusão do curso secundário, o qual somente será exigido no momento de sua 

matrícula na universidade. No entanto, esses candidatos deverão apresentar, 

obrigatoriamente, histórico escolar do primeiro semestre do último ano do curso 

secundário.  

                                                 
16

  Grifos meus. 
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 O Termo de Responsabilidade Financeira deve estar revestido das formalidades 

legais julgadas necessárias pela missão diplomática brasileira. Tal documento deve 

atestar que o candidato, caso selecionado, disporá de meios econômicos suficientes para 

custear a vinda ao Brasil e o retorno ao país de origem, bem como a manutenção 

durante sua estada para a realização dos estudos. Esse documento pode ser firmado por 

pessoa física ou jurídica que se responsabilize pela subsistência integral do candidato no 

Brasil. Ressalte-se que esse termo é exigido pela Polícia Federal Brasileira para a 

renovação do visto temporário no Brasil.  

 Quanto à Proficiência, obrigatoriamente, devem ser portadores do CELPE-Bras 

os interessados em candidatar-se ao PEC-G que sejam originários dos seguintes países: 

Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guiana, 

México, Namíbia, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela. 

Ressalte-se que não será ministrado curso compacto de língua portuguesa para 

estrangeiros a candidatos ao PEC-G não aprovados no CELPE-Bras.
17

 

 Estudantes não-lusófonos provenientes de países em que o CELPE-Bras não é 

aplicado somente poderão iniciar os cursos universitários para os quais tenham sido 

selecionados, após cursar um ano de curso de português para estrangeiros, sem cuja 

aprovação não poderão prosseguir os estudos acadêmicos no Brasil.  

 Candidato ao PEC-G que, porventura, já possui o CELPE-Bras é dispensado de 

realizar novo exame. Nesse caso, basta a apresentação do certificado obtido em anos 

anteriores.  

 Os calendários dos PEC-G e do CELPE-Bras não são vinculados entre si. Desse 

modo, o candidato que não se inscrever para realizar o exame CELPE-Bras no prazo 

devido, tem sua candidatura impugnada.  

 No que concerne ao Visto, após obter confirmação, em meados de dezembro, da 

aceitação da vaga pelo candidato selecionado, a Missão Diplomática Brasileira 

concederá Visto Temporário IV (obrigatório para estudantes-convênio), válido por um 

ano.  
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  Conforme manual do PEC-G. 
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 Para matricular-se na IES, o candidato selecionado deve apresentar os seguintes 

documentos, originais e cópias, na instituição de ensino superior brasileira para a qual 

foi destinado: 

 Passaporte, com visto temporário IV; Carta de Apresentação, emitida pela 

Missão Diplomática Brasileira após obter confirmação da aceitação da vaga pelo 

candidato selecionado; Histórico Escolar e Diploma do curso secundário, devidamente 

legalizados por autoridade consular brasileira e traduzidos por tradutor 

juramentado;Termo de Responsabilidade Financeira; Declaração de Compromisso; 

CELPE-Bras original.  

 Esta exigência limita-se àqueles candidatos oriundos de países onde foi aplicado 

o exame para obtenção do referido certificado. 

 No que diz respeito ao alojamento estudantil nas universidades, algumas 

universidades brasileiras participantes do PEC-G dispõem de alojamento para parte de 

seu corpo discente. O estudante interessado em obter esse beneficio deve contatar 

diretamente a universidade para a qual foi aprovado, a fim de informar-se sobre a 

disponibilidade de alojamento e as condições para a sua concessão. Observe-se, por fim, 

que o alojamento universitário é concedido, indistintamente, a estudantes brasileiros e 

estrangeiros, segundo critério estabelecido por cada universidade. A Universidade de 

Brasília – UnB, concede residências a estudantes africanos com necessidades 

econômicas e financeiras, inclusive, anos atrás alguns apartamentos foram atacados 

pelos estudantes brasileiros, movidos por preconceitos de cor e xenofobia.  
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2.3 O “ser negro” no Brasil   

“Queria dizer ao presidente Wade e ao povo do Senegal e da África que não 

tenho nenhuma responsabilidade com o que aconteceu nos séculos 18, 17 e 16. 

Mas penso que é uma boa política dizer ao povo do Senegal e ao povo da 

África: perdão pelo que fizemos aos negros.” (MUNGOI, 2006) 

 Palavras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua visita à antiga Casa 

dos Escravos
18

, na ilha do Gorée, no Senegal traz lembranças atrozes dos negros 

africanos nos duros séculos da escravatura. Apesar das atrocidades, a Casa dos 

Escravos é hoje testemunho material da história das interações colonizador-colonizado 

no contexto do comércio triangular, ganhando assim uma fama internacional, atraindo 

os peregrinos da diáspora afro-americana particularmente sensíveis aos traumas do 

tráfico transatlântico (THIAW, 2010).  Aliás, no Brasil todos sabem que durante três 

séculos (XVI-XIX) o Brasil era oficialmente uma Nação escravocrata e que o tráfico 

negreiro africano era o principal sustentáculo da economia colonial e mesmo após a 

proclamação da sua independência de Portugal em 1822, o Brasil continuou importando 

mão-de-obra escrava. É desta maneira que o negro se insere na sociedade brasileira: 

através da diáspora africana, quando milhões de africanos foram trazidos à força para o 

trabalho cativo nos canaviais, algodoais, nas minas, nas casas grandes e nas mais 

diversas atividades em todo Continente Americano, sendo que o maior número deles 

concentrou-se no Brasil.  

 Durante séculos, falar em escravidão no Brasil era falar do negro africano. Aliás, 

ainda hoje por incrível que pareça, isso acontece. Uma aluna guineense me contou a 

seguinte história:  

Quando atravessava na passarela, uma criança que pedia 

no sinal se dirigiu a mim e falou a seguinte frase: -Oi, 

escrava me dá moeda. Fiquei com raiva e não dei nada a 

ela. 

 Muitas pessoas ainda hoje quando cruzam conosco, estudantes africanos no 

Ceará, perguntam pelos nossos países de origem e logo nos lembram ou nos contam que 

                                                 
18

  Construída entre 1780 e 1784, serviu de lugar de partida sem retorno de muitos negros africanos 

embarcados para o Brasil, Cuba, Antilhas, EUA, etc. 
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o Município de Redenção
19

, nesse Estado, foi o primeiro a abolir a escravidão no Brasil. 

Conversas com que nos deparamos nas ruas com certeza refletem nas crianças 

inocentes. Ninguém nasce racista. O indivíduo torna-se racista, preconceituoso, 

discriminador, porque recebe isso através do processo de socialização. O meio social 

com o qual ele convive é quem determina a aceitação não das diferenças e 

características naturais de cada indivíduo, seja pela essência humana ou pela aparência 

exterior.  

 A cena ocorrida com essa menina foi tão chocante que ela chorou muito nesse 

dia e até deu-lhe a vontade de regressar à Guiné-Bissau. Fatos como este são sintomas 

da não total inserção do negro na sociedade brasileira que; portanto, muito ainda precisa 

ser feito. Certamente só o direito à educação, melhores oportunidades de emprego, etc 

podem contribuir para minimizar esses estigmas. 

É bom não esquecer que o tráfico de escravos era desenvolvido com a 

intermediação direta dos próprios africanos, que tinham o monopólio do 

apresamento das vítimas em toda a África. (SALZANO, 2006) 

 Estas são palavras de Francisco Salzano a propósito da implantação do sistema 

de ingresso por cota racial em universidades brasileiras. Uma reação que, segundo ele 

faz referências ao que aconteceu numa época em que escravizar era legítimo, ser 

escravo era válido para os negros e a polêmica cumplicidade do envolvimento dos 

próprios chefes africanos no vergonhoso tráfico de seres humanos a fim de serem 

escravizados. Quanto a isso, os chefes africanos se encontravam-se entre a espada e a 

parede. A reação dos africanos quando da invasão europeia foi lutar para defender o seu 

território do jugo externo (BOAHEN, 2010). Pois, com a desproporção das forças, os 

chefes africanos só tinham duas opções, a considerar: ou renunciarem sem resistência à 

soberania e à independência, ou defendê-las a todo o custo. A maioria dos reis africanos 

lutou sem hesitar pela defesa da sua soberania e independência, a despeito de todas as 

estruturas políticas e socioeconômicas de seus Estados e das múltiplas desvantagens que 

sofriam. É claro que os africanos estavam cientes da sua inferioridade bélica em relação 

às forças externas, mas isso não os esmoreceu, aliás, lutaram com todas as forças para 

fazer face à dominação, como mostra a pintura numa das paredes do palácio dos reis de 
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  Este município aboliu a escravidão em 01/01/1883, cinco anos antes do Império, 13/05/1888. 

Hoje é sede da UNILAB, universidade que congrega estudantes das nações lusofalantes. 
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Daomé, em Abomey; a referida pintura mostra um africano armado de arco e flecha, 

barrando desafiadoramente o caminho a um europeu armado com uma pistola. O 

advento do colonizador europeu ao continente africano colocou em jogo a terra e a 

soberania dos povos africanos. Por essa razão, quase todas as sociedades africanas, 

centralizadas ou não, tiveram que optar por manter, defender ou recuperar sua 

soberania; desta feita não podiam aceitar nenhum compromisso que as pusesse em risco, 

e, de fato, foram numerosos os chefes que preferiram morrer no campo de batalha, 

exilar-se voluntariamente ou serem desterrados pela força a renunciarem sem combate à 

soberania de seus reinos. Assim, os dirigentes africanos, na sua maioria, optaram lutar 

pela defesa de sua soberania e independência, com estratégias e táticas diferentes para 

alcançar seu objetivo comum. A maioria dos chefes escolheu a estratégia do confronto, 

recorrendo às armas diplomáticas ou às militares, quando não empregando as duas, 

como foi o caso de Samori Touré e Kabarega, de Bunyoro, já Prempeh e Mwanga, de 

Buganda, recorreram exclusivamente à diplomacia; alguns, como Tofa, de Porto Novo, 

atual Benin, adotaram a estratégia da aliança ou de cooperação, mas não a colaboração. 

É imperativo insistir na questão da estratégia, pois ela foi grosseiramente distorcida até 

hoje de forma que classificaram alguns líderes africanos como colaboradores, 

qualificando sua atividade como colaboração. O termo colaboração é politicamente 

incorreto, inexato, pejorativo e eurocêntrico. Nos anos do domínio colonial, a soberania 

era o problema fundamental em jogo para os chefes africanos, conforme Boahen (2010), 

nenhum deles se encontrava em condições de celebrar acordos. Portanto, os chefes 

africanos erroneamente qualificados como colaboradores eram aqueles que ensinavam 

que a melhor maneira de preservar sua soberania ou mesmo recuperá-la caso perdida em 

proveito de alguma potência africana, antes da chegada dos europeus, não consistia em 

colaborar, mas sim em se aliar aos invasores europeus. Por colaborador, entende-se 

aquele que trai a causa nacional unindo-se ao inimigo para defender os alvos e objetivos 

deste último ao invés dos interesses da sua própria terra. Dito isto, diante da invasão 

europeia, todos os africanos se encontravam com o problema de abandonar, conservar 

ou recuperar sua soberania.  Tal era o objetivo daqueles que ligaram sua sorte à dos 

europeus, sendo inteiramente falso qualificá-los de colaboradores.  

 De qualquer maneira, depois da Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores 

já empregavam o termo colaborador de forma pejorativa. É  justamente assim que o 
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Tofa, rei dos Gun do Porto Novo é citado, como típico colaborador. Ainda para rebater 

a questão levantada por Salzano, vou usar como exemplo a situação delicada que o Tofa 

enfrentou. Quando da chegada dos franceses, Tofa tinha de enfrentar três inimigos: os 

Yoruba, a nordeste; os reis Fon do Daomé, ao norte, e os britânicos, na costa, de modo 

que, com certeza, considerou a chegada dos franceses um presente dos céus, uma 

oportunidade não só para preservar sua soberania, mas até para obter algumas vantagens 

à custa de seus inimigos. Era muito natural que Tofa não quisesse colaborar com os 

franceses, mas aliar-se a eles. Só estudiosos sem consciência dos problemas que os 

africanos enfrentavam na época da dominação colonial ou que negam ao africano toda a 

iniciativa ou conhecimento de seus próprios interesses, ou ainda aqueles que encaram a 

matéria de uma perspectiva eurocêntrica, é que o classificam como colaborador do 

colonizador e do traficante de escravos. Além disso, o fato de esses supostos 

colaboradores, repetidas vezes prontos a se aliarem aos europeus, muitas vezes, mais 

tarde, oporem-lhes resistência lutando contra eles é outra prova da inexatidão do termo: 

Wogobo, rei dos Mossi, Lat Dior Diop, o damel de Cayor, e o próprio Samori  Touré, 

pouco conhecidos e raramente citados nos livros didáticos brasileiros são alguns 

exemplos do absurdo total do qualificativo. Finalmente, só estudiosos realmente 

ignorantes da situação política e etnocultural da África em vésperas da conquista e da 

partilha europeias ou que tenham a respeito opiniões simplistas usam esse termo ou 

insinuam a total “cumplicidade” dos africanos. Entretanto, qualquer que tenha sido a 

estratégia dos países africanos, nenhum deles, com exceção da Libéria e da Etiópia, 

conseguiu preservar sua soberania, e no início da Primeira Guerra Mundial a África já 

havia tombado sob o jugo colonial (BOAHEN, 2010).  

 Conforme Amílcar Cabral (1978), pai das independências da Guiné-Bissau e 

Cabo Verde, o exame da história dos povos africanos demonstra que estes nunca 

deixaram de lutar com todas as suas forças contra a dominação estrangeira. A luta pela 

liberdade e contra a dominação estrangeira é um fator concreto e permanente da 

tradição histórica dos povos do continente africano. Realizada sob diversas formas, 

confirma a inalienável vocação destes povos para determinarem o seu próprio destino – 

livres e independentes de pressões estrangeiras. O direito à autodeterminação e à 

independência traduz, sem dúvida, a combatividade tradicional e sempre manifesta dos 

povos africanos contra a dominação estrangeira. 
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 Na verdade, a dominação, a pilhagem e a exploração dos africanos e da África 

pelas potências colonialistas só tomaram grandes proporções quando os países 

imperialistas, sob direção e inspiração das potências europeias, puseram em prática a 

formação de uma frente imperialista mundial contra os povos africanos. A Conferência 

de Berlim, em 1885, foi uma etapa decisiva na sujeição de África ao imperialismo. 

Ainda conforme Mungoi (2010), nessa Conferência, as potências imperialistas 

ocidentais chegaram a um acordo sobre a partilha da África sem levar em consideração 

as particularidades dos seus povos. Essa Conferência criou fronteiras geográficas 

arbitrárias, separando e unindo grupos étnicos diferentes em um mesmo espaço 

geográfico. Por essa razão, as fronteiras nacionais não coincidem com as fronteiras 

étnicas e, desta forma, são caracterizadas pela fluidez étnica e identitária, razão pela 

qual é comum encontrar grupos étnicos existentes na Guiné-Bissau, espalhados em 

vários países da subregião da África Ocidental: Fula no Mali, Senegal; Mandinga em 

Burkina Faso, Costa do Marfim. Essas fronteiras foram mantidas pela extinta 

Organização da Unidade Africana, o que perfaz as mais de cinco dezenas dos estados 

nacionais africanos (Mungoi, 2010).  O que o Salzano não enxergou ou não quis 

enxergar é a exclusão do negro na sociedade brasileira; antes tentou usar a prerrogativa 

de que os próprios africanos mandaram seus irmãos para o infernal mundo da 

escravidão nas Américas. Logo após a abolição da escravatura no Brasil, não houve 

uma política de inclusão dos ex-escravos na sociedade. Aliás, o negro ganhou a 

“condição” de livre, mas lhe é negado a liberdade. Acredito que a liberdade consiste no 

exercício pleno de cidadania de um indivíduo em sua terra mátria, tais exercícios 

consistem em ter direito à educação, assistência médica, oportunidades de emprego, etc, 

direitos básicos de um cidadão que muito faltaram ao negro brasileiro enquanto 

brasileiro.  Diante de toda essa discussão sobre a legitimidade ou não da escravidão no 

passado, o Brasil se encontra hoje entre fogo cruzado numa batalha sobre implantação 

de uma Política de Ação Afirmativa. Uma das alegações daqueles contrários às políticas 

de ações afirmativas em favor dos negros é a inexistência do conceito de raça como 

determinador da proeminência de uns seres  humanos sobre os outros. Uma outra 

alegação para essa posição é a alegada dificuldade em apontar quem é “negro” no 

Brasil.  
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 Apesar de todos concordarem que com a pós-abolição o negro continua sendo o 

sujeito menos favorecido na sociedade brasileira, nem todos comungam a idéia da 

inserção dos pretos brasileiros através de uma das Políticas de Ações Afirmativas - o 

sistema de cotas.  

 Enquanto a discussão sobre cotas se acirra, na minha consulta aos jornais sobre o 

cotidiano dos estudantes guineenses do PEC-G em Fortaleza-CE e Natal-RN, deparei-

me com uma situação em que um professor de Matemática da Universidade Federal do 

Maranhão manda um estudante nigeriano voltar à África por ter tirado nota baixa na 

referida Disciplina, no mês de Julho deste ano. Mais uma vez dá para constatar os 

sintomas de racismo e xenofobia dentro das IES. 

 Assim desabafa José Jorge Carvalho, professor de Antropologia da UnB, a favor 

de Cotas para estudantes negros,  

“Acredito que a crise de representação que vivemos oferece também uma 

oportunidade para renovação teórica e formulação de propostas de inclusão 

étnica e racial. Mas isso só será possível se admitirmos que a academia 

contribuiu, no Brasil, para a reprodução e a reprodução do nosso quadro de 

desigualdade étnica e racial, o qual não melhorou apesar dos investimentos 

maciços do Estado no ensino superior ao longo de toda a segunda metade do 

século passado.” 

 Assim, Carvalho tenta mostrar que a classe de cientistas sociais que discute 

relações raciais está totalmente imersa no problema da desigualdade racial; na verdade, 

as universidades e a classe docente têm sido parte do problema racial brasileiro. 

Problema que, segundo o Carvalho, será resolvido só quando a própria classe docente se 

assumir como parte dele, sendo, portanto, parte da solução também.  
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2.4 Estudantes africanos no Brasil 

 Um estudante guineense que desembarca em qualquer aeroporto internacional 

brasileiro e se identifica nos serviços de fronteiras como cidadão da Guiné-Bissau, ao 

passar por esse procedimento burocrático passa a ser visto no saguão como um africano, 

assim como muitos que ali já entraram ou saíram. Pois, depreende-se que antes de um 

estudante ser natural do continente africano é, em primeiro lugar, pertencente a um 

determinado grupo étnico. Dito de outro modo, um cidadão guineense que se apresenta 

à Polícia Federal no aeroporto ele, é acima de tudo, membro de um uma etnia, de um 

determinado clã, natural de um bairro ou tabanca (aldeia), citadino de uma cidade. 

Enfim, um estudante da etnia Papel que parte da sua aldeia de Antula, em Bissau, uma 

cidade multi-étnica com certeza sofreu mudanças, portanto, é “híbrido” localmente, 

mas entra no Brasil como “africano”. Não quero dizer que a África não exista e que o 

africano também não existe. Existem sim! Esta africanidade, inclusive, se manifesta em 

Instituições como União Africana e Banco Africano de Desenvolvimento, nas 

organizações regionais como a Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental 

(CEDEAO) e a Conferência para a Coordenação do Desenvolvimento da África Austral 

(SADCC) ou ainda nas bancadas africanas dos órgãos das Nações Unidas e do Banco 

Mundial. Aqui no Brasil, por exemplo, os símbolos do “ser” africano se manifestam no 

dia 25 de Maio, dia da  África, através de palestras e mini-cursos ministrados pelos 

próprios estudantes da África. Porém, o olhar do brasileiro elimina as identidades de um 

cidadão de um país africano; por conseguinte, engole a diversidade dos povos da África.  

 No entanto, toda essa visão homogênea e distorcida que se tem da África e dos 

africanos não é fruto do acaso, são construções dos livros didáticos e da própria mídia. 

Desta forma, há uma falsa rubrica que unifica e inventa as várias identidades, 

inventando identidades coletivas, vários grupos étnicos sociais que, na realidade, são 

diferentes uns dos outros, cuja eficácia “assassina” precisa ser combatida (SAID, 2007). 

Geralmente quando se fala do continente africano na mídia, o discurso vem carregado 

de muitos preconceitos e estigmas. África, um continente primitivo, cujo povo não tem 

cultura, povo “a-história”. Essa mesma visão ainda hoje é muito reproduzida nos livros 
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didáticos, apesar de o Brasil ter adotado uma lei que obrigue o ensino da História e 

Cultura africanas e afro-brasileiras. 

 Neste sentido, creio que vale a pena tomar de empréstimo o título do trabalho 

Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente, do Edward Said, assim a África é 

uma invenção do Ocidente (APPIAH, 2007), um lugar adjacente à Europa e à América, 

é sim um lugar de muitas riquezas culturais, uma fonte de civilizações e línguas, antiga 

colônia europeia e uma de suas imagens mais profundas e recorrentes do Outro. A 

África deve ser vista como uma parte integrante da civilização da cultura material 

europeia e brasileira. O africanismo
20

 pode assim ser expresso representado 

parcialmente em termos culturais e metodológicos, num discurso baseado em 

instituições, vocabulário, erudição, imagens, doutrinas e estilos coloniais. 

 Aquele que pesquisa sobre a África, seja ele antropólogo, filólogo, historiador, 

sociólogo, nos seus aspectos específicos ou gerais é tido como versado em assuntos 

africanos, ou seja, um africanista. Os estudos acadêmicos sobre a África começaram no 

século XVI, quando alguns exploradores a serviço da Europa decidiram empreender 

incursões sobre o continente. Daí as potências imperialistas tomaram para si o 

africanismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre a 

África. Pois a relação colonizador – colonizado é uma relação de poder, de dominação, 

de graus variáveis e de uma hegemonia complexa. Neste se sentido, o africanismo não é 

uma fantasia europeia, mas um corpo elaborado de teoria e prática em que, por muitas 

gerações se fez grandes investimentos materiais. Esse investimento criou o africanismo 

como um sistema de conhecimento sobre a África, uma rede “aceitável” para filtrar o 

continente na ideia ocidental, assim como o mesmo investimento multiplicou e se 

tornou verdadeiro.  Se, conforme Said (2007)                                         

(...) é verdade que nenhuma produção de conhecimento nas ciências humanas 

jamais pode ignorar ou negar o envolvimento de seu autor como sujeito humano 

nas suas próprias circunstâncias, deve ser também verdade que, quando um 

europeu ou um americano (dos Estados Unidos da América) estuda a África, 

não pode haver negação das principais circunstâncias de sua realidade: ele se 

aproxima da África primeiro como um europeu ou um americano, em segundo 

lugar como um indivíduo. 

                                                 
20

  Said usa o termo Orientalismo, portanto, eu o tomei emprestado para me referir ao africanismo. 
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 Portanto, ser um americano ou um europeu nessa situação não  é absolutamente 

um fato sem importância. Pois é estar consciente, ainda que obscuramente, de pertencer 

a uma potência com interesses definidos na África e ainda pertencer a um lugar com 

uma definida ideia de envolvimento desde a época dos faraós. 

 Assim, o africanismo não é um mero tema ou campo que se reflete passivamente 

pela cultura, pela erudição ou pelas instituições; nem é uma grande e difusa coletânea de 

textos sobre a África, etc. É acima de tudo uma difusão de consciência geopolítica em 

textos estéticos, eruditos, econômicos, sociológicos, históricos e filosóficos; portanto, 

não é só a elaboração de uma distinção geográfica básica: o Mundo ocidental civilizado 

e o mundo africano atrasado, mas também toda uma série de interesses, que por meio de 

descobertas científicas (Filologia, Sociologia, etc.) não só cria o africanismo, mas 

igualmente mantém. 

 Um aspecto que também aumenta o estereótipo sobre o africanismo neste mundo 

eletrônico pós-moderno é a mídia. A televisão, os filmes forçam as informações a se 

ajustarem em moldes cada vez mais padronizados.  No que concerne à África, a 

padronização e os estereótipos intensificaram o domínio do exoticismo e selvageria. 

Alguns elementos contribuem para transformar a África e os africanos até a mais 

simples percepção numa questão altamente politizada e quase estridente: a) a história do 

preconceito racial contra africanos e negros, que se reflete na história da colonização e 

da escravidão; b) as guerras fratricidas após as independências e seus efeitos 

socioeconômicos sobre a economia global; c) a quase total “ausência” de qualquer 

posição que possibilite a identificação com os africanos e a África ou uma discussão 

imparcial a seu respeito.  As minhas experiências enquanto africano me mostram esses 

sintomas. O cotidiano de um africano nas metrópoles brasileiras é difícil, na medida em 

que ele aparece como um exótico incômodo ou simplesmente um africano. 

 Porém, a presença, aliás, a imigração africana para o Brasil é remota, a  partir do 

século XVI; com a produção açucareira começou o tráfico de africanos para serem 

escravizados no Brasil. Os primeiros africanos que aportaram às costas do Brasil eram 

utilizados como mão-de-obra escrava, principalmente nos engenhos do Nordeste. Os 

tumbeiros, sem mínimas condições higiênicas eram utilizados para o transporte desses 

homens, causando-lhes assim o sofrimento e a morte. Porém, os que se sucumbiam às 
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péssimas condições de transporte eram lançados no Oceâno Atlântico. A esses africanos 

era negada a prática de suas religiões originais ou primitivas ou realização de qualquer 

festa ou ritual. A religião católica era imposta aos escravos africanos, a comunicação era 

obrigada em língua portuguesa. Vale ressaltar que, quando da colonização do Brasil por 

Portugal, a mão-de-obra para trabalhos manuais eram escassas. Sendo assim, tentou 

usar os indígenas foram usados nas lavouras, o que foi prontamente condenado pelos 

religiosos, porém, a própria Igreja católica absolveu a escravização dos negros africanos 

“acreditando” de que estes não tinham alma. Deste modo, os colonizadores portugueses 

passaram a fazer o que os europeus da época faziam: trazer os africanos para o Brasil e 

submetê-los a esse repulsivo trabalho, a escravidão. Desta forma, deu-se a entrada dos 

africanos no Brasil. Apesar de muitos movimentos contra e a favor da escravatura, só no 

dia 13 de Maio de 1888, a princesa regente, Isabel assina a Lei Áurea abolindo a 

escravidão no Brasil. 

 Contudo, apesar das proibições e das repressões, os escravos realizavam suas 

festas, praticavam seus rituais, mantiveram suas representações artísticas e também 

desenvolveram outras manifestações culturais como a  capoeira, o bumba do meu boi, o 

maracatu, o samba, etc. 

 Estes povos, como se sabe, estavam sujeitos a pressões para reformarem sua 

cultura segundo normas vindas “de cima”; o catolicismo suplantava o animismo, a 

"alfabetização" a tradição viva e o esclarecimento escorria dos estratos superiores aos 

inferiores. Essas reformas em favor da "civilização" sofriam uma resistência sutil. Se 

muitos se recusavam de frente a abraçar a fé católica uns a "aceitavam" como 

subterfúgio, uma forma de resistência, nas irmandades, por exemplo. Para tanto, faz-se 

necessário lembrar que esses processos de aculturação e reinterpretação entre africanos 

e europeus (aqui na América) foram tão violentos como o que ocorreu entre europeus e 

povos colonizados na África e na América. Porém, no que concerne à “barganha” de 

identidades de migratórias, para o senso comum, os imigrantes ao deixarem seu país de 

origem e se fixarem num outro, eles abandonam por completo os vínculos com tudo 

aquilo que deixaram em sua terra. Pode-se até aceitar que eles ainda vão continuar 

falando sua língua e comendo ao menos alguma coisa de sua comida por alguns anos e 
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mantendo uma contínua nostalgia do passado. Os problemas do país de nascimento, sua 

política e seus debates seriam completamente “esquecidos” por quem o abandona. 

 Essa ideia, em parte é verdade; alguns estudantes, ao chegarem ao Brasil, ficam 

mais preocupados em se adaptar a novas realidades e conquistar alguma segurança 

econômica (Bolsa PROMISAES)
21

 e “sobreviver” nessa nova realidade. Isso não 

significa, porém, que eles deixam de ser o que eram antes de imigrar. A língua, a 

maneira de ver o mundo, os hábitos e outras coisas adquiridas na infância e na 

juventude continuam com os imigrados e não se perdem no processo de migração. 

Claro, mudanças, e muitas vezes mudanças (BERTONHA, 2010) fundamentais, 

ocorrem (pois os recém-chegados têm que aprender uma nova língua ou uma nova 

variedade ou variação linguística, no caso dos PEC- e conviver num novo mundo 

(novo) e com pessoas que pensam de forma diferente), mas nunca ela é absoluta e total. 

Para os sujeitos pesquisados, ter o privilégio de estudar numa Universidade brasileira, 

além de ser uma forma de adquirir conhecimentos que possam ajudar na reconstrução 

nacional
22

, o status de universitário no Brasil para um negro é uma forma de afirmação 

na sociedade. Para o estudante guineense de Estatística da Universidade Federal do 

Ceará, Julião Vieira, 27 anos,  

Aqui, eu me coloco no meu respectivo lugar por que já  me 

discriminaram muitas vezes, por isso, eu não me misturo muito 

com os brasileiros. Os únicos ‘amigos’ brasileiros que eu 

tenho são meus colegas de turma. Na rua, às vezes eles te 

respeitam só quando descobrem que tu és universitário, ou 

através do teu sotaque forte. Aí eles dizem é gringo.  Uns 

começam a falar o inglês contigo, mas eu não falo inglês  

 O que pude observar é que ter o privilégio de poder estudar numa Universidade 

não é só um status social para esses jovens, mas muitas vezes significa também escapar 

                                                 
21  O Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior –PROMISAES, instituído pelo 

Decreto nº 4.875, de 11 de novembro de 2003, concede auxílio financeiro no valor de um 

salário mínimo mensal, por 12 meses, em moeda corrente brasileira, para alunos estrangeiros, 

participantes do PEC-G, regularmente matriculados em cursos de graduação das Instituições 

Federais de Educação Superior - IFES. 
 
22

  Pois, alguns pensam logo na reconstrução fazendo um recorte a partir do conflito político-militar 

que assolou o país no final da década de 1990. 
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de certos preconceitos produzidos pela própria sociedade, tanto dentro como fora das 

Instituições de Ensino Superior. 

 O racismo camuflado faz transparecer uma visão do Brasil como um país 

cordial, amigável e solidário que aceita e tolera as diferenças, dificultando assim a 

percepção de quando, dentro e fora da Universidade o estudante africano se torna vítima 

de preconceito e discriminação (GUSMÃO, 2006). Conforme as falas desses estudantes, 

o Brasil é considerado uma maravilha por sua semelhança– na língua, “cultura e 

costumes” – com a África, mas também há referências ao choque de viverem aqui e a 

dificuldade de encontrarem uma casa para alugar. Pois se deparam com muita 

burocracia, tais como fiador, falta de confiança do proprietário ou imobiliária, etc, todos 

esses elementos acabam sendo um choque muito grande para esses estudantes que 

vieram de uma sociedade onde ainda a tradição oral, a fala, têm grande força. Onde se 

acredita que o Homem vale enquanto a sua promessa oral. O racismo, a “falta” de 

entendimento, o não entendimento da realidade dos brasileiros e da maneira como 

vivem entram em questão. Apesar de todas as parecenças, e por mais que haja algo em 

comum com o mundo guineense, o fato de os brasileiros serem sujeitos de outra cultura 

os coloca num campo de confronto e tensão, envolvendo o grupo de iguais – outros 

africanos – e os nacionais, ou seja, os brasileiros. No entanto, ao emigrar, é grande a 

expectativa com o que se vai encontrar num país como o Brasil, mas também, depois da 

chegada, muito rapidamente ela se desmancha. 

 Mesmo em algumas negociações, os estudantes acabam sendo estereotipados e 

tratados como assaltantes, como lembra o estudante de Ciências Contábeis da UFC, 

Ângelo Nhaga (nome fictício), 28 anos,  

Eu passeava tranquilamente num Shopping quando de repente 

percebi a ‘estranha’ movimentação de seguranças: 

comunicando-se e olhando entre eles, é como se estivessem me 

seguindo. Daí eu saí às pressas de lá, pois fiquei assustado, 

quando falei do sucedido para um amigo brasileiro e também 

que eu estava trajando nesse dia, uma blusa regata, uma 

bermuda e uma chinela de dedos. Ele logo me disse que aquilo 

era a característica típica de um assaltante   

 Na tentativa de ser brasileiros ou de se abrasileirar, o jovem estudante acabou 

sendo discriminado como um marginal. Conforme Kaly (2001), 
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“um branco que está andando nos bairros da classe média alta de bermudas e 

sandálias está fazendo um esporte, um preto de bermudas e sandálias nos 

mesmos bairros é um suspeito”. 

 Fatos assim fazem com que os estudantes bolsistas estrangeiros africanos gastem 

boa parte das suas bolsas comprando roupas caras e chiques, a fim de terem uma 

aparência fora do “padrão” de um bandido. São essas identidades “inventadas” que 

fazem com que se escapem muita das vezes de certos preconceitos, ou até mesmo de 

serem suspeitos. Porém, mesmo bem vestidos e frequentando lugares chiquérrimos 

muitas vezes não são vistos como acadêmicos. À primeira vista, são tomados como 

jogadores de futebol ou artistas. Na verdade, o preconceito é tão grande que muitas 

formas de negociação social acabem criando mais preconceitos. Daí uma pergunta: 

Porque um preto bem vestido não é tido como um advogado, um médico ou 

engenheiro? Pois bem, criou-se um mito de que os pretos são bons só para samba e 

futebol e não só; para muitos, o preto jamais poderia ser fazer fortuna além da arte 

como: futebol, música e atletismo.  Pois, para esses jovens, a característica típica de um 

jovem brasileiro é usar o traje por ele usado ao ser “vigiado” no Shopping.   Uma das 

formas de tentar se escapar dos preconceitos é justamente se vestir como um brasileiro. 

Na verdade, esses estudantes são triplamente discriminados, como estrangeiro, africano 

e preto. Portanto, as roupas que usam como passaporte para não serem tratados como 

suspeitos, podem ser também um elemento de suspeita e discriminação.  Alguns 

estudantes africanos tentam passar a imagem aos brancos brasileiros de que são negros 

diferentes dos negros brasileiros. Enfim, tentam passar uma imagem de que são 

estudantes, não são assaltantes, da forma como alguns meios de comunicação veiculam, 

portanto, não se “submetem” aos brancos, tentam se “igualar” a eles negociando. É 

neste sentido que o Fanon (2008) nos traz a rica discussão sobre a figura de y’ a bon 

banania
23

. Enfim, o preto deve se apresentar como “eu bom operário, nunca mentir, 

nunca roubar” e outros estereótipos criados. Ainda conforme Fanon (2008) exige-se, no 

entanto, que o negro seja: 

                                                 
23

  A expressão y’a bon banania remete a rótulos e cartazes publicitários criados em 1915 na 

França pelo pintor De Andreis, para uma farinha de banana instantânea. O produto era caracterizado pela 

figura de um soldado de infantaria senegalês usando armas de fogo. No entanto, o riso “banania” foi 

denunciado pelo Senghor, então presidente senegalês em 1940, por ser um sorriso estereotipado e um 

tanto quanto abestalhado, reforço ao racismo difuso dominante. 
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...um bom preto, isso posto, o resto vem naturalmente. Levá-lo a falar peti-

nègre é aprisioná-lo a uma imagem, embebê-lo, vítima eterna de uma essência 

de aparecer pelo qual ele não é responsável. E naturalmente, do mesmo modo 

que um judeu que gasta dinheiro sem contá-lo é suspeito, o negro que cita 

Montesquieu deve ser vigiado.  

 Isto não quer dizer que todo e qualquer estudante negro seja suspeito diante de 

seus colegas ou de professores ou até de amigos brancos. Porém, fora da Universidade 

ou da rede de amizade há muita gente preconceituosa. O importante, neste caso, na 

barganha que os jovens estudantes empreendem não é educar os preconceituosos, mas 

sim o negro tem que abdicar de ser escravo de seus arquétipos. Os que discriminam são 

o produto de uma estrutura econômico-psicológica, considera Fanon. 

 Ainda no que concerne à questão linguística, os estudantes dos Países Africanos 

de Língua Portuguesa (PALOP): Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e 

São Tomé e Príncipe desenvolvem uma solidariedade histórica e linguística muito 

intensa, porém, tensa. Por comungarem uma mesma língua de expressão oficial, que é a 

língua do país que colonizou as respectivas nações africanas, Portugal, os estudantes 

desses países têm na língua portuguesa um elemento “unificador”. O português, a 

exemplo das línguas impostas no espaço colonial, foi também uma língua glotocida, 

sobretudo no espaço americano. Apresenta, ademais, uma característica fundamental: 

trata-se de um idioma que demonstrou e demonstra vitalidade, sendo capaz de 

incorporar as variantes do vocabulário africano. 

 O Brasil tem influenciado os países africanos há muito tempo, se pensarmos nos 

ex-escravos deportados após a revolta dos malés, em 1835, na Bahia; no entanto, no que 

tange às influências do Brasil em relação à costa africana ocidental, pode-se lembrar a 

ressonância da arquitetura colonial portuguesa, já adaptada ao Brasil, presente no 

Brazilian Quarter, em Lagos, em Porto Novo e em outras cidades africanas.  

 Também, influências linguísticas ligadas à tecnologia da construção, pela 

presença dos artesãos, ex-escravos que se tornaram o embrião da formação das 

burguesias locais no final do século passado. Os retornados que o Darcy Ribeiro chama 

de africanos genéricos, pois ao chegarem ao continente africano se depararam com 

estranhamentos dos autóctones, não eram reconhecidos como africanos, porque de certa 

maneira ao desembarcarem em África não se comportavam mais enquanto nativos 
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daquele lugar. Além disso, muitos deles não pertenciam ao porto do retorno. Conforme 

Milton Guran (2006):   

A origem, a religião e a língua são geralmente consideradas os principais 

pontos de apoio para a constituição de um grupo étnico.  

 Como forma de se inserirem na sociedade brasileira, os estudantes guineenses 

usam o elemento linguístico como estratégia de inserção. Assim a língua adquirida 

através do processo de colonização, o colonizador comum – Portugal, é utilizada para 

barganhar “seu” espaço.  De qualquer maneira, os estudantes africanos aqui estudando 

têm também uma afinidade linguística muito grande, e às vezes manifestam uma 

solidariedade linguística, como o caso dos oriundos dos PALOP.  
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2. 5 Estudando no Brasil: História de Aladje Mutaro Embalo 

 Ganhar uma vaga para estudar numa universidade no estrangeiro é acima de 

tudo ser um privilegiado entre os jovens guineenses, que vivem num país onde a 

escassez de instituições de ensino superior é ainda uma realidade nua e crua neste país 

terceiro mundista. O estudante de Letras da Universidade Federal do Ceará, Aladje 

Mutaro Embalo, é um desses pouco privilegiados que foi contemplado com vaga para 

vir estudar no Brasil. 

 Conforme este jovem, depois de terminar os estudos liceais em Bissau, tentou 

por várias vezes conseguir uma bolsa de estudo para estudar fora do país, como sonham 

muitos jovens africanos (MUNGOI, 2006). Ele conta que se candidatou às vagas para 

Portugal e não foi aprovado, tentou uma bolsa para alguns países do Norte da África 

como Argélia, Marrocos, Egito, mas também não foi selecionado. Todas essas tentativas 

de conseguir uma oportunidade para estudar no exterior contou com a ajuda dos 

familiares: irmãos, tios, mas principalmente da irmã que é formada em Serviço Social 

pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Quando soube das oportunidades de vagas 

nas Instituições do Ensino Superior do Brasil, disse que falou com a minha família pelo 

que foi prontamente atendido, principalmente pela irmã que o ajuda financeiramente a 

estudar no Brasil. No ano de 2006, concorreu a vagas ofertadas pela Embaixada do 

Brasil em Bissau, submetendo-se à provas de Língua Portuguesa, História e Cultura 

Geral. Prova essa que consiste em avaliar o nível do candidato, principalmente para 

selecionar os melhores do país, embora mais da metade desses estudantes seja da 

capital, Bissau. 

 Após cumprir todos os trâmites legais e burocráticos, Aladje pegou o seu Visto 

de estudo, preparou a vinda ao Brasil se despedindo dos familiares de Bissau até a sua 

aldeia em Pitche, zona norte do país. Viajar pela primeira vez de avião e atravessar pela 
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primeira vez a fronteira do país que o viu nascer foi uma experiência singular na vida 

deste jovem, como ele mesmo relata: 

      Quando me concederam o visto de estudante para o Brasil, 

comecei a pensar na experiência de morar fora do país pela 

primeira vez, sem conhecer ninguém, começar uma nova vida. 

No que mais eu pensava era viver fora longe de todos: 

familiares e amigos. 

 Essa falta de amparo encontrada no caminho pelo estudante, e o 

desconhecimento do lugar o leva a procurar “aconchego” nas pessoas, nos colegas que 

ele encontra na Faculdade e em outros lugares de convivência. Portanto, o Aladje ao 

chegar fez logo amizades com os conterrâneos que o acolheram, nessa busca de amparo 

para colmatar a saudade e espantar a solidão, pois viver com conterrâneos lhe serviu 

como forma de aliviar sentimentos de saudades de casa, solidão e insegurança 

(GARCIA & GOES, 2010)  e depois dessa fase ele procurou estender essa rede de 

amizades para o seu meio universitário. Hoje, depois de quatro anos no Brasil, Aladje 

conta com uma rede de amizades que engloba estudantes africanos e brasileiros. Assim, 

Aladje compartilha o seu cotidiano ora ao lado dos africanos, ora ao lado dos 

guineenses e muita das vezes com os brasileiros e africanos ao mesmo tempo, 

principalmente quando dos eventos comemorativos onde se reúnem todos, e nos jogos 

de futebol. Podemos dizer que este sujeito adota uma estratégia bicultural, que é quando 

o indivíduo estrangeiro aprende uma nova cultura e retém a sua própria 

(GARCIA&GOES, 2010).  
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2. 6 Perfis de estudantes guineenses do PEC-G 

 Dos cinquenta e dois estudantes guineenses atualmente matriculados na 

Universidade Federal do Ceará e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

sendo quatro mulheres e quinze homens na UFRN e 14 mulheres e 29 homens na UFC, 

todos eles com a idade compreendida entre os 18 e 30 anos, a maioria é oriunda da 

capital do país, Bissau e alguns do interior, área predominantemente rural. Quase todos 

eles filhos de funcionários públicos, portanto, classe baixa, se levarmos em conta o 

salário mínimo guineense que ronda os U$D 50,00 (cinquenta dólares), ou seja, cerca de 

R$ 80,00 (oitenta reais), sendo que os pais ou encarregados de educação desses 

estudantes ganham mais de um salário mínimo, inclusive, alguns (raros) são filhos de 

governantes. No entanto, muitos deles,  apesar de serem filhos de pais que servem ao 

funcionalismo público, são muitas vezes auxiliados pelos familiares emigrantes que 

moram na Europa ou nos Estados Unidos. No que concerne à área de formação 

preferida por esses estudantes, as engenharias aparecem em primeiro lugar como forma 

de suprir as necessidades do país, as Ciências Sociais Aplicadas são também áreas 

preferidas, que na verdade são áreas que possam oferecer mais oportunidades de 

emprego. No entanto, as áreas de Saúde e Medicina, por exemplo, apresentam um 

número baixíssimo, que segundo o Departamento de Assuntos Internacionais das duas 

Universidades, essas não são muito solicitadas pela Guiné-Bissau; que no meu entender, 

talvez seja devido à existência de Faculdade de Medicina de Bissau que mantém a 

tradição de formar bons médicos e de manter acordos com a Cuba,  que inclusive envia 

professores para assessorarem na formação dos estudantes locais. 

 A maioria dos estudantes guineenses do Convênio é de religião católica; em 

seguida vêm os muçulmanos e depois evangélicos, seguidos de cultuadores de ritos 

tradicionais. Vale ressaltar que os grupos étnicos desses estudantes foram islamizados e 
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evangelizados durante a expansão islâmica e dominação europeia na África, 

respectivamente. Antes da chegada dos árabes e europeus todas as tribos tinham como 

manifestação religiosa o animismo. Portanto, ainda há vestígios de animismo nesses 

jovens, pois apesar de frequentarem as igrejas e as mesquitas muitos admitem ter 

frequentado, após o batismo, terreiros das aldeias do país. Muitos deles, ao chegarem 

aqui no Brasil, continuam seguindo suas religiões, frequentando missas aos dias de 

Domingo, indo às mesquitas às Sextas-Feiras ou fazendo oferendas aos ancestrais 

através de símbolos e amuletos que trazem consigo; mesmo sendo cristãos ou 

muçulmanos, trazem e fazem oferendas aos amuletos. Sinal de de sincretismo religioso 

ou “resistência” sutil à religião de “fora”.  

 Desses estudantes, nenhum mantém algum vínculo empregatício, porém, os que 

cursam a partir do quinto semestre, geralmente já iniciam o Estágio Curricular 

Obrigatório, sendo alguns remunerados. Em contrapartida, o valor de suas mesadas 

enviadas pelos familiares variam de 200 a 500 dólares americanos. Durante as 

entrevistas, pude constatar que todos eles falam no mínimo dois idiomas: crioulo e 

português, ainda assim muitos falam suas línguas étnicas e outras línguas étnicas sem 

ser suas e/ou alguma língua estrangeira, como o francês ou o inglês.   

 Como o caso de William Ferreira, 27 anos, estudante de Letras: inglês da UFRN: 

   Eu falo a minha língua materna, Manjaco; falo, crioulo, 

português e francês, além do inglês. Infelizmente, muitos de 

meus conterrâneos não foram ensinados a sua língua 

“materna”, além do crioulo.        

 Vale ressaltar que nem todos os estudantes guineenses falam a sua língua étnica, 

como assinala o próprio William, que é na verdade uma estratégia do próprio 

colonizador para esvaziar o “nativo” da sua identidade. Portanto, esses sintomas já eram 

sentidos desde a época colonial. Eu mesmo sou vítima desse esvaziamento cultural que 

a colonização perpetrou no meu país. Por exemplo, entendo muitas frases da minha 

língua Papel
24

, mas quando falam comigo não consigo responder em Papel, tento 

responder em Crioulo. 

                                                 
24

  Papel é uma renomeação do colonizador português, o nome original É Ussau, significando o 

povo, nome esse que deu origem à capital da Guiné-Bissau, Bissau. 
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 Durante o trabalho de campo, pude constatar a tensão que se instala entre os 

estudantes guineenses, africanos e a própria sociedade brasileira quando o assunto é 

língua. Muitas vezes alguns sujeitos pertencentes a um mesmo grupo étnico conversam 

em sua língua quando estão com outros sujeitos que não entendem essa língua, o que 

acaba gerando “constrangimentos”. Mesmo quando um grupo de indivíduos da Guiné-

Bissau conversa em Crioulo na frente de amigos brasileiros são “advertidos” a respeitá-

los e a falar a língua que todos comungam, o Português, para que assim ninguém seja 

“excluído”.  

 A Guiné-Bissau, como uma sociedade multi-étnica, comporta também famílias 

de vários tipos de composição dependendo do grupo étnico e religioso: monogâmica e 

poligâmica. Muitos dos estudantes guineenses estudando nas duas cidades pesquisadas 

são de famílias poligâmicas (poligênico); nessa família, o papel de educadora não cabe 

somente a mãe biológica, mas também a co-esposa ou as co-esposas dos pai, tendo 

assim o indivíduo tem várias mães e não uma só mãe. No entanto, a poligamia 

(poligenia) é muito mais verificada nas famílias muçulmanas e animistas; nas famílias 

cristãs é raro, ou pelo menos pouco transparecem. Uma vez que  o código civil 

guineense, copiado do português, baseado no Direito Romano não admite união 

poligâmica, assim como o cristianismo não abençoa esse tipo de união.   
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2.7 Marechal Deodoro: comunidade chamada Guiné--Bissau 

 As várias formas de os estudantes guineenses vivenciarem o Brasil se encontram 

nos bairros e ruas de Fortaleza e Natal, o que me faz analisar não só a situação social, 

mas também cultural e étnica. A distribuição do espaço, a conformação heterogênea de 

grupos (GUSMÃO, 2004), a ajuda mútua, a solidariedade e a reciprocidade e ainda 

fatores que concernem à forma de morar e à condição familiar, econômica e à questão 

de gênero, são visivelmente atuantes “as partes de um leque de alternativas complexas e 

ricas”, conforme Neusa Gusmão. O texto de Neusa Gusmão fala sobre bairros africanos 

em Portugal, o que não ocorre em Natal e Fortaleza, pois o número de imigrantes e 

estudantes é reduzido. Eu vou chamar “meio social” desses estudantes de comunidade – 

pois vejo neles um pouco da africanidade e negritude construídas tendo como base o 

deslocamento , ou seja , a imigração africana vivida pelos estudantes que se dirigem 

para o Brasil. Tomemos, como exemplo, o condomínio da Dona Daíra sito à Rua M. D, 

no Bairro Benfica, em Fortaleza que alberga um número considerável de estudantes 

guineenses que estudam na Universidade Federal do Ceará e também em outras 

Faculdades particulares. O condomínio é relativamente pequeno, comporta cerca de 

vinte apartamentos, variando de 01 a 03 quartos. Há dois apartamentos com dois quartos 

e dois com 03 quartos, sendo o resto composto de dois quartos cada. Nos apartamentos 

de dois quartos moram temporariamente, às vezes até quatro pessoas. Porém, há um 

número pequeníssimo de brasileiros compartilhando esse espaço com os jovens 

africanos da Guiné-Bissau. 

 Porém, quando se fala dos estudantes do PEC-G ou não neste condomínio, não 

se pode pensá-los com homogeneidade ou de igual para igual. É sim um grupo que 

forma uma coletividade, tendo todos os indivíduos nascidos na Guiné-Bissau, mas que 

vieram de classes sociais diferentes, grupos étnicos diferentes, portanto, com 

comportamentos diferenciados. Sujeitos que num contexto de imigração e estudos 
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acabam constituindo um locus de interação e de inter-relações, porém, concorrendo e 

conflitando entre si quando necessários (GUSMÃO, 2006), uma vez que estão ali 

produzindo a vida pessoal e coletiva, mediante uma complexidade de operações, 

decisões e negociações que ordenam representações sociais, por um ser da Guiné-

Bissau e estar no Brasil, ou seja, viver num lugar que é diametralmente oposto ao lar de 

origem. 

 Assim, para que haja uma “comunidade” guineense do Marechal Deodoro, tem 

que haver uma identificação que os diferencie daqueles guineenses que moram no bairro 

Antônio Bezerra, por exemplo; isto se verifica quando das “rachas” de futebol, ou num 

churrasco. Pois esses estudantes inventam algum tipo de pretexto que os una enquanto  

comunidade e nem sempre como nação. Como disse certa vez disse o estudante 

guineense do curso de Administração da Faculdade Ateneu
25

, Moacir Quadé, morador 

do Bairro Antônio Bezerra: 

   Ouvi dizer que o pessoal de Marechal Deodoro vai organizar um 

churrasco nesse final de semana 

 É neste sentido que Ernst Gellner (1983, citado por HALL) afirma que: 

A idéia de um homem sem uma nação parece impor (grande tensão) 

à imaginação moderna. Um homem deve ter uma nacionalidade, assim como 

deve ter um nariz e duas orelhas. Tudo isso parece óbvio, embora, sinto, não 

seja verdade. Mas que isso viesse a parecer tão obviamente verdadeiro é, de 

fato, um aspecto, talvez o mais central, do problema do nacionalismo. Ter 

uma nação é atributo inerente da humanidade, mas aparece agora como tal. 

 Deste modo, as identidades “nacionais” não são coisas com as quais nascemos, 

mas são formadas e transformadas no interior da representação. Assim, só podemos 

saber o que é ser guineense de Marechal Deodoro da forma como essa 

guineendadecomo comunidade e não necessariamente nação se representa: conjunto de 

significados, modos de ser ou construídas como tal. Neste sentido, nação não é só 

apenas uma identidade política, mas sentimental – um  sistema de representação 

cultural. Sendo assim, os indivíduos não são só cidadãos “legais” duma nação. Eles 

participam da ideia da sua representação. Nação é uma comunidade simbólica; é isso, 

                                                 
25

  Faculdade Ateneu é uma das faculdades particulares que recebe alunos oriundos da Guiné-

Bissau. Porém, estes alunos não são do Convênio PEC-G. 
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portanto, que explica o seu poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade 

(HALL, 1997). 

 Nação, palavra oriunda de língua latina, natus, particípio passado do verbo 

nascĕre (nascer); originalmente, nação aludia a um grupo de pessoas unidas em virtude 

da sua similaridade de nascimento. Assim, nação referia-se a uma categoria descritiva 

de pessoas ligadas à mesma cultura, a grupos de descendência e a território (FILHO, 

1993). É neste sentido que o próprio Trajano Filho afirma que os atributos que definem 

uma nação são: língua (crioulo), cultura, território (Marechal Deodoro), religião, escala, 

etc., porém, não há consenso sobre quais seriam os atributos efetivamente definidores 

do conceito de “nação”. 

 Assim, esses jovens ao tentarem se diferenciar uns dos outros, entram em 

“conflito”. Essas diferenciações podem ser vistas através de instituições de ensino 

superior onde estudam: os do PEC-G que têm os privilégios de estudarem em IFES 

públicas e conceituadas, enquanto que os outros às vezes se vangloriam de poderem 

estudar nas instituições particulares e custearem dignamente seus estudos e suas estadias 

no Brasil, sem depender da ajuda do governo. Uma vez que as tensões ali são de várias 

ordens. Quando o assunto é também a situação política do país, a fronteira étnica muita 

das vezes se estabelece, deixando transparecer simbolicamente que apesar de serem 

todos unidos por uma guineendade, têm outras identidades e sentimento de pertença que 

os separa. É neste sentido que Stuart Hall (1997) sublinha que as culturas “nacionais” 

onde nasce um indivíduo é uma das principais fontes de identidade cultural. Ao se 

definirem, às vezes dizem: “eu sou Papel, ou eu sou Balanta, eu sou Fula”. Identidades 

essas que não estão literalmente impressas nos genes dos indivíduos. No entanto, o 

sujeito pensa nelas como se fossem parte essencial de si mesmo. 

 Entre os jovens estudantes guineenses em Fortaleza, há uma diversidade de 

formas de se identificarem entre si, seja pela origem étnica, seja pela classe social e até 

pelo lugar (bairro ou aldeia) de nascimento. Esses momentos de diferenciação podem 

ser observados no seu dia a dia, embora certas vezes camuflados.  O historiador francês, 

Pierre Nora (1984), nos mostra a festa como lugar de memória, momento para manter a 

continuidade. A festa organizada no dia 20 de julho de 2010 em Fortaleza pelos filhos 
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de Bandim
26

, demonstra claramente que entre os sujeitos pesquisados há uma 

diferenciação de origem, que estabelece assim uma fronteira simbólica entre eles 

(GLUCKMAN, 1987). O sujeito pós-colonial guineense morando no Brasil demonstra 

múltiplas identidades, que devem ser por nós revistas, de forma a adquirir a máxima de 

instrumentalidade.   De certa maneira, esses sujeitos tentam evitar de uma forma sutil 

uma visão homogênea que se tem do africano ou do guineense.  Dito de outro modo, os 

filhos de Bandim se identificam entre eles não só pelo fato de pertencerem ao mesmo 

lugar (de origem), mas também se vangloriam de Bandim ser provavelmente o lugar 

onde começou a história colonial da Guiné-Bissau, lugar de resistência frente aos 

portugueses. Então os filhos dessa antiga aldeia, habitada majoritariamente pela etnia 

Papel, também se identificam e se reconhecem pelas suas origens étnicas e por terem 

um “herói” ancestral comum, N`Dongo, que combateu ferozmente os portugueses nos 

séculos XVIII e XIX. Deste modo, a memória se transforma num armazém inesgotável 

de possibilidades de lembranças e de convivências. As representações que se vivenciam 

do passado são várias e renovam o espaço das vidas, como a referida festa, por exemplo. 

Não existe, assim, lembrança estática, a multiplicidade está conectada ao rearranjo 

permanente das emoções grupais (NORA, 1984), retirando do passado aquilo que ele 

tem na História, seu status antológico.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

  Bandim era uma aldeia no litoral de Bissau, que hoje se tornou um dos bairros mais tradicionais 

da capital. Participou e conquistou vários carnavais da cidade, além de ver nascerem grandes músicos e 

jogadores. Seus filhos têm um orgulho muito grande de lá nascerem, por isso, para onde vão levam 

consigo essa “identidade”.   
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CAPÍTULO 3: COTIDIANO DOS ESTUDANTES GUINEENSES E O PROJETO 

DE RETORNO: “TENSÕES IDENTITÁRIAS?” 

3.1 Estudantes guineenses e suas estratégias de identificação   

 Muitos estudantes guineenses são “portadores” de uma identidade étnica por 

pertencerem a uma determinada tribo, enquanto outros, principalmente os nascidos em 

Bissau, capital do país, a grande maioria é mestiça, ou seja, é filho de pais de etnias 

diferentes, o que às vezes pode “dificultar” uma identificação e auto-identificação entre 

eles. Aqui, pretendo discutir as possibilidades de mecanismos particulares de 

constituição da identidade social, coletiva e individual que orientam a explicação de 

realidades, nas quais o segmento guineense ou étnico se faz presente (GUSMÃO, 2004). 

 Deste modo, analisei os conceitos da identidade étnica, nacional e cultural à luz 

da pós-modernidade (HALL, 1997), tendo em conta que as velhas identidades que 

estabilizaram o mundo social estão em decadência, o que faz assim aparecer novas 

identidades “fragmentando” o sujeito moderno visto de certo modo até aqui como um 

indivíduo unificado. Porém, o Stuart Hall (1997) conceitua o sujeito em três momentos: 

primeiro, o sujeito do Iluminismo, onde o centro essencial do eu era a identidade de 

uma pessoa. Segundo, o sujeito sociológico, onde o núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e auto-suficiente, mas sim formado na relação com “outras pessoas 

importantes para ele” mediando os valores, sentidos e símbolos - a cultura do (seu 

mundo) que ele habitava. Assim, a concepção sociológica clássica que se tem do sujeito 

sociológico é de um sujeito interativo, porque a identidade se forma na interação entre o 

“eu” e a sociedade.  Neste sentido, a identidade preenche o espaço “interior” – exterior 

entre o mundo pessoal e o mundo público. Deste modo, a identidade costura o sujeito à 

estrutura. O processo acima produz um terceiro sujeito, o pós-moderno que é o sujeito 
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que interessa ao meu estudo, conceitualizado como desprovido de uma identidade fixa, 

essencial ou permanente. Neste sentido, a identidade é uma celebração móvel: formada 

e transformada sucessivamente em relação às formas com as quais o indivíduo é 

representado ou interpelado nos sistemas culturais que o rodeia. Sendo assim, a 

identificação não é autônoma, pode ser ganha ou perdida. 

 Até  o final do século XIX, a cultura africana ainda não se encontrava 

contaminada de ideias europeias (APPIAH, 1997), porém, o comércio com os europeus 

que se deu a partir de meados do século XVII, estruturou as economias de muitos 

Estados da costa ocidental da África. A dominação total se concretiza com a conquista 

do califado de Sokoto, em 1903, após muita resistência. 

 Para se compreender a diversidade cultural africana é preciso se remeter às suas 

culturas pré-coloniais. Apesar de as diferenças na experiência colonial terem um papel 

no aspecto das diversidades da África ou até políticas de colonização semelhantes, os 

resultados foram muito diferentes. Falar, portanto, de uma identidade africana hoje é 

falar de uma junção de estilos de conduta, hábitos de pensamento e padrões de avaliação 

que se correspondem mutuamente, por mais conflitantes que sejam, ou seja, conforme 

Appiah, um tipo coerente de psicologia social humana – equivalente a “dar a um nada 

etéreo um local de habitação e um nome”. 

 De certa maneira, hoje, segundo Appiah, pode se falar da existência de uma 

identidade africana, embora seja uma novidade, todavia, produto de uma história que se 

baseia em termos de raça. Na Guiné-Bissau, por exemplo, após a proclamação da 

República houve muitos acontecimentos que “robusteceram” as identidades étnicas de 

vários grupos étnicos, sintomas visíveis nas eleições onde os votos étnicos ou 

solidariedades étnicas pesam bastante na escolha de um candidato. Na verdade, toda 

uma identidade é construída e é histórica. Se pensarmos a trajetória da “construção” da 

nação guineense, as suas lutas, tentativas de afirmação na cena internacional, na África 

e na sub-região e a guerra civil enfrentada em 1998, poderemos constatar que esse 

conflito exacerbou a “consolidação” de uma identidade étnica Balanta, uma identidade 

que se afirmou através de uma história fundacional de heroísmo além da luta de 

libertação nacional, mas também dos que combateram ferozmente as tropas invasoras 

do Senegal, Guiné-Conacri e França. Durante e depois dessa guerra, o povo Balanta se 
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investiu em músicas, danças e outros elementos simbólicos que engrandeceram seu 

grupo étnico que há anos, segundo eles, vinha sendo perseguido pelo Estado e Partido 

único. Assim, a cultura Balanta é uma subcultura dentro da cultura guineense.   

 Vale lembrar que os estudantes guineenses são negros e, de acordo com o 

professor Lívio Sansone da UFBA, “aqui no Brasil, uma definição de cultura negra que 

pode ser válida no contexto de diferentes sistemas de relações raciais é a seguinte: a 

cultura negra é uma subcultura específica das populações de origem africano-americana, 

dentro de um sistema social que valoriza a cor ou a descendência de cor como critério 

importante para classificar”. As culturas negras existem em contextos diversos: em 

sociedades plurais, em sociedades predominantemente brancas e em sociedades nas 

quais uma norma somática predominante situa os negróides no nível mais baixo, ou 

próximo a este. Força aglutinadora específica da cultura dos negros é o sentimento de 

um passado comum, na condição de escravos e desprivilegiados. A África é usada como 

um banco de símbolos, sacados de forma criativa, lugar de atraso, miséria e selvageria.  

 Durante este trabalho, inseri-me enquanto pesquisador na comunidade 

guineense, fazendo a tradicional observação participante, participando de eventos 

comemorativos alusivos à África e/ou a países africanos, em especial à Guiné-Bissau. 

Ao longo da minha inserção nessa comunidade, utilizei câmera fotográfica para capturar 

imagens do dia a dia dos estudantes e o gravador para registrar entrevistas. Porém, nem 

todas as entrevistas foram formais; muitas destas conversas com os alunos foram 

informais. Assim, as entrevistas formais que me foram concedidas, foram exploradas, 

como sendo as impressões de estudantes do sexo masculino e do sexo feminino sobre as 

suas convivências e experiências enquanto estrangeiros no Brasil. 

 Deste modo, é de suma importância analisar as relações de convivências entre os 

estudantes guineenses e brasileiros, e ressaltar particularmente a minha relação 

observador-observado que ganhou contornos particulares no decorrer da pesquisa, em 

decorrência do duplo e ambíguo papel que eu estou a vivenciar enquanto pesquisador e 

cidadão guineense. Uma vez que o métier do antropólogo se faz de contato com o seu 

sujeito e marcado pela intersubjetividade, a relação entre os dois se estreita, na medida 

em que ambos se observam e se contemplam; a produção antropológica se dá de forma 

recíproca, minimizando a distância da autoridade etnográfica da parte do pesquisador. 
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Porém, a relação entre o pesquisador e pesquisado também é marcada por dilemas e 

tensões e outras questões de várias ordens: moral, ética, política e também pessoal.  O 

antropólogo/pesquisador, de certa maneira, é da mesma natureza do seu objeto e está 

dentro de uma cultura particular e de um contexto sociopolítico que influencia 

grandemente o conhecimento que ele produz, elemento que faz com que o pesquisador 

não fique neutro nesta relação (Mungoi, 2006).  

 O meu envolvimento com os estudantes guineenses enquanto pesquisador teve o 

intuito de fazer o meu papel de antropólogo e pesquisador, mas acabei revivenciando 

minhas experiências da época da graduação, compartilhando com eles a minha solidão, 

angústia, enquanto africano, negro e guineense. Momentos esses que viveram Senghor, 

Césaire, Damas, Cabral, Neto e muitos outros “desterrados” da sua África-mãe e das 

suas “terras” antilhanas, enfim, esses sentimentos que nos unem, apesar das nossas 

semelhanças e diferenças.  

 Quando, na época da minha graduação, cursava a Disciplina História da África, 

ministrada pelo professor Franck Ribard, o amigo e professor que me incentivou a 

desenvolver a pesquisa sobre os estudantes africanos no Brasil, o meu intuito, além de 

aprofundar o meu conhecimento sobre o meu continente era também perceber como a 

África é vista no Brasil e pelos brasileiros. Na verdade, o curso abordava também a 

escravidão dos negros e dos africanos neste país. O clima que se vivia na aula era 

diferente de outras Disciplinas, pois além de eu estar ali a assistir a aula, ficava também 

atento à construção e à representação eurocêntrica da África e dos africanos nos 

manuais acadêmicos. Aliás, os próprios colegas também esperavam a minha reação em 

relação ao conteúdo, enquanto eles mesmos rebatiam algumas construções 

“estigmatizantes” que os livros e conteúdos traziam.  

 Um momento que despertou muita discussão e indignação da minha parte , 

assim como incomodou muitos nacionalistas africanos, entre eles os cineastas africanos 

na nas décadas de 1960 e 70 foi a exibição do documentário Les maîtres fous (Os 

mestres loucos), do etnólogo francês Jean Rouch. Um trabalho filmado em Gana, na 

década de 50 do século passado quando a África ainda estava sob dominação colonial 

europeia. Aquele filme trazia uma África estigmatizada pela feitiçaria, atraso,  enfim, 

uma África que a Europa inventou e justificou para poder dominar e “civilizar”. Por 
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mais que o filme fosse etnográfico e trazer materiais brutos de análise, traz aos olhos de 

quem não é de dentro os segredos de uma sociedade e de um povo. Acredito, portanto, 

que a paz colonial tenha favorecido a “inserção” do autor naquele ritual sagrado.   

  

 

3.2 Ser negro estrangeiro no Brasil 

 A construção do outro no mundo social é permanente, o ser humano desde 

sempre tentou se diferenciar do seu semelhante em diferentes situações e contextos. 

Através da ciência criou conceitos científicos que o distinga do outro. 

 O próprio antropólogo britânico Edward Tylor conceituou algumas ideias que 

diferencia o branco do negro e também o branco do “índio”, pois na época em que ele 

escreveu Primitive Culture (1871) se deparava com a ideia da natureza sagrada do ser 

humano. Mas ele estava mais preocupado com a igualdade existente na humanidade do 

que com a diversidade cultural. Ele mesmo explica a diversidade como efeito da 

desigualdade de estágios do processo da evolução. Neste sentido, a ciência 

antropológica teria a incumbência de instituir uma escala de civilização, colocando as 

nações europeias colonizadoras e “civilizadas” no topo da escala e as tribos colonizadas 

“selvagens” ficariam no piso. 

 Deste modo, estabeleceu-se simbolicamente as fronteiras: Eu/Outro. Porém, 

recentemente, os estudos da Biologia Moderna e da Genética comprovaram a 

inexistência de raças entre os seres humanos, mas demonstraram as diferenças étnicas 

(ZIEGLER e PERRET, 2005).   Os estudantes africanos, aqui no Brasil são muitas 

vezes tidos como “diferentes” e às vezes como inferiores, como narra a estudante de 

Lestras (UFC), Sónia, 20 anos,  

Eu andava perdida em Florianópolis, quando fui passar 

férias na casa da minha prima. Daí, pedi informações aos 

transeuntes, sobre a localização do bairro onde a minha 

prima mora; após várias tentativas é que eu alguém me 

ensinou a rua que eu procurava. Na verdade, quando eu me 

aproximava, as pessoas me ignoravam e se afastavam de 

mim; talvez pelo fato de eu ser negra e africana. 
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 No entanto, usa-se “arbitrariamente” as palavras “nós”, europeus/civilizados e 

“eles”, nativos, para estabelecer fronteiras entre a “sua terra”, “sua cultura” e a terra dos 

“nativos”
27

 e cultura do “outro” (SAID, 2008). Biologicamente, raças humanas não 

existem, embora hoje distanciamo-nos teoricamente do período racializante (1850-

1930) das ciências sociais, época em que a própria Antropologia, particularmente foi 

fundada sob a hierarquia biológica das raças (NDIAYE, 2008). Assim, a sua missão 

primeiramente foi de descrevê-las e explicá-las. No entanto, poucos antropólogos se 

isolaram dessa construção maldosa que pesava de forma negativa principalmente sobre 

a “raça” negra.  

 No início do século XX, o antropólogo americano Franz Boas era uma das 

exceções que refutava essa hierarquia racial.  Todavia, isso não impede os indivíduos de 

se discriminarem, senão vejamos o dia a dia dos estudantes do Convênio PEC-G em 

Natal e em Fortaleza, o preconceito e a discriminação os acompanham, como eles 

mesmos mostraram nos seus depoimentos. É lógico que em qualquer canto do planeta 

um estrangeiro é sempre visto como tal. Pois aqui no Brasil, se os estrangeiros são 

vistos como estranhos e se deparam com alguns ou muitos problemas, os africanos e 

principalmente os menos abastados sofrem mais com essa discriminação. A África, por 

ser um continente economicamente desfavorecido e carregar consigo um passado 

martirizado, uma história inventada por europeus colonizadores e por alguns países 

daquele continente viverem um presente de conflitos, os africanos, por conseguinte, são 

vistos como os atrasados e “inferiores”. O continente africano ainda enfrenta o 

preconceito, a discriminação, não tendo se livrado da imagem de uma terra exótica, 

primitiva, miserável e incapaz de se reconstruir por conta própria.  Um continente com 

uma superfície de cerca de trinta milhões de quilômetros quadrados e de cerca de 900 

milhões de habitantes. A África, hoje, apresenta um surpreendente crescimento 

econômico, avanços em processos democráticos e maior inserção internacional. 

 Aqui no Brasil, os intelectuais tiveram um papel crucial na fomentação do 

racismo. Silvio Romero, citado por Lilia Swharcz (2002) assim escreve sobre a 

emergência do estudo das ciências sociais no Brasil tendo o negro como objeto 

privilegiado: 

                                                 
27

  Em tal momento Said usa o termo “a terra dos bárbaros”. 
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O negro não é só uma máquina econômica; ele é antes de tudo, e malgrado sua 

ignorância, um objeto de ciência. Apressem-se os especialistas visto que os 

pobres Moçambique, benguelas, monjolos, congos, cabindas, caçangas (...) vão 

morrendo. O melhor ensejo, pode-se dizer, está passado com a benéfica 

extinção do tráfico. Apressem-se, porém senão terão de perdê-los de todo 

(SCHWARCZ, 2002) 

 Os estudantes guineenses enfrentam problemas de racismo por serem negros. 

Recentemente aconteceu um caso dentro da própria UFRN com o estudante do curso de  

Direito, Leonel Quadé. Assim, há vários tipos de estigmas que o corpo apresenta: a 

deficiência mental, a opção sexual, o desemprego, o uso de entorpecentes, e um que é 

também proporcionador de estigmas que é o estigma tribal que pode ser de raça, 

nacionalidade e religião. No entanto, durante a minha pesquisa, constatei que os 

preconceitos que os estudantes PEC-G mais sofrem são de cor e social e, também, por 

causa dos atributos com que os negros são sucessivamente atribuídos ao longo da 

história, principalmente da época da escravidão, tais como: 

animal de carga, bom só para fazer trabalhos pesados, preguiçoso, indolente, 

malandro, ladrão, incapaz de racionalizar enquanto que a mulher era e 

continua sendo vista como “boa” só para fazer trabalhos domésticos. 

 Casos do racismo como sucedido com a aluna guineense em João Pessoa; 

apesar de ser discriminada, a menina Cadi recebeu carinhos de amigas da Faculdade, 

como mostram as fotos abaixo. 

 

Flores que a estudante guineense Cadi recebeu das amigas, após sofrer preconceito de cor 



101 

 

 Deste modo, é bom deixar bem claro que se há aqueles que discriminam, 

há também aqueles que toleram as diferenças sejam quais forem, se solidarizam e se dão 

as mãos. 

 

Cadi com as amigas da faculdade que se solidarizaram com ela 

 No entanto, quando falo do preconceito, racismo e outros tipos de fobias, não 

estou a dizer que toda a sociedade brasileira é racista, mas existe ainda um forte racismo 

no Brasil e portanto, precisa ser combatido dentro e fora da escola, da universidade, 

inclusive os professores têm um papel muito importante nessa batalha. 

 Assim afirma o estudante de Comunicação Social, Emerson da Silva, da 

Universidade Federal do Ceará, 27 anos, sobre a sua convivência de cinco anos dentro 

da sua universidade:  

Quando você vê que os colegas brancos te descartam para não 

fazer trabalhos em grupos só pelo fato de você ser negro. Eu já 

passei por muitas situações constrangedoras na minha turma, 

senti-me muito isolado, discriminado. Hoje não! Hoje estou 

acostumado com essas situações, nem ligo mais para essas 

coisas. Porém, eles são espertos, uma vez que sabem que o 

preconceito dá cadeia, dificilmente mostram isso frontalmente, 

pois preferem uma camuflagem e cabe a você saber enxergar 

estes tipos de atitudes. Sabem que podem responder perante a 

justiça. 

 A raça, em tempos, foi utilizada como uma categoria social a serviço do sistema 

de poder, que produzia as hierarquias essenciais e irredutíveis, e fornecia uma 
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justificação a crimes de massa. No final da década de 1920 (NDIAYE, 2008) Julien 

Brenda anunciava a “guerra mais total e mais perfeita que o mundo já viu”. Na verdade, 

o racismo biológico constituía um dos pilares intelectuais do nazismo e de sua política 

genocida. 

 Estrangeiros africanos, aqui no Brasil, são tratados como africanos, enquanto 

que estrangeiros europeus são tratados com o gentílico de seu país de origem. Os 

proprietários de apartamentos muitas vezes exigem que o estudante (africano) tenha um 

fiador, mesmo que este tenha condições de pagar o aluguel. O dinheiro brasileiro parece 

ter valor diferente quando vem da mão de um imigrante africano (KALY, 2001). 

Diferentemente do negro brasileiro que sofre nas mãos da Polícia, os estudantes negros 

africanos, principalmente as meninas, sofrem nos shopping centers, frequentados pela 

classe média alta brasileira. Os imigrantes são confundidos várias vezes com porteiros 

de edifícios e outros empregos de renda mais baixa. Pois não é muito comum encontrar 

um negro passeando ou fazendo compras num shopping. É mais fácil encontrar um 

negro como vigilante de um shopping ou encontrar uma negra como faxineira. 

Experiências de confinamento racial nas Instituições de Ensino Superior do Brasil são 

tão sutis que acabamos não percebendo a “ausência” de negros nesses lugares.    Ao 

chegar ao Museu Nacional para fazer a minha pesquisa bibliográfica do PROCAD, pude 

perceber a ausência da presença de estudantes negros nesse lugar. Do seminário 

organizado pela professora Aparecida Vilaça, “Deus, o diabo e outras pessoas” 

constatei a ausência de estudantes negros brasileiros. Aliás, o único estudante negro 

presente nesse seminário, que contou com a presença de alguns pesquisadores estado-

unidenses e britânicos era eu, um estudante guineense, enfim, estrangeiro. 

 No Brasil, segundo Carvalho (2006), ambiente de confinamento racial apresenta 

sintomas que vão de mecanismos sofisticados de inibição do discurso sobre o conflito 

racial até manifestações desinibidas dos estereótipos sobre a exclusão negra do espaço 

acadêmico. Essas estratégias de confinamento começam com as estratégias de 

segregação, a começar pelos constrangimentos. 
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3.3 Copa do mundo da África do Sul: Demarcação de fronteiras “nacionais”: Caso 

Brasil X Costa do Marfim e Brasil X Holanda  

 O Futebol tem criado nações de torcedores nos quatro cantos do planeta Terra. 

Desde pequenos times a seleções nacionais e até algumas potências “nacionais” e o 

“resto do mundo”. Deste modo, a copa do mundo recentemente organizada no 

continente africano oferece uma fonte rica em elementos para a análise da questão da 

nacionalidade. Apresento a seguir alguns elementos que possam ilustrar o sentimento 

nacional: Eu e o Heitor (sujeito pesquisado) marcamos de assistir o confronto 

futebolístico entre o Brasil e a Costa do Marfim na casa de um casal de amigos. Ao 

chegarmos, com mais duas amigas brasileiras e um garoto de oitos anos, filha de uma 

das amigas, recebemos dessas amigas duas camisas: uma da Costa do Marfim, para mim 

e outra do Brasil para o Heitor. Elas pediram que as usássemos, pois já havíamos nos 

posicionado de antemão sobre a nossa torcida. Eu, sem hesitação vesti logo a camisa 

branca que “ostentava” um escudo da Costa do Marfim no peito; meu conterrâneo não 

usou a camisa do Brasil, apesar de deixar bem claro que estava a torcer a favor do time 

africano. Logo à entrada da casa tinha uma churrascaria e uns rapazes cuidando dessa 

tarefa. Ao entrarmos fomos calorosamente recepcionados, pois conforme a torcida 

brasileira era a primeira vez que estavam assistindo uma partida da copa do mundo com 

os africanos, onde o Brasil disputaria contra uma seleção africana. Mostraram certa 

simpatia em relação a nossa presença e ficaram ansiosos para ver como nos 

manifestaríamos no decorrer do jogo.  

 As duas seleções entraram em campo, a Costa do Marfim precisava exibir um 

futebol à altura do Ocidente, uma vez que quase todos os seus jogadores atuavam no 

futebol europeu. O Brasil, por sua vez, só precisava mostrar a sua superioridade à frente 

da jovem nação africana marfinense. A partir desse momento, ficamos divididos. Pois 

se de um lado, estávamos ali para provar a alegria do futebol como um “território” da 

paz e harmonia, do outro, o sentimento patriótico falava mais alto. Sentimento esse que 

transpareceu nitidamente com o apito inicial do juiz da partida. A Costa do Marfim deu 

o ponta-pé inicial do jogo, dominando a partida nos primeiros minutos. Nós, 

guineenses, fazíamos “claque”, gritávamos, pulávamos, e vibrávamos a cada drible 

marfinense. Os brasileiros estavam tensos, alguns reclamavam do nosso grito e 
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“claque”, porque às vezes falávamos em crioulo e até questionavam por que é que não 

estávamos a torcer a favor do Brasil, uma vez que estudamos nas universidades 

brasileiras. Um até disse a seguinte frase, brincando:  

Seus ingratos, vocês veem para a terra da gente para tirar a 

vaga de nossos irmãos e ainda o Lula (presidente) paga a bolsa 

de vocês!  

 Daí, demos uma gargalhada sem comentar nada e todo mundo nos 

acompanhou. Minutos depois, o Brasil fez um gol, o grito da torcida brasileira engoliu-

nos. Porém, as vuvuzelas africanas que eles sopraram nos nossos ouvidos não nos fez 

esmorecer. Aliás, abraçamo-nos e brindamos amigavelmente. Momentos marcados por 

tensão, mas acima de tudo o que nos uniu ali, a razão de estarmos juntos naquele 

momento foi o futebol.  
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3.4 Ficar ou voltar!: uma tensão permanente ou um dilema? 

 Ao explorar as questões concernentes à identidade cultural, constatei a existência 

de uma “crise de identidade” (HALL, 1997) e pude perceber como e quando ela aparece 

entre os estudantes pesquisados. Primeiro, alguns da minha geração aparentam ser a 

continuidade da fuga de cérebros para o exterior, dando sinais de querer ficar e se 

instalar, pelo menos por um bom tempo no Brasil; uns alegando as promessas não 

cumpridas pelos governantes que ontem eram combatentes da Liberdade da Pátria, não 

“desejando” que seus filhos passem por uma infância sofrida que nem eles. Há, 

portanto, muitos cérebros evasivos guineenses aqui no Brasil que se deram bem. Os 

acontecimentos que vêm sucedendo na Guiné-Bissau nos últimos tempos têm 

aumentado um sentimento de patriotismo, mas, ao mesmo tempo provocou uma “crise 

de identidade” em alguns estudantes guineenses. Os debates sobre os acontecimentos de 

Março de 2009 que causaram o assassinato à bomba do então Chefe de Estado-Maior 

General das Forças Armadas, General Tagme Na Waye, da etnia Balanta, no dia 01 e do 

assassinato do Presidente da República, General na reserva e ex-combatente da 

Liberdade da Pátria, João Bernardo Vieira, da etnia Papel, morto à catanadas no dia 02, 

este último assassinado por soldados furiosos e fiéis ao defunto Na Waye, acusando-o 

de ser o responsável pela explosão que vitimou o “herói” Balanta. A morte de Na Waye 

causou muita tristeza entre os estudantes, principalmente da etnia Balanta que horas 

depois ficaram “aliviados” com o anúncio da execução do presidente Vieira tido como 

mentor da morte de Na Waye. Nesse enredo, dá para perceber o quanto os sentimentos 

de “tribalismo” se manifestam quando o assunto é um “ídolo” de uma determinada 

etnia, tendo em conta a recente luta de libertação nacional que envolveu todas as tribos 

lutando por uma causa única: a libertação total da Guiné-Bissau que ora estava sob 

domínio de Portugal. Pois até hoje ainda existe uma história fundacional  em relação às 

etnias que tiveram mais participação nessa luta. Ou mesmo até quem foi o verdadeiro 

herói da independência daquele país. Até aqui pode se perceber o quanto física e 

simbolicamente há união e “desunião” entre os guineenses no que concerne à formação 

de uma identidade e nação guineenses.  

 Uns consideram esses acontecimentos uma vergonha nacional, outros, o fim de 

uma ditadura. Pois, se para uns o poder ficou ao longo dos anos nas mãos dos elementos 

da etnia Papel e a elite mestiça, para outros, os Balanta querem assumir o poder sem ter 
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uma tradição em “reinança”
29

.     No meio dessas discussões, uns já se mostram 

desiludidos com o país chegando ao ponto de manifestarem suas intenções de ficar de 

vez no Brasil. Pois bem, se para uns ficar é a solução, outros condicionam o retorno, 

como é o caso do Estudante Julião, quando afirma: “Não adianta só voltar, mas sim, 

voltar e poder realmente contribuir para o bem da nação”.  

 Vale dizer que essa volta se configura também em ter oportunidades de um bom 

emprego e ter mercado de trabalho para as suas próprias profissões. Os que voltam são 

tidos como um intermediário entre o mundo africano e o mundo ocidental, são vistos às 

vezes como aqueles que já escaparam da difícil vida no país (FANON, 1975) como 

afirma o estudante Agnelo Pinto, que já esteve de férias em Bissau:  

“Quando lá cheguei as pessoas me viam como um diferente 

deles, como um ‘branco’, até meus amigos diretos falavam 

comigo com certo cuidado e respeito, como se eu fosse 

‘superior’ a eles. Na verdade, certas vezes fiquei constrangido 

com aquela situação”.  

 É neste sentido que o Sayad (1998) contribui com a sua discussão sobre os 

paradoxos da alteridade, pois aquele que parte começa a priori um processo de 

emigração, de ser visto como um exilado na terra do outro.  Para em seguida, ser visto 

na terra do destino como um imigrante. No caso da Guiné-Bissau, quem parte, aquele 

que emigra para o Ocidente é aquele que vai para “terra dos brancos
”28

, terra dos 

brancos, terra de prosperidade. Uma vez que a Europa é o sinônimo de riqueza, 

prosperidade, enfim, melhores condições de vida, quem para lá vai representa esperança 

para a família e quem de lá volta às vezes traz fortuna para melhorar a vida dos seus 

(FANON, 1975). Hoje, os jovens guineenses que vêm estudar no Brasil são triplamente 

representados no país: símbolos da reconstrução nacional e continuadores (pelo Estado), 

sinônimos de sábios e brancos da terra (pelos colegas) e suporte da família (pela 

família). 

 É neste propósito que conduzo a minha pesquisa sobre este capítulo, verificando 

as estratégias de sobrevivência e as expectativas do retorno.  

                                                 
28

  Termo que se refere a lugar de prosperidade. 
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 De qualquer maneira, um estudante da Guiné-Bissau que retorna ao país 

continua guineense, porém, não continua mais sendo para os olhares do seu povo aquele 

fulano de tal, nascido em tal aldeia, descendente de um determinado clã e diplomado em 

uma ciência. Na verdade, passa a ganhar o gentílico do país que o viu ser acadêmico, o 

Brasil, logo um Julião que se forma em Estatística na UFC e volta para o seu bairro de 

bairro de Amedalahi em Bissau é chamado de Julião, o brasileiro. Esse gentílico passa a 

ser a maneira de diferenciá-lo de muitos outros Juliãos guineenses; de uma certa 

maneira esse gentílico toma mais força que o seu próprio nome de família, pelo menos 

perante seus colegas. Eu mesmo pude vivenciar essa experiência em Guiné-Bissau 

quando voltei para lá, a fim de regularizar a minha situação legal na Embaixada do 

Brasil em Bissau. Portanto, toda a identidade que esses sujeitos tentam construir no 

Brasil enquanto guineenses é desconstruída pelos conterrâneos que no país de origem 

ficaram.     

 A ligação acadêmica com o Brasil, que motivou uma identificação cultural com 

esses sujeitos continua mesmo após a volta. O contato e a comunicação continuam, pois 

se vestem como brasileiros, a “paixão” pelo futebol, organização de noites brasileiras, 

organizam churrascos aos finais de semana, coisas que não estavam habituados antes de 

manterem contatos com o Brasil. Eles são tidos pela sociedade como brasileiros numa 

sociedade “tradicional” guineense e assim são chamados por todos, uma designação que 

remonta na verdade à primeira leva dos jovens enviados à Cuba para cursar ensino 

superior e que retornaram anos depois. De certa maneira, o Brasil hoje passa a ser o 

destino preferido dos jovens guineenses com o propósito de estudar nas Instituições de 

Ensino Superior, devido ao estreitar das relações Brasil – África e as oportunidades que 

este país de acolhimento oferece, sem falar do fator clima.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Brasil, antiga porta de entrada de africanos escravizados, representa hoje 

futuro para os jovens daquele martirizado continente que vêm em busca de um diploma 

universitário a fim de retornar e prestar contribuições na reconstrução dos respectivos 

países. Estudantes guineenses, como muitos outros vindos da África também retornarão, 

pelo menos por mim entrevistados, ao país com a sensação do dever cumprido, a 

obtenção de um título acadêmico, depois de passar por uma temporada de uma 

experiência no Brasil, enquanto guineense, africano e pertencente a um determinado 

grupo étnico, influenciando ou deixando marcas na sociedade brasileira. 

 Após analisar o cotidiano desses estudantes, cabe agora fazer uma consideração 

sobre esses jovens que atravessam o Atlântico em busca de um futuro melhor para si e 

para o país de origem. Jovens estudantes guineenses que se desembarcam em Natal e 

Fortaleza começam um processo migratório desde a sua remota aldeia guineense até 

apanhar o seu vôo de volta ao país, pois, enquanto estrangeiros, negros e africanos estes 

jovens são triplamente qualificados e/ou discriminados enquanto tais, pelo Estado 

brasileiro ou pela própria sociedade brasileira. Deste modo, passam a viver enquanto 

categoria diferente dentro da sociedade, a discriminação observada aqui não se remete 

necessariamente a um plano negativo, mas sim como diferenciar o outro, enquanto de 

fora – forasteiro, estrangeiro, inclusive uma diferenciação do ponto de vista legal. Algo 

estranho! Desta forma, a identidade desses sujeitos passa a ser também construída pelos 

próprios autóctones, uma vez que o sujeito estrangeiro, enquanto aquele que vive fora 

da sua pátria não deixa de ser também um sujeito imaginário do de dentro. Chegar ao 

Brasil é com certeza um dos momentos mais decisivos na trajetória desses jovens 

estudantes, pois eles se deparam com as situações de acomodação, questões 

burocráticas, tais como a apresentação nas IES em que vão estudar, resolver as questões 

jurídicas junto à Polícia Federal, adaptar-se aos hábitos alimentares do Brasil, “adotar” o 

sotaque brasileiro a fim de comunicar-se com os “nativos”. Assim, são “obrigados” a 

procurar a se inserirem em redes sociais como forma mais rápida de integração social. 

No caso daqueles cuja família não possui condições financeiras para arcar com as 

despesas dos seus estudos no Brasil e uma vez que na Carteira de Identidade de 

Estrangeiro portador do Visto Temporário IV a seguinte frase: PROIBIDO 

EXERCÍCIO ATIVIDADE REMUNERADA, conforme o Artigo 13 da Lei Federal 
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número 6.815/80. Essa lei federal provoca para os alunos estrangeiros do Convênio um 

sentimento de não-pertencimento. Casos como estes acabam levando muitos estudantes 

a se enveredarem no mundo de subemprego, pondo assim em risco a sua própria 

situação legal no Brasil. Por estarem a viver numa sociedade onde o negro ainda é 

discriminado devido à sua cor da pele, à sua história, devido à empresa colonial 

associada à escravização dos africanos nas Américas nas plantações de cana-de-açúcar e 

de café, os jovens estudantes africanos são discriminados em razão disso. Estes 

estudantes acabam usando o mecanismo de defesa como o “ser” africano, um negro 

estrangeiro, diferente do negro brasileiro construído histórica e midiaticamente, como 

um marginal (bandido, assaltante, entre outras coisas). De todo modo, estes estudantes 

acionam um mecanismo de defesa, o “ser” africano, um elemento que os diferencie dos 

negros brasileiros. Apesar de também existir um elemento discriminador entre negros 

africanos e brasileiros: a cor da pele, há uma tensão histórica entre esses povos da 

“mesma cor”, como tenta mostrar o Fanon, o negro não-africano tenta se mostrar 

superior ao africano, mais refinado, etc. Os africanos são remetidos à situação política e 

econômica do seu continente que a mídia e os livros didáticos reproduzem e  ainda 

reforçam: pobreza, guerras tribais, fome, doenças e AIDS. Contrariamente ao que 

apresentamos, os estudantes africanos vêem o Brasil como um país maravilhoso, enfim, 

um “paraíso terrestre”. Essas conotações negativas ainda colocam os africanos numa 

situação “humilhante” tanto dentro da Universidade como fora dela, uma vez que a 

categoria negro é discriminada racial e socialmente. 

 Portanto, falar da identidade africana é se referir a identidades complexas e 

contraditórias, pois a origem não deve e nem pode homogeneizar as diversas 

identidades da África aqui presentes. De certa maneira, essa identidade torna impossível 

traçar a identidade desses estudantes africanos. O elemento comum entre eles é o fato de 

serem todos africanos, estudantes do PEC-G e estrangeiros e assim são vistos pela 

população brasileira. É claro que a África existe e consequentemente existe o africano, 

mas cada um é cidadão de um determinado país. Portanto, esta africanidade aparece 

como forma de diferenciá-los, ou seja, o “nós” (brasileiros) e os “outros” (africanos). As 

identidades nacionais são estabelecidas como forma de distinções internas e aparecem 

muito nas festas e através de redes sociais. Deste modo, tomo de empréstimo os termos 

utilizados por Elias & Scotson, assim, os guineenses são os outsiders (os de fora) e os 
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brasileiros são os estabelecidos. As diferenças entre ambos aparecem de formas 

emblemáticas, através de insígnias, signos, vestimentas, penteados e traços de cabelo, 

elementos essenciais para a construção identitária destes sujeitos sociais. Múltiplos 

elementos entram em jogo no processo de construção e reconstrução de identidade. 

Portanto, os aspectos objetivos bem como subjetivos são cruciais e se complementam na 

análise dos jogos das identidades desses sujeitos. No entanto, a pesar de a cor da pele 

ser evidente, raramente é acionado no processo de construção de identidade, fato que os 

diferencie dos negros brasileiros. Portanto, as identidades são utilizadas como a forma 

mais “viável” de se distinguirem e se tornam bem patentes nas festas e eventos sociais 

através de redes de sociabilidade. As festas servem também como um momento e um 

espaço de convergência a vários grupos de guineenses, africanos e brasileiros, enfim, 

convidados de nações diferentes. Por mais que as distinções são baseadas na 

nacionalidade e assim são reconhecidas e manejadas no grupo, a crença numa 

identidade guineense se encontra presente em discursos desses estudantes. Apesar de se 

apresentarem também aos brasileiros como “africanos” às vezes como um subterfúgio 

evitando o “papo” prolongado. Nesta dissertação, pode se ver que a identidade não pode 

ser concebida como um todo coerente, mas sim, se caracteriza por ambiguidades, 

contradições e descontinuidades (MUNGOI, 2006).  

 A presença em massa dos estudantes africanos deve ser tomada como sintomas 

de independência recente, inclusive a Guiné-Bissau, cuja independência foi proclamada 

unilateralmente em 1973 e reconhecida só um ano depois pelo país colonizador, 

Portugal. Portanto, muitos países africanos enfrentam problemas sociais, econômicos, 

políticas que refletem diretamente nas suas populações. A falta de Instituições de 

Ensino Superior para suprir as demandas dos jovens guineenses é o principal motivo de 

suas vindas ao Brasil. Porém, alguns lá já eram estudantes e abandonaram seus estudos 

devido ao sonho de estudar no exterior. Uma vez que aquele que estudou no Brasil, por 

exemplo, país estrangeiro e com universidades tradicionais e respeitadas pode ter uma 

vantagem em relação àquele que estudou numa universidade recém-fundada em Guiné-

Bissau. 

 A experiência de viver longe de casa acaba sendo muito importante para os 

jovens estudantes guineenses, uma vez que lhes traz muitas vantagens. Além de serem 
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diplomados, compartilhar uma cultura nova e diferente é uma das maiores experiências 

já vividas por eles. Voltar ao país, embora não seja opção de muitos, que inclusive 

preferem seguir para a Pós-Graduação
29

, é uma obrigação do próprio Convênio. Voltar e 

contribuir na área a qual se graduou, pois a volta também se configura como um motivo 

de prestígio, reconhecimento e orgulho.  

 Concluindo, vale a pena enfatizar que a presença de estudantes guineenses e 

africanos acaba se transformando numa troca de valores culturais, estreitando e 

fortalecendo os laços históricos entre o Brasil e países africanos, em especial a Guiné- 

Bissau. Portanto, ao chegar aqui no Brasil os estudantes guineenses recriam seu mundo, 

“ganham” uma identidade, mas voltar para Guiné-Bissau lá são tidos como diferentes, 

perdem, portanto a identidade ganha ou construída no Brasil. É neste sentido que o Hall 

sustenta que a identidade é móvel, pode ser ganha, assim como pode ser perdida.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

  Algumas estratégias dos que decidem ficar é justamente casar ou ter filhos nascidos no Brasil, 

sendo contemplados assim com visto de permanência. 
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