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A  mobilidade  acadêmica  internacional  confere  ao  estudante  uma
possibilidade de fuga cultural, mediante o contato com outras realidades e outras
geografias.  Desse  modo,  a  diversidade  agrega  valor  profissional  e  pessoal  ao
acadêmico,  tornando-o  mais  crítico  e  reflexivo.  Busca-se  conhecer  as  distintas
visões sobre o mundo, permitindo adentrar nessa experiência por dois meses em
Cabo Verde,  um arquipélago africano de origem vulcânica,  excepcional  aos olhos
de  qualquer  geógrafo.  Tal  oportunidade  surgiu  no  âmbito  de  um  projeto  de
parceria entre a Universidade Federal  do Ceará e a Universidade de Cabo Verde,
com  apoio  da  CAPES/AULP,  no  qual  permitiu  a  criação  de  um  Mestrado  em
Desenvolvimento  e  Ambiente  em  solo  cabo-verdiano,  possibilitando  o
deslocamento de graduandos, doutorandos e professores de ambas. A adaptação
ocorreu gradualmente após a fase inicial de reconhecimento do ritmo da cidade da
Praia, a capital do país, na ilha de Santiago. Por ser um país de origem portuguesa,
sua língua oficial é o português, porém na comunicação informal o dialeto "crioulo"
é muito utilizado, gerando um estranhamento, mas superado com o convívio. Além
disso,  possui  uma cultura africana muito forte,  com danças,  músicas e artes,   de
uma  "morabeza"  encantadora.  Cabo  Verde  tem  um  imenso  potencial  turístico
cultural e natural, comportando desde a Cidade Velha, a primeira cidade fundada
por  europeus  nos  Trópicos,  até  o  magnífico  Vulcão  do  Fogo  na  ilha  de  mesmo
nome,  com  erupções  recentes,  1995  e  2014/2015,  oferecendo  uma  gama  de
possibilidades  para  o  desenvolvimento  de  pesquisas.  Inserido  nesse  contexto,foi
realizado  estudo  das  feições  naturais  com  potencial  turístico  em  Santiago,
destacando suas peculiaridades, convertido em Trabalho de Conclusão de Curso e
outros  trabalhos.  A  visita  à  mais  três  ilhas  (Fogo,  São  Vicente  e  Santo  Antão)
também  alavancou  a  elaboração  de  outros  trabalhos,  aguçando  a  percepção  da
diversidade do arquipélago.

Palavras-chave: Graduação Sanduíche. Desafios. Novidades.
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