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RESUMO 

Esta produção acadêmica analisa a migração, presença e permanência de estudantes oriundos 

de distintos países africanos para o Brasil, especificamente, na cidade de Fortaleza-CE, nos 

processos que designo de “Diáspora Africana no Ceará no século XXI”. Esta Diáspora é fruto 

da migração estudantil internacional de alunos de África que, se deslocam ao Brasil para 

desenvolver formação universitária em instituições de ensino superior (IES) públicas e 

privadas. Interessa-me compreender os processos de ressignificações identitárias nas 

trajetórias e percursos desses estudantes nesta Diáspora, focando o seu cotidiano, a partir da 

tríplice dimensão: ser negro, africano e imigrante “temporário”. Este estudo traz, como 

aspecto inovador o fato de investigar, não apenas a realidade dos alunos africanos inseridos 

em universidades públicas, auferindo bolsas de estudos, no âmbito de convênios, como o 

Programa Estudantes Convênio – Graduação (PEC-G), Programa Estudante Convênio – Pós-

Graduação (PEC-PG) e outros acordos, mas adentrar, também, na realidade vivenciada pelo 

amplo contingente de africanos matriculados em faculdades particulares, a dependerem da 

ajuda económica de parentes e familiares residentes em África e ao redor do mundo. Este 

grupo de estudantes, hoje majoritário, apresenta inserções precárias no contexto de Fortaleza, 

enfrentando dificuldades econômico-financeiras, para garantir o pagamento de mensalidades 

nas instituições universitárias privadas e manter a própria sobrevivência nesta metrópole. 

Assim, este segmento de estudantes africanos tem que se envolver em trabalhos informais e 

precarizados, considerados “irregulares” pelas autoridades brasileiras, sujeitos a violação de 

direitos trabalhistas, com longas jornadas e baixos salários. Neste estudo sociológico exploro 

distintas esferas da vida desses sujeitos nos percursos diaspóricos, quais sejam: cotidiano; 

inserção no contexto universitário; trabalho; interações com organismos e instituições 

públicas e privados no acesso a mercadorias e serviços; associativismo em agremiações 

estudantis; utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) e das redes 

sociais virtuais na internet; processos de saúde e de adoecimento; conjuntura de violência 

urbana e, mesmo, violência que culminam com a morte de estudantes africanos; formas de 

lazer; processos de sociabilidade entre africanos e brasileiros; festas africanas e interações 

afetivossexuais. O estudo revela como os estudantes oriundos de África são alvo de 

preconceito e discriminação racial, por conta da cor da pele e da própria origem africana. 

Neste processo analítico, trabalho como fio condutor, a ideia de que, nas trajetórias e 

percursos diaspóricos, os estudantes africanos constituem múltiplos pertencimentos 

identitários, forjados em África e no cotidiano no Brasil que, ora tendem à afirmação, ora 

tendem à negação de africanidade e negritude. As identidades são ressignificadas, 

particularmente, no contato com a alteridade racial e cultural no contexto cearense, em meio a 

múltiplas formas de inclusão e de discriminação racial. As identidades ressignificadas 

expressam-se em comportamentos, atitudes, modos de vida, formas de ser e estar. Estes 

processos são mediados por dimensões objetivas como, roupas, vestimentas e trajes, calçados, 

cabelos trançados, bem como por dimensões simbólicas, como línguas faladas no cotidiano, 

com destaque para o crioulo, culinária e modos de alimentação, expressões religiosas, 

sexualidades e discursos. Nesta análise compreensiva, utilizo como aportes teóricos, os 

estudos Pós-Coloniais, a partir das ideias de William Du Bois, Paul Gilroy, Stuart Hall, dentre 

outros. No plano metodológico, utilizo, como recursos investigativos, a observação 

sistemática, entrevistas abertas, em profundidade, mescladas com conversas informais, tanto a 

nível presencial, como no espaço virtual, sempre registradas no “caderno de campo”.   
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ABSTRACT 

This academic production aims at evaluating the migration, presence and permanence of 

students in Brazil from different African countries, specifically in Fortaleza-CE, according to 

developments that I designate as the "African Diaspora in Ceará in the 21st Century." This 

Diaspora is the result of the international migration of African students who travel to Brazil to 

obtain a university education in public and private institutions (IES). I am engaged in 

understanding the processes of identity-related re-signification in the trajectories and paths of 

these students in this Diaspora, focusing on their daily life, from a triple dimension 

configuration: being black, being African and being a "temporary" immigrant. This study has 

as an innovative aspect the fact of investigating, not only the daily life of African students 

enrolled in public universities, receiving scholarships, within the scope of the agreements, 

such as the Programa Estudantes Convênio – Under-graduation (PEC-G), and the Programa 

Estudante Convênio –Graduation (PEC-PG) and other agreements, but also the experience of 

a large contingent of Africans enrolled in private colleges, depending on the financial 

assistance of relatives and relatives residing in Africa and other parts of the world. This group 

of students, the largest now, presents precarious insertions in the context of Fortaleza, facing 

economic and financial difficulties to guarantee the payment of tuition fees in private 

university institutions and to maintain their own survival in the metropolis. Thus, this segment 

of African students has to engage in informal and precarious jobs, considered "irregular" by 

Brazilian authorities, subject to violations of labor rights, with long hours and low wages. In 

this sociological study I explore different spheres of life of these subjects who are 

distinguished for their diaspora-related journeys, namely, daily life, insertion in the university 

context, job, Interactions with public and private bodies and institutions to access goods and 

services, integration with student associations, use of information and communication 

technologies (ICTs) and virtual social networks on the Internet, health and illness processes, 

the conjuncture of urban violence and even gender violence that culminate in the death of 

African students, leisure forms, sociability between Africans and Brazilians, African 

celebrations, besides sexual and affective interactions. The study reveals how students from 

Africa are subjected to prejudice and racial discrimination because of their color and African 

origin. In this analytic process, I use as a guiding thread, the idea that, in diaspora-related 

trajectories and journeys, African students stand for multiple identity shapes, forged in Africa 

and in everyday life in Brazil that on the one hand, tend to affirm, but on the other hand, tend 

to deny Africanism and blackness. Identities are re-signified, particularly, in the contact with 

racial and cultural alterity in the context of Ceará, in the midst of multiple forms of racial 

inclusion and discrimination. Re-signified identities are expressed in behaviors, attitudes, 

ways of life, and ways of being. These processes are mediated by objective dimensions such 

as clothing, costumes, shoes, braided hair, as well as by symbolic dimensions such as the 

languages spoken in everyday life, especially Creole, cooking and eating modes, religious 

expressions, sexuality and speech. In this evaluating analysis, I use as theoretical 

contributions, post colonial studies, from the ideas of William Du Bois, Paul Gilroy, Stuart 

Hall, among others. At the methodological level, I use investigative resources as systematic 

observation, open in-depth interviews mixed with informal conversations, both face-to-face 

and in virtual space, always recorded in the "field notebook". 

Keywords: International Student Migration, African Diaspora, Racial Discrimination, 

Identity, Trajectories and Paths, Ways of Life 
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APRESENTAÇÃO          

 O presente texto, intitulado “Diáspora Africana na cidade de Fortaleza-CE no Século 

XXI: ressignificações identitárias1 de estudantes imigrantes”, insere-se no cumprimento dos 

requisitos exigidos no Curso de Doutorado em Sociologia, no Programa de Pós-Graduação 

em Sociologia da Universidade Federal do Ceará (UFC). Este estudo, de caráter sociológico, 

tem como principal pretensão investigativa, analisar processos identitários de estudantes 

africanos na Diáspora, na cidade de Fortaleza - Nordeste do Brasil, enfocando múltiplas 

dimensões do seu cotidiano, nesta experiência de migração estudantil internacional. Assim, o 

esforço analítico incide no desvendamento de percursos de vida desses sujeitos diaspóricos 

nas interrelações de uma tríplice dimensão: ser negro, ser africano e ser imigrante na 

sociedade cearense.          

 Nesta perspectiva, a busca investigativa é delinear sentidos e significados desta 

vivência de migração estudantil internacional, circunscrevendo modos de vida, estratégias de 

inserção, padrões de interações, dilemas e desafios desses estudantes africanos na experiência 

de migração no Ceará. O eixo estruturante da investigação são os processos de 

ressignificações identitárias vivenciados pelos estudantes africanos nesta Diáspora, em 

tempos contemporâneos. Para tal, abordamos distintas esferas do cotidiano e das experiências 

de inserção desses estudantes nesta Diáspora, focalizando sempre os processos identitários 

nas vivências nas universidades públicas e faculdades privadas, nas festas africanas, na 

convivência com outros africanos e com a sociedade cearense, particularmente nas interações 

                                                             
1 A noção de ressignificação de identidades, aqui adotada, partiu das reflexões de Daniele Mourão (2009), na sua 

obra Identidades em Trânsito: África “na pasajen” identidades e nacionalidades guineense e cabo-verdianas, 

cujo foco central é a ressignificação das identidades e nacionalidades. Na introdução da sua obra, Mourão (2009, 

p. 11) esclarece que Sahlins (1990) usa a noção de ressignificação, em referência aos novos sentidos atribuídos 
pelos indivíduos às suas ações. Na ótica de Mourão, dependendo do contexto vivido, historicamente situado, 

pode haver mudanças na relação de posições entre as categorias culturais dos indivíduos, isto é, mudança do 

significado das coisas, dos rituais, do status e prestígio dos indivíduos, ou até na estrutura e ordem das 

sociedades. Na realidade, na Introdução da sua obra Ilhas de História, Sahlins (1990) esclarece que a história é 

ordenada de diferentes maneiras nas diversas sociedades, segundo esquemas de significação das coisas e vice-

versa, isto é, os esquemas culturais também são ordenados historicamente, pois os significados são reavaliados 

quando realizados na prática. Na sua ótica, os indivíduos organizam seus projetos e dão sentido aos objetos, a 

partir das compreensões pré-existentes da ordem cultural. Sahlins cita a ideia de Geertz (1961;1980), segundo a 

qual, um evento é uma atualização única de um fenômeno geral. Entretanto, Geertz (1961;1980) reconhece que a 

cultura é alterada historicamente na ação dos indivíduos e é, justamente, nesse contexto que se pode falar na 

existência de uma “transformação social”, pois a alteração de alguns sentidos muda a relação de posição entre as 

categorias culturais, ocorrendo, dessa forma, uma “mudança sistêmica”. Sahlins (1990) resume suas ideias 
afirmando que aquilo que os antropólogos chamam de “estrutura”, isto é, as relações simbólicas de ordem 

cultural é que constituem o objeto histórico. Assim, a oposição entre “estrutura” e “história” não faz sentido, 

conforme Sahlins. 
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afetivas, assim como no mundo do trabalho. Também consideramos as relações desses 

sujeitos no acesso a organismos públicos indispensáveis nos processos diaspóricos, sejam 

eles, Polícia Federal, Receita Federal, unidades hospitalares, serviços bancários e lotéricas, 

transportes públicos, serviços de água e energia elétrica. E, igualmente, enfocamos as 

interações deste segmento estudantil com setores comerciais do mercado privado como 

imobiliárias ou diretamente, com locatários e proprietários de imóveis, em lojas e 

supermercados, nos locais de trabalho, bem como a vida desses sujeitos nas suas moradias, 

nas interações e convivência com outros africanos e com brasileiros, em momentos de lazer e 

diversão: festas, partidas de futebol, passeios aos shopping centers, entre outros.  

 Esta produção acadêmica traz, como aspecto inovador, o fato de dedicar-se ao estudo 

dos processos de ressignificações identitárias no cotidiano da Diáspora Africana na cidade de 

Fortaleza, trabalhando dimensões da realidade vivenciada pelo contingente de estudantes 

africanos, vinculados a diferentes instituições de ensino superior (IES), não se limitando aos 

sujeitos integrados nas universidades públicas e que auferem de bolsas de estudo. Assim, o 

presente trabalho investigativo abrange a Diáspora Africana no seu sentido amplo, incluindo o 

majoritário segmento de estudantes africanos inseridos em faculdades privadas, a vivenciarem 

situações de desproteção social, com inserções precárias no mercado de trabalho, quase 

sempre, de maneira informal. Nesta amplitude de campo analítico, este trabalho traz à luz 

distintas esferas da vida dos africanos: as inserções as universidades e faculdades, as 

interações com a sociedade fortalezense, as inserções no mundo do trabalho, as festas 

africanas, as interações afetivas, as interações nas redes sociais virtuais, o associativismo 

estudantil, os processos de saúde e doença, o contato com a violência urbana, entre outros. 

A temática, consubstanciada neste estudo, surgiu da necessidade de compreender o 

universo vivenciado por estudantes migrantes em Fortaleza-Ceará, originários de diversas 

regiões e países africanos – Angola, Benin, Cabo-Verde, Camarões, Congo-Brazzaville, 

Congo-Kinshasa, Costa do Marfim, Gabão, Guiné-Bissau, Moçambique, Níger, Nigéria, São-

Tomé e Príncipe, Senegal, Togo – vinculados a distintos grupos etnolinguísticos, culturas e 

religiões a viverem a experiência da Diáspora no Estado do Ceará-Brasil. Nesta perspectiva, 

configuram-se, no contexto das diferenças e diversidades étnicas, nacionais, linguísticas, as 

distintas formas de ser e de estar, de se comportar, de se relacionar, de se vestir, de fazer o 

cabelo, de sentir-se e perceber-se na Diáspora. Tais distinções e hierarquizações indicam a 
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complexidade da experiência de mobilidade estudantil deste contingente etnicorracial, 

constituído de estudantes, inseridos em IES públicas e particulares, na cidade de Fortaleza. 

Estes estudantes oriundos de África são vistos como outsiders pela sociedade fortalezense, 

sofrendo processos de racialização, opressão e discriminação na vida cotidiana, nas ruas e no 

acesso a serviços públicos, por conta da condição de negros, africanos e estrangeiros. 

Entretanto, mesmo diante da homogeneização racial e cultural, expressa na identidade 

atribuída de “africanos”, engendrada pela sociedade de acolhida, muitas vezes, os próprios 

“estudantes africanos” não se sentem iguais, percebendo-se estranhos uns diante dos outros, 

por conta da diversidade cultural, etnolinguística, regional, de tons de pele, de classe, de 

religião e de outros marcadores sociais.  

 Nesse cenário, cabe destacar que, desde 2011 – um ano após minha chegada à 

Fortaleza, capital do Ceará – venho observando e interagindo com distintos estudantes 

oriundos do continente africano. Nesse mesmo ano, realizei entrevistas com algumas 

lideranças de agremiações estudantis, no âmbito das atividades organizadas para a 

comemoração do dia 25 de maio – dia de África. Nos anos seguintes, na condição de 

mestrando, posteriormente, de doutorando, fui apresentando comunicações e trabalhos em 

eventos acadêmicos, focalizando diferentes aspectos da vida e as construções identitárias dos 

estudantes africanos nesta cidade. Tais trabalhos e comunicações foram apresentados em 

distintos eventos no Ceará e em outros Estados brasileiros, o que ensejou levantar diferentes 

dimensões e problemáticas deste fenômeno da Diáspora africana em tempos contemporâneos. 

De fato, esta participação em seminários, congressos, colóquios, permitiu o contato com 

outros pesquisadores, professores e estudantes brasileiros e africanos, oriundos de distintas 

regiões do Brasil e da própria África, assim como possibilitaram-me novos olhares acerca da 

presença africana em Fortaleza.         

 Ao mesmo tempo, desde o ano de 2011, vinha sendo “provocado” pela Professora 

Alba Maria Pinho de Carvalho, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC, a 

pesquisar os processos identitários dos estudantes africanos no Ceará. De fato, foi a partir de 

troca de ideias e debates fecundos com a Professora Alba Carvalho – que, pouco tempo 

depois, tornou-se minha Orientadora – acerca do cotidiano e da presença de estudantes 

africanos na cidade de Fortaleza que, foi se tornando possível configurar a Diáspora africana 

no contexto cearense como fenômeno de estudo. Nesse mesmo período, iniciei um processo 
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sistemático de levantamento de informações acerca da presença de estudantes africanos em 

território brasileiro, particularmente, no Ceará, mediante estudos acadêmicos, reportagens 

televisivas, matérias de revistas ou, mesmo, notícias de jornais, relatórios das instituições de 

ensino, constituindo, desse modo, um acervo pessoal sobre a experiência diaspórica.  

Assim, após desenvolver pesquisa exploratória de diferentes estudos acerca da 

migração estudantil internacional e amadurecer ideias sobre a presença de estudantes 

africanos em território brasileiro é que decidi tornar a Diáspora africana no Ceará, um objeto 

de estudo, em forma de projeto de pesquisa. Tal Projeto, intitulado “Diáspora africana no 

Ceará no século XXI: ressignificações identitárias de estudantes migrantes”, foi submetido à 

seleção do Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 

Universidade Federal do Ceará, no ano de 2012, tendo sido aprovado para cursar o Doutorado 

e, consequentemente, desenvolver a pesquisa.2 

 Desta forma, definimos “Diáspora Africana” no Ceará à migração, presença e 

permanência de estudantes africanos neste Estado brasileiro, apresentando pertencimentos 

multiculturais e distinções de várias ordens, a marcar suas trajetórias e percursos na 

construção de processos identitários, sempre em aberto. Uma das características da 

experiência de vida desses sujeitos diaspóricos são as ressignificações identitárias, ocorridas, 

particularmente, em território brasileiro. Nesses processos, somente após o contato com a 

alteridade, com as distintas formas de preconceito e discriminação racial no cotidiano na 

cidade de Fortaleza é que os estudantes passam a se assumir enquanto negros e africanos. 

Assim, acontece, principalmente, nas agremiações estudantis, espaços a partir dos quais 

muitos estudantes passam a resgatar sua negritude e afirmar sua africanidade. A noção de 

Diáspora que movimentamos neste estudo é inspirada em autores dos Estudos Culturais e 

Pós-coloniais, principalmente, nas ideias de Paul Gilroy, Stuart Hall e William Du Bois.  

 A rigor, é Du Bois (1999), quem primeiro utiliza a noção de “Diáspora africana” ou 

“Diáspora negra”, em referência às distintas populações negras e afrodescendentes espalhadas 

pelas Américas, em decorrência da escravidão racial, sofrida por milhões de africanos neste 

continente. Tais populações diaspóricas tinham, em comum, a experiência de sofrimento no 

                                                             
2 Neste mesmo ano, submeti este projeto sobre a Diáspora Africana no Ceará em seleções para os Cursos de 

Doutorado em mais duas universidades públicas do Nordeste do Brasil, quais sejam: a Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tendo logrado aprovação do 

Projeto nas duas Universidades. Assim, decidi permanecer na UFC, continuando percursos acadêmicos já 

iniciados no Mestrado, permanecendo a trabalhar com a orientação da Professora Alba Carvalho. 
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sistema escravista de plantação de monoculturas e os processos de opressão e racialização, ao 

longo dos séculos. Entretanto, neste trabalho, não nos ocupamos desta primeira Diáspora, 

histórica, resultante da escravidão racial de africanos no Ceará. Especificamente, tratamos da 

segunda Diáspora africana no Ceará, em tempos contemporâneos, circunscrita nos finais do 

século XX e início do século XXI, constituída por estudantes que, voluntariamente, migram 

para o Brasil, em busca de melhores condições de estudos e formação superior.  

 Relativamente à realização da pesquisa de campo, é necessário destacar que observei, 

de forma sistemática, os estudantes africanos em diferentes espaços, lugares, dimensões de 

suas vidas, seja nas IES, nas agremiações estudantis, nas residências, em espaços de lazer, 

como quadras de futebol, bares, festas africanas. Igualmente, acompanhei estes sujeitos 

diaspóricos durante as interações afetivas, assim como nas suas andanças nos Shoppings 

Centers, nas lojas e supermercados. Realizei, ainda, observações das interações desses sujeitos 

entre si e com profissionais, no acesso a serviços públicos e privados, particularmente nas 

filas que se formam para atendimento, com destaque à Polícia Federal, aos bancos, às 

lotéricas, aos ônibus, às unidades hospitalares e ao mercado imobiliário de Fortaleza. 

 Nesse sentido, fui problematizando a Diáspora africana nas suas diferentes esferas: a 

vida estudantil, o trabalho, o consumo, o lazer, a saúde, os relacionamentos, o associativismo 

e, principalmente, suas interações nas redes sociais virtuais. Durante o trabalho de campo, 

desenvolvi entrevistas, em profundidade, com estudantes africanos de nacionalidades 

distintas, de ambos os sexos, cabendo destacar, dentre eles, angolanos, bissau-guineenses, 

cabo-verdianos, congoleses, nigerianos, são-tomenses e togoleses. Além da observação e das 

entrevistas, também encetei conversas informais com estudantes dos países já mencionados e 

também, com gaboneses, moçambicanos, nigerinos, do Benin e do Senegal, assim como 

mantive contatos com diferentes docentes universitários africanos radicados no Brasil, no 

âmbito desta pesquisa. Utilizei como forma de registro de observações e outras impressões, o 

caderno de campo, onde, de fato, anotei diários acerca das interações com estudantes nas suas 

residências, nas ruas, nos locais de trabalho, inclusive, em encontros casuais dentro dos 

transportes públicos. Também descrevi nestes cadernos, contatos, conversas e entrevistas com 

profissionais que atendiam esses sujeitos nas IES, durante as visitas e as andanças nestes 

espaços.       
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Para a realização das entrevistas, utilizei um roteiro com perguntas abertas, ensejando 

depoimentos em profundidade. Nas entrevistas realizadas, abordei distintas dimensões da vida 

desses sujeitos diaspóricos, quais sejam: informações sociodemográficas; percursos 

biográficos, questão étnica e do preconceito e discriminações raciais; dimensão da 

escolaridade e do trabalho nas suas vidas; situação socioeconômica. Também arrolei questões 

relativas ao imaginário social, às formas de identificação, aos relacionamentos afetivos, à 

saúde e aos processos de adoecimento, e, também, aspectos relacionados aos conflitos, ao 

associativismo e aos espaços de sociabilidade, enfocando suas expectativas em relação ao 

futuro.          

Na sua dinâmica expositiva, esta Tese está estruturada em Oito Segmentos contínuos 

que, buscam uma concatenação e coerência interna. Cada segmento apresenta diferentes 

tópicos ou subtítulos, circunscrevendo o conteúdo trabalhado. Ao longo do texto, procurei, na 

medida do possível, equilibrar as abordagens analíticas no interior de cada segmento, tentando 

dar conta dos percursos da Diáspora africana contemporânea, situando, antes de tudo, a África 

em seus processos históricos de constituição que está na base das atuais configurações do 

Continente. Desse modo, desenvolvi um esforço em abordar múltiplos elementos nas 

tessituras das ressignificações identitárias diaspóricas, adentrando em demandas, dilemas, 

tensões, frustrações e desafios marcantes nesta experiência migratória, desde as dimensões 

cotidianas de vida universitária, do trabalho, do lazer, do consumo, dos relacionamentos 

afetivossexuais, da violência e até das situações-limite de adoecimento e morte.   

 Assim sendo, o primeiro segmento, apresentado na dinâmica expositiva, Á Guisa de 

Introdução, é dedicado a circunscrever o fenômeno da migração de estudantes africanos para 

o Brasil, em tempos contemporâneos. Neste aporte, apresento um exaustivo levantamento 

bibliográfico dos estudos e pesquisas que tratam da presença e vivências dos estudantes 

africanos em território brasileiro, seja nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, 

destacando o pioneirismo do Programa de Estudantes Convênio – Graduação (PEC-G) e o 

papel preponderante das faculdades privadas no recrutamento de alunos africanos para o 

Ceará. De fato, empreendi uma configuração do “estado da arte” neste campo investigativo e, 

por último, delineei elementos da justificativa e os eixos analíticos da pesquisa, ora 

consubstanciada na Tese.         



 

 

21 

 

 

Já no segundo segmento, intitulado Contextualizações de Espaço e Tempo: África nos 

percursos da História, circunscrevi a inserção do continente africano na Modernidade 

Ocidental, mediante a escravidão racial de milhões de africanos. Em continuidade, abordei a 

colonização portuguesa, enfocando as peculiaridades do império ultramarino português em 

África, na Ásia e nas Américas, destacando as configurações sociopolíticas e culturais dessa 

colonização nos marcos do chamado lusotropicalismo, enquanto corrente ideológica 

norteadora desse regime imperial, em suas duas facetas: a miscigenação e a assimilação. No 

delineamento das configurações do continente africano, discorri acerca de determinados 

marcos históricos: as duas Guerras Mundiais e suas consequências para África; a emergência 

do nacionalismo africano; as lutas anticoloniais de libertação nacionais; o movimento pan-

africano, nascido na Europa e EUA, com papel preponderante nas independências africanas. 

A contemporaneidade africana, circunscrita pós-independências, também constitui temática 

abordada. Ainda neste segmento, destaco a importância da migração estudantil internacional a 

dar origem às Diásporas Africanas para diferentes continentes, no final do século XX e início 

do século XXI. E, por último, circunscrevo o panorama geral da migração estudantil 

internacional de alunos africanos para outros continentes e regiões.  

É no terceiro segmento, com o tema Movimentando a noção de Diáspora na 

investigação de ressignificações identitárias de estudantes africanos que, trabalho a 

categoria-chave de “Diáspora” na investigação das ressignificações identitárias dos estudantes 

africanos, inspirado nas ideias e pensamentos de três autores fundantes: William Du Bois, 

Paul Gilroy e Stuart Hall. Em continuidade, abordei, especificamente, os processos da 

Diáspora Africana na cidade de Fortaleza, na contemporaneidade.  

Por sua vez, o quarto segmento, intitulado Percursos Metodológicos nos processos de 

investigação e de sistematização dos elementos empíricos, consubstancia uma narrativa dos 

caminhos investigativos. É neste aporte que circunscrevo o desenho da Metodologia, 

efetivado durante a pesquisa, destacando como elementos-chave: a constituição do acervo 

pessoal; levantamento bibliográfico; observação etnográfica; realização de entrevistas em 

profundidade e conversas informais. Em seguida, faço uma apreciação crítica do processo de 

pesquisa de campo, configurando o perfil dos sujeitos entrevistados. Por fim, abordei o 

desafio que representou a transcrição das entrevistas com estudantes de distintos países, com 

seus grupos etnolinguísticos, suas culturas e histórias. 
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No segmento seguinte, precisamente o quinto, intitulado Circuitos Diaspóricos: 

experiências de estudantes africanos no Ceará, abordo as experiências destes sujeitos na 

Diáspora, entre os finais do século XX e início do século XXI. Como uma referência no 

delineamento dos sentidos da Diáspora para os africanos, busquei circunscrever a situação do 

ensino superior nos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP)3 e suas relações 

com a migração de estudantes para o Brasil. Logo em seguida, abordo o discuto sobre 

institucional no Estado do Ceará, a partir de uma leitura histórico sociológica. Depois, ao 

enfocar o Ceará como lócus de Diáspora africana, problematizo o desconhecimento acerca de 

África no contexto universitário, como expressão de um neocolonialismo. E, nas 

configurações diaspóricas, descrevo o cotidiano dos estudantes africanos e o encontro com a 

alteridade na cidade de Fortaleza. É ainda neste segmento que circunscrevo o cenário, 

vivenciado na Diáspora, de preconceito, racismo, vulnerabilidades, insegurança e desproteção 

social, destacando os casos-limites de morte de estudantes africanos. Em continuidade desta 

“saga diaspórica”, descrevo as dificuldades encontradas por esses sujeitos no mercado 

imobiliário, bem como faço uma descrição densa das interações entre africanos e africanas e 

africanos e brasileiros, num edifício que designamos de “colónia africana”, localizado no 

bairro Benfica. Também destaco o papel das agremiações estudantis africanas como lócus de 

afirmação identitária. E, por fim, em um esforço de ampliação do olhar, demarquei os 

desafios encontrados pela Diáspora Africana no interior do Estado, nos municípios de 

Redenção e Acarape, inseridos na Universidade de Integração da Lusofonia Afro-brasileira 

(Unilab). 

No sexto segmento, com o título Ressignificações Identitárias de Estudantes Africanos 

nos Percursos da Diáspora, abordo a dimensão-chave da construção de identidades 

vivenciadas por estudantes africanos nos percursos da Diáspora, tema de fundo desta Tese. 

Nesse sentido, elaborei uma tipologia das identidades ressignificadas nos percursos da 

Diáspora, quais sejam: ocidentais, afros, niggers e atlânticos. Na discussão dos processos 

identitários diaspóricos, conferi especial destaque às festas africanas como momentos 

liminares. Em continuidade, analiso as experiências, os dramas e as interseccionalidades de 

                                                             
3 PALOP é o acrônimo de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, uma expressão usada em referência às 
antigas colônias portuguesas em África, que se tornaram independentes entre 1974-1975, nomeadamente, 

Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São-Tomé e Príncipe e que têm o português como língua 

oficial e de trabalho. 
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mulheres africanas, bem como as formas de sociabilidades e as experiências dessas mulheres 

no campo afetivo. Adentro, então, em uma dimensão-chave nesta “saga diaspórica”, 

discutindo a dupla condição de estudante e trabalhador, vivenciadas por grande parte dos 

africanos na Diáspora, descrevendo processos de inserção precarizada desses sujeitos no 

mundo do trabalho, submetidos à situação de desproteção social no mundo laboral. Por fim, 

desvelo as expressões de ressignificações identitárias a partir de captura de imagens nas redes 

sociais virtuais, vistas como constituintes da “esfera pública de Diáspora”.  

Já no sétimo segmento, intitulado Discursos e Vulnerabilidades nos Processos de 

Saúde e Doença entre os Estudantes Africanos, procuro visualizar tais processos, primeiro, no 

contexto dos países africanos, discorrendo depois, sobre esses mesmos processos no cenário 

da Diáspora, no Brasil. Nesse ínterim, conferi particular atenção à vulnerabilidade das 

mulheres africanas no acesso à saúde, enquanto mulheres, negras, estrangeiras e pobres, para, 

no fim, discutir os efeitos da discriminação racial na saúde mental e emocional dos africanos.

 No oitavo segmento, com o título Homossexualidade como uma Questão Desafiante 

nos Circuitos Diaspóricos, parti da demarcação do “estado da arte” das discussões neste 

campo no contexto africano, com a tentativa de fazer um resgate das visões existentes em 

África acerca desta orientação sexual. Em continuidade, abordo o contexto caraterizado por 

tabus, acusações, preconceitos e discriminações contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

intersexuais (LGBTI’s), enfatizando como a colonização árabe e europeia influenciaram para 

a penalização da homossexualidade nas culturas africanas. E, depois, analismo as legislações 

africanas a encarnarem resistências e lutas pelos direitos sexuais em África. Em continuidade, 

procurei mostrar, a partir de depoimentos, as percepções e discursos acerca da 

homossexualidade entre os estudantes africanos na Diáspora. Por fim, apresento uma 

configuração das interações entre estudantes africanos e LGBTI’s na cidade de Fortaleza.

 Por último, apresento a Conclusão desta Tese, na qual, destaco os achados, as 

descobertas e as questões que me interpelaram ao longo da pesquisa. Nesta conclusão, efetivei 

uma síntese de alguns períodos marcantes da História de África, de modo, a compensar a 

supressão de alguns segmentos e tópicos desta Tese que abordaram diretamente este campo, 

em função do seu número de páginas. Após a Conclusão, delineiei as Referências 

Bibliográficas e os respectivos Anexos, constituídos pelos roteiros de entrevistas utilizados na 

elaboração deste estudo. Cabe aqui destacar, a amplitude e dimensão da Tese, em seus Oito 
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Segmentos e temáticas abordadas, particularmente, o segundo no qual, abordo o continente 

africano, contextualizando-o no espaço e tempo. Tais opções, deveram-se à necessidade de 

dar visibilidade à formação histórico-política do continente africano e seus movimentos 

migratórios internacionais, tópicos esses, que consideramos importantes para a compreensão 

da emergência do fenômeno que designamos de Diáspora Africana no Brasil.   
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1. À GUISA DA INTRODUÇÃO: A MIGRAÇÃO INTERNACIONAL DE 

ESTUDANTES AFRICANOS PARA O BRASIL EM TEMPOS CONTEMPORÂNEOS

 A migração de estudantes africanos para o Brasil, sua presença e permanência neste 

território tornaram-se objeto de diversos estudos acadêmicos, particularmente, nos últimos 

anos. De fato, autores vinculados a distintos campos – sobremodo Ciências Sociais – têm 

trabalhado acerca deste assunto, desenvolvendo investigações sobre a presença de estudantes 

africanos no território brasileiro. Em um balanço do “estado da arte”, mediante levantamento 

bibliográfico, percebo que grande parte dos estudos realizados sobre essa temática têm, como 

foco, a vida dos estudantes em situação de migração temporária, no âmbito do Programa 

Estudantes Convênio- Graduação (PEC-G),4 seus processos identitários e suas experiências 

culturais. Tais trabalhos, realizados por pesquisadores africanos e brasileiros assumem, como 

referência empírica, esta migração africana via PEC-G, em capitais de Estados do Sul, do 

Sudeste e do Nordeste brasileiro. A tabela 1, apresentada a seguir, configura o papel pioneiro 

do PEC-G na migração de estudantes, oriundos de países do continente africano para o Brasil, 

precisamente no período de 2000 a 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Cabe aqui destacar que o Programa Estudantes Convênio – Graduação (PEC-G) é administrado, de forma 

conjunta, pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), pelo Ministério da Educação (MEC), ambos do Brasil. 

Fazem parte deste programa 45 (quarenta e cinco) países, ao todo, com 32 (trinta e dois) países efetivos que 

enviam estudantes de África, da América Latina e Ásia para as instituições de ensino superior (IES) brasileiras. 

O PEC-G foi criado em 1965, através do lançamento do primeiro protocolo do programa pelo Brasil para 

amparar estudantes de outros países, unificando as condições do intercâmbio estudantil e garantindo tratamento 

semelhante aos estudantes, por parte das universidades públicas brasileiras. A África é o continente de origem da 

maior parte dos estudantes vinculados ao referido Programa, provenientes de 20 (vinte) países africanos que, 

regularmente, todos os anos, enviam alunos para IES brasileiras, com destaque para Cabo-Verde, Guiné-Bissau e 

Angola,  República Democrática do Congo e São-Tomé e Príncipe. Ao longo de mais de uma década, 

especificamente entre os anos de 2000 a 2013, em torno de 6.000 estudantes africanos foram selecionados pelo 
PEC-G para Universidades Públicas Federais e Estaduais, bem como para Institutos Federais de Educação 

Ciência e Tecnologia (IFECT) brasileiros, a saber: 2.657 cabo-verdianos; 1.356 bissau-guineenses; 583 

angolanos; 376 congoleses e 315 são-tomenses (ITAMARATY, 2012; 2014).  
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Tabela 1. Países africanos participantes do PEC-G e respectivos números de estudantes inseridos nas IES 

brasileiras entre os anos 2000-2013. 

 

 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Capturado em: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico.php. Acesso 
em 21/01/2015, 18h25min. 

 

A partir da análise da tabela acima, é possível estabelecer tendências nesta migração 

estudantil internacional: Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Angola, República Democrática do 

Congo e São-Tomé e Príncipe são os países africanos que mais enviam estudantes para as IES 

brasileiras públicas federais e estaduais, ao abrigo do PEC-G; é visível um aumento 

considerável do número de estudantes africanos inseridos nas IES brasileiras, entre os anos 

2003 e 2010, período de tempo correspondente aos dois mandatos de Luís Inácio Lula da 

Silva, como presidente do Brasil, com sua política externa de aproximação, reforço da 

cooperação e das trocas comerciais com os países africanos, nos mais variados setores.5  

                                                             
5 Para uma melhor compreensão das relações entre o Brasil e África no século XXI, em suas diversas dimensões, 
particularmente durante os dois mandatos do “governo Lula”, cf. a obra de Julia de França (2014), intitulada 

Brasil e África em perspectiva: faces de uma relação no início do século XXI. Nesta obra, a autora mostra uma 

mudança do Brasil na sua política externa, voltada para África, fazendo, assim, um alinhamento com os países 

http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico.php
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 De acordo com França (2014), o novo discurso da política externa do Brasil, nos 

governos do Presidente Lula, a longo prazo, tinha, como objetivo, não apenas o realinhamento 

político e econômico, mas, também, social, cultural e humano, passando pela construção de 

uma “nova ordem internacional”. Em verdade, trata-se de uma estratégia inserida no 

fenômeno designado de “cooperação Sul-Sul” para o desenvolvimento e que se tornou uma 

das principais bandeiras desse governo brasileiro. Entretanto, a mesma autora indica que, 

retoricamente, tal mudança vinha sendo construída de modo a fortalecer internacionalmente a 

imagem brasileira nos mais diversos espaços de governança global, nos quais o Brasil tinha 

ambição de conseguir maior destaque e maior poder de barganha internacional. Contudo, 

quando se analisa a questão dos africanos refugiados, que buscam o Brasil como uma 

alternativa de vida, em função das guerras, perseguições políticas, étnicas e religiosas, 

verifica-se uma discrepância entre o discurso de abertura para a África e a prática efetiva. 

Assim, os africanos que chegam ao país em busca de refúgio encontram muitos obstáculos 

legais, institucionais, sociais e culturais que dificultam o seu estabelecimento em território 

brasileiro (FRANÇA, 2014).          

 Acompanhando a dinâmica histórica do Brasil Contemporâneo, contata-se que com o 

fim do “governo Lula”, a presença de estudantes africanos em território brasileiro tende a uma 

regressão. Assim, particularmente, a partir do ano 2012, verifica-se um decréscimo da 

presença de estudantes africanos conveniados em universidades públicas brasileiras. Este 

período coincide com o início do governo de Dilma Rousseff como presidente do Brasil, cuja 

política externa com a África revela-se menos arrojada. Em levantamento bibliográfico sobre 

a temática da migração contemporânea de estudantes africanos para o território brasileiro, 

relativo à região Sudeste e Sul do Brasil, destaco as seguintes produções: estudos de Fonseca 

(2009) acerca da presença de estudantes angolanos em universidades paulistas e paranaenses; 

pesquisas de Subuhana (2009) sobre os estudantes africanos nas cidades de São Paulo e Rio 

de Janeiro; estudos de Ngomane (2010) acerca dos estudantes moçambicanos em Minas 

Gerais e; por último, os estudos de Mungoi (2012) sobre os estudantes africanos na cidade de 

Porto Alegre.          

 Especificamente Fonseca (2009), em sua produção, reflete sobre a presença de alunos 

                                                                                                                                                                                              
do chamado “Sul global”, valorizando os laços estabelecidos e fortalecendo-os, dentro da dinâmica 

internacional. 
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angolanos em universidades paulistas e paranaenses e sobre o papel que tais instituições 

desempenham no processo de formação acadêmica desses estudantes, sob a ótica daquilo que 

ele designa de “tripla perspectiva”: vinda, permanência e volta. Outro objetivo do autor é 

compreender o imaginário do jovem estudante angolano intercambista a conviver com 

conflitos de estigma do migrante temporário e de estereótipos de refugiado de guerra.6 Nesse 

sentido, aute autor argumenta que a formação universitária propicia novos diálogos e novas 

sínteses identitárias, mas que os diferentes sujeitos das instituições de ensino superior – 

alunos, docentes, funcionários, grupos de pesquisa – ignoram a realidade vivenciada pelos 

estudantes nos seus países de origem. Nesse contexto, muitos estudantes são, cotidianamente, 

solicitados a falar da guerra civil, de canhões e de minas terrestres, como se tivessem fugido 

ou saído do país a pé, reforçando estigmas sobre este segmento denominado no Brasil de 

“africanos”. O autor argumenta que o estudante africano é atraído para permanecer no Brasil, 

devido a um conjunto de facilidades e também à constituição de uma nova identidade, forjada 

nas relações adquiridas em território brasileiro. Desse modo, muitos desses estudantes 

hesitam em voltar para seus países de origem e buscam instalar-se, definitivamente, no Brasil, 

ou então, ampliar sua permanência no território brasileiro para fazer a Pós-Graduação 

(FONSECA, 2009). Uma das novidades do estudo deste autor é apontar a existência de uma 

“identidade capitalista” entre os estudantes africanos, formada a partir da possibilidade de 

consumir bens, no interior de um mercado capitalista, com produtos variados e com preços 

mais acessíveis do que aqueles que vigoram no comércio dos países donde são originários. Na 

sua ótica, a “tripla perspectiva” – vinda, permanência e volta – gera esquizofrenia, sentimento 

de falta de lugar, pois os estudantes sabem que não encontrarão mais os mesmos amigos, os 

mesmos familiares, a mesma cidade ao regressarem, tendo consciência de que seus vínculos 

afetivos se modificam durante o período de permanência no Brasil. Segundo Fonseca (2009), 

a migração altera profundamente a maneira dos estudantes enxergarem o mundo e se situarem 

                                                             
6 É importante esclarecer que Angola vivenciou uma longa guerra civil por cerca de vinte e seis anos, mais 

precisamente, de 1976 a 2002. Neste tempo, os refugiados angolanos constituíram um significativo segmento de 

estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro, a partir da década de 1980, habitando áreas periféricas de morros e 

favelas, particularmente, na Favela da Maré. No imaginário social brasileiro, com repercussões no discurso da 

Polícia Federal, difundiu-se a ideia de que as milícias envolvidas com o tráfico de drogas teriam aprendido 

técnicas de guerrilhas com os refugiados angolanos. Desse modo, constitui-se uma imagem estigmatizada do 
imigrante angolano. É emblemático, o caso do traficante negro brasileiro Luís Henrique Ferreira de Melo, 

conhecido pela alcunha de “angolano” e que representou um dos personagens do tráfico mais procurados pela 

Polícia, tendo sido preso em 2013. 
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no contexto social.         

 Subuhana (2005, 2009) é outra referência importante nos estudos sobre estudantes 

africanos no Brasil. Na sua tese de doutorado em Serviço Social, o pesquisador, oriundo de 

Moçambique, estuda a experiência de migração temporária de estudantes moçambicanos na 

cidade do Rio de Janeiro. Nesta perspectiva, analisa os projetos de vida desses estudantes e a 

escolha do Brasil como país para migrar, as identidades e os sistemas classificatórios, 

sociabilidades e redes sociais e, por último, a expectativa de retorno ao país de origem. Uma 

das inovações do seu trabalho é o uso da terminologia “migração temporária” para qualificar a 

situação dos estudantes moçambicanos residentes na cidade do Rio de Janeiro, vinculados a 

universidades públicas e privadas. O autor justifica esta designação afirmando que os 

estudantes entram no Brasil com o visto temporário, que deve ser renovado e prorrogado 

anualmente, bem como existe o projeto de retorno que, em alguns casos, não se concretiza.

 Ngomane (2010) é outra pesquisadora moçambicana que, na sua dissertação em 

Antropologia Social na Universidade de São Carlos, analisa como são construídos os 

processos identitários e as redes de sociabilidade entre estudantes moçambicanos 

estabelecidos em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, no sudeste brasileiro. 

Em seu estudo, Ngomane (2010) observa as relações cotidianas desses estudantes entre si, 

com cidadãos brasileiros e com outros estudantes oriundos de países africanos. Uma das 

“descobertas” de seu trabalho é a reconstrução de redes familiares e de parentesco neste fluxo 

migratório, inclusive “fabricando” parentesco entre si. Analisa como operam as 

transformações nas relações etnicorraciais vivenciadas em território brasileiro pelos 

estudantes africanos. A autora encaminha sua investigação a partir das histórias de 

preconceito e exotização, marcantes nas experiências migratórias desses estudantes a 

repercutirem no modo de ser e de viver desses sujeitos. Ao longo do trabalho, a autora utiliza-

se de categorias como identidade, etnia, raça, nacionalidade, parentesco, redes de 

sociabilidade, estereótipo, assim como explora temas relativos à comida, às relações afetivas e 

à circulação de coisas e bens entre os países africanos e o Brasil.    

 No tocante à produção acadêmica sobre a presença de estudantes africanos no Sul do 

Brasil, destaco o trabalho da pesquisadora moçambicana Mungoi (2006), que relata as 

experiências singulares de mobilidade de estudantes africanos em Porto Alegre, a partir de 

seus processos de construção e reconstrução de suas identidades, particularmente, em torno da 
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“identidade africana” e da “negritude”. Na realidade, a preocupação da autora é compreender 

como esses estudantes vivenciam a experiência de ser africano e ser negro, no contexto social 

brasileiro, refletindo sobre a tríplice identidade: nacional, continental e racial. Mungoi (2006) 

conclui que a condição de estrangeiro, africano e negro torna a permanência do grupo na 

cidade de acolhida, marcada por conflitos, paradoxos e ambiguidades. As três categorias 

identitárias isoladas ou associadas assumem, simultaneamente, conotações positivas e 

negativas, em função do contexto em que são acionadas. Igualmente, o tipo de visto – 

temporário – dificulta a inserção social dos estudantes, com consequente perda de 

oportunidades de trabalho, colocando-os em situação de desvantagem perante os brasileiros, 

criando um sentimento de não-pertencimento. De acordo com a autora, ser africano e negro 

no Brasil significa carregar todas as conotações negativas acerca do continente e submeter-se 

a situações, muitas vezes, humilhantes, dentro e fora do meio acadêmico.   

 Já Pinto Có (2011), Baessa (2005), Mourão (2009) e Correia (2012) realizaram 

estudos sobre os estudantes africanos na cidade de Fortaleza, no Nordeste brasileiro. O 

pesquisador bissau-guineense Pinto Có (2011), na sua dissertação de mestrado em 

Antropologia Social, realiza um estudo etnográfico com estudantes bissau-guineenses do 

PEC-G, nas cidades de Fortaleza e Natal, com relação às estratégias de convivência e 

adaptação. Parte da hipótese que “ao chegarem ao Brasil, os estudantes trazem consigo suas 

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

adquirem uma “identidade hibrida”. Có (2011) afirma existirem “comunidades” de estudantes 

bissau-guineenses, espalhadas pelos bairros das cidades de Fortaleza e de Natal. No seu 

estudo, mostra como esses sujeitos vivem próximo uns dos outros, alguns na mesma rua, 

partilhando apartamentos, kitinetes, concentrando-se num mesmo prédio.   

 Na sua monografia, o pesquisador cabo-verdiano Baessa (2005) analisa os conflitos 

entre estudantes africanos do PEC-G em Fortaleza, concretamente, entre bissau-guineenses e 

cabo-verdianos. Neste trabalho acadêmico, constata que, devido ao número crescente de 

estudantes na cidade, esses sujeitos passam a estabelecer maiores distinções entre si, 

demarcando suas nacionalidades específicas, contrapondo-se à perspectiva de existência de 

uma suposta “comunidade africana”. Já a obra de Mourão (2009) constitui referência nos 

estudos sobre os estudantes africanos no território brasileiro, particularmente, no Ceará. 

Resultado de sua pesquisa de mestrado em Sociologia, a autora brasileira analisa os processos 
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de deslocamento de estudantes guineenses e cabo-verdianos em direção ao Brasil, no âmbito 

do programa PEC-G, durante o período de formação superior. Tendo como foco central as 

mudanças identitárias vivenciadas por eles em razão da situação de trânsito, Mourão (2009) 

estuda o processo de “ressignificação” das identidades e nacionalidades guineenses e cabo-

verdianas nos estudantes desses países em Fortaleza, demarcando o que denomina 

“comunidade africana”. Enquanto que na sua monografia em Ciências Sociais, a cabo-

verdiana Correia (2012), numa linha de pesquisa próxima à de Mourão (2009), objetivou 

compreender como a migração acadêmica de estudantes guineenses e cabo-verdianos para 

Fortaleza contribui para a ressignificação de novas identidades. Realizando entrevistas em 

crioulo,7 a pesquisadora procura compreender o cotidiano desses sujeitos, suas redes de 

sociabilidade e como o meio acadêmico influi na produção de novas identidades.  

 Ainda abordando a presença de estudantes no Nordeste brasileiro, na sua dissertação 

de mestrado em Antropologia Social, o pesquisador bissau-guineense Tcham (2012) 

desenvolve investigação sobre os estudantes africanos nas cidades de Maceió e Recife. Este 

pesquisador procura compreender as dinâmicas, os processos de sociabilidade e de 

reconfiguração identitária dos estudantes, oriundos dos PALOP, vinculados ao PEC-G nas 

universidades federais de Pernambuco e de Alagoas. Tcham (2011) observa que os estudantes 

passam por um vagaroso processo de inserção cultural nas cidades onde passam a residir e 

enfrentam inúmeros dificuldades e problemas, dentre os quais, a discriminação racial. Tais 

dificuldades são enfrentadas no âmbito de suas estruturas familiares e redes sociais informais 

de interajuda e solidariedade.         

 Os estudos da pesquisadora brasileira Gusmão (2008, 2009, 2012a, 2012b), realizados 

em território português e no contexto brasileiro, configuram a dimensão nacional e 

internacional da migração estudantil. A autora circunscreve esse fenômeno considerando as 

realidades vivenciadas por crianças, jovens africanos e luso-africanos em Portugal e pelos 

estudantes africanos no Brasil. Numa perspectiva distinta da dos outros pesquisadores, 

Gusmão (2008) usa pela primeira vez, a categoria “diáspora africana” para nomear o 

fenômeno da migração africana, em suas dimensões distintas em Portugal e no território 

brasileiro. Assim caracteriza esse movimento: 

                                                             
7 Língua materna e idioma oficial falada em Cabo-Verde e em Guiné-Bissau. O crioulo tem base lexical no 

português, derivando da mistura da língua portuguesa com línguas africanas, sendo um dos resultados da 

colonização portuguesa nesses dois países. 
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A diáspora africana vivida por imigrantes e estudantes que se dirigem a Portugal e ao 

Brasil, originários dos PALOP - Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São-Tomé e Príncipe) é aqui, o 
tema em discussão. São jovens da chamada segunda geração de imigrantes, a 

“Geração Perigosa” aos olhos do mundo europeu, de Portugal, porém não menos no 

caso brasileiro. Em jogo seus patrimônios sociais e culturais constituídos pela 

memória familiar e coletiva que toma por base o mundo africano e o contexto 

migratório. Este trabalho fala de bairros africanos em Lisboa, Portugal, “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. (GUSMÃO, 2008, p.1). 

  

Ainda que olhando simultaneamente para duas realidades distintas, naquilo que ela 

designa de “triângulo de mobilidade estudantil”, constituído por África, Portugal e Brasil, 

Gusmão (2008; 2012) aponta, em comum, a existência de “diásporas africanas” nesses 

territórios, caracterizadas pela presença de imigrantes e estudantes africanos – sejam eles 

temporários ou não – por relações sociais estabelecidas entre eles, e pela submissão à 

dinâmica dos processos de deslocamento físico e social. A autora chama particular atenção 

para os patrimônios sociais e culturais dos jovens africanos, vivendo em repúblicas e em 

moradias estudantis no território brasileiro que, na sua ótica, devem ser entendidos como uma 

“diáspora”, constituída por várias coletividades de indivíduos, oriundos do continente 

africano, porém, pertencendo a diversos contextos nacionais, étnicos e tribais (GUSMÃO, 

2012a).            

 Aqui, torna-se fundamental destacar os estudos de Gusmão como referência e uma das 

maiores fontes de inspiração para o estudo que estou a desenvolver. De fato, esta 

pesquisadora utiliza a noção de “diáspora” para caracterizar os contingentes de estudantes 

africanos em território brasileiro, categoria fundante neste trabalho. A rigor, os estudos aqui 

circunscritos indicam a existência de uma forte presença de estudantes africanos em várias 

cidades do território brasileiro, entre o final da década de 1990 e anos 2000. Tais pesquisas 

chamam atenção para fluxos e processos identitários dos alunos africanos. De fato, a 

existência de pesquisas sobre a presença de estudantes africanos no Brasil, particularmente, 

em Fortaleza, mostra a importância de compreender este movimento de migração África-

Brasil, para além das distintas nomeações que recebe, seja enquanto “comunidade” ou 

“diáspora”. Tais noções não são fixas; pelo contrário, são categorias em movimento e, servem 

para caracterizar a presença e deslocamentos deste grupo em terras brasileiras.  
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1.1. A migração estudantil internacional e a presença de africanos no Ceará 

Em relação ao campo constitutivo deste estudo, qual seja, os estudantes africanos em 

Fortaleza, interessa-me, na condição de pesquisador, compreender não apenas o cotidiano dos 

alunos do PEC-G, inseridos na UFC, na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que, hoje, na realidade 

da Diáspora, representam a minoria. Assim, amplio o foco analítico, adentrando nas vivências 

diaspóricas, também, da grande maioria de africanos inseridos nas faculdades privadas, a 

dependerem da ajuda econômica de familiares e, mesmo, do desenvolvimento de atividades 

laborais, no âmbito da informalidade.        

 Este contingente de estudantes, a ampliar-se a cada ano, para conseguir pagar as 

mensalidades der seus cursos nas faculdades particulares, o aluguel, as contas regulares de 

água e energia elétrica nas quitinetes e apartamentos onde residem, bem como sobreviver e se 

locomover na cidade, tem que se envolver em trabalhos precarizados e considerados 

irregulares8 pelas autoridades brasileiras, cabendo destacar: garçons e garçonetes, auxiliares 

                                                             
8 O Estatuto do Estrangeiro – Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, em vigor no Brasil desde o dia 10 de 

dezembro de 1981, no Título X Dos Deveres e Direitos do Estrangeiro, em seus artigos 97 e 98, veda aos 

estrangeiros, ao amparo do visto temporário, o exercício de trabalho e atividade remunerados. Os estudantes são 
enquadrados por essa Lei por terem o visto Temporário, Item IV. Entretanto, em 17 de maio de 2013, o Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg) flexibilizou, de forma restrita, a possibilidade de estudantes estrangeiros 

trabalharem no Brasil, ao aprovar a Resolução Normativa nº 103, de 16/05/2013. Tal Resolução Normativa 

“disciplina a concessão de autorização de trabalho para obtenção de visto temporário a estrangeiro para trabalho 

no Brasil nas férias relativas a período acadêmico em Instituição de ensino no exterior”, instituindo que, o 

Ministério do Trabalho e Emprego poderá conceder autorização de trabalho para obtenção do visto temporário – 

previsto no art. 13, inciso V da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 – ao estrangeiro matriculado em curso de 

pós-graduação em instituição de ensino no exterior que pretenda vir ao Brasil para trabalho em entidade 

empregadora estabelecida no País, no período de férias letivas. O trabalho a que se refere o caput não se vincula 

à realização de estágio ou intercâmbio profissional e o prazo de validade do visto será de até noventa dias, 

improrrogável, vedada a sua transformação em permanente (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, Edição 94, Seção 
I, p. 200, 17/05/2013). Apesar de algumas alterações, feitas no decorrer das décadas, especialistas nacionais e 

estrangeiros têm feito duras críticas à Legislação brasileira sobre imigração, considerada discriminatória e até 

racista. Particularmente, o Estatuto do Estrangeiro –Lei 6.815/1980 é julgado retrógado por estar fundado na 

criminalização do imigrante e do estrangeiro e, portanto, não amparado na visão humanitária. Uma das vozes 

críticas que se destaca é a de Rosita Milesi, religiosa, ativista e integrante do Instituto Migrações e Direitos 

Humanos (IMDH), uma entidade sem fins lucrativos que atua na atenção e defesa dos direitos de migrantes e 

refugiados no Brasil. Num artigo seminal intitulado Por uma nova Lei de Migração: a perspectiva dos Direitos 

Humanos, Milesi (2007) faz uma análise histórica à legislação brasileira acerca da imigração. De acordo a 

autora, entre as décadas de 1920 e 1930 houve um retrocesso em relação à compreensão dos direitos dos 

imigrantes e o Brasil passou a estabelecer restrições para determinados grupos de imigrantes, a partir das 

Constituições de 1934 e de 1937 que refletem tal tendência. A Constituição de 1934 institui o sistema de cotas e 

veda a concentração de imigrantes em qualquer ponto do território nacional. Assim, através do sistema de cotas 
impedia-se que cada corrente imigratória excedesse 2% do número total de nacionais do país emissor que 

haviam entrado no Brasil durante os últimos cinquenta anos. A Constituição de 1937 é ainda mais restritiva, 

quando limita a entrada no país de certas raças ou origens, privilegiando abertamente a imigração europeia. A 
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de cozinhas, em restaurantes, bares e buffets; panfleteiros nas ruas e semáforos; entregadores 

de água; vendedores de sorvetes e de coco em pequenos estabelecimentos comerciais no 

Centro da cidade; revendedores de relógios, bijuterias, eletrônicos e eletroportáteis nas praias; 

                                                                                                                                                                                              
partir desta Constituição Federal é emanado o Decreto nº 383 de 1938 que proíbe aos estrangeiros exercerem 

atividades políticas no Brasil. Já nas vésperas da II Guerra Mundial, o Presidente Getúlio Vargas edita o 

Decreto-Lei 406 de 4 de maio de 1938, consolidando toda a situação jurídica do estrangeiro em sua face 

ditatorial, trazendo por completo a lista de pessoas que não mais seriam admitidas em solo brasileiro, conferindo 

ao Governo o poder de limitar, por motivos econômicos e sociais, a entrada de indivíduos de determinadas raças 

ou origens (Idem, 2007). Já na década de 1980 foi aprovada a Lei nº. 6815, amplamente conhecida como 

Estatuto de Estrangeiro, em um período de consolidação da ditadura militar, tornando-se o principal instrumento 

governamental que regula a vida dos estrangeiros no Brasil até aos nossos dias, no ano 2016. Tal Estatuto é 

considerado discriminatório e repressivo, entrando em contradição com os instrumentos internacionais de 

proteção dos direitos dos imigrantes. De acordo com Milesi (2007), o Brasil ainda não tem uma lei de migrações, 

contando apenas com o Estatuto do Estrangeiro, promulgado em 1980, período em que o país era governado por 

uma ditadura militar. Milesi (2007) argumenta ainda que o Estatuto do Estrangeiro prevê restrições ao 
estrangeiro, no tocante à atuação em atividades de natureza política, culturais e ocupação de cargos públicos, 

sendo considerado uma herança da ditadura civil-militar, assinado pelo General Figueiredo, então Presidente da 

República. Tais restrições, que ferem a perspectiva humanitária, estão baseadas em diferentes argumentos: 

considerar o estrangeiro um tema de segurança nacional; dificultar e burocratizar a regularização migratória; ser 

incompatível com a Constituição Federal e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos assinados pelo 

Brasil; tratar de estrangeiros e não de pessoas imigrantes; dar ao Estado a possibilidade de decidir ao seu bel-

prazer quem pode entrar e permanecer no Brasil; vincular a regularização migratória ao emprego formal, bem 

como fragmentar o atendimento ao migrante em órgãos estatais diversos. Além dos aspectos já apontados, entre 

outros males atribuídos ao Estatuto do Estrangeiro, está o fato de proibir o estrangeiro determinadas 

prerrogativas de cidadania, cabendo destacar: exercer atividade de natureza política; organizar, criar ou manter 

sociedade ou quaisquer entidades de caráter político; ser representante de sindicato ou associação profissional, 
ou de entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada. Ademais, permite ao Ministro da Justiça, 

sempre que considerar conveniente aos interesses nacionais, impedir a realização, por estrangeiros, de 

conferências, congressos e exibições artísticas ou folclóricas (MILESI, 2007). Outras críticas apontam que as 

proibições aos estrangeiros no Brasil refletiam a percepção que a ditadura militar tinha dos estrangeiros: por um 

lado, constituíam potencial ameaça à “segurança nacional” por questionarem o que estava acontecendo, por 

outro lado, considerando o contexto da Guerra-Fria, os estrangeiros poderiam trazer ideologias consideradas 

perigosas. Entretanto, mesmo depois do fim da ditadura militar no Brasil e da queda do Muro de Berlim, o 

espírito da ditadura continua vivo, por meio do Estatuto do Estrangeiro. Assim, a criação de uma lei de 

migrações é considerada uma dívida histórica do Brasil e não foi priorizada por nenhum dos governos 

democráticos após a ditadura (PALÁCIOS, 2015). No cenário dos debates sobre imigração no Brasil, iniciados 

no ano de 2010, o Ministério da Justiça, por meio da Portaria n° 2.162/2013, criou uma Comissão de 
Especialistas de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), com a finalidade de apresentar uma proposta de 

Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil. Entre 25 de julho de 2013 e 

30 de maio de 2014, a referida Comissão realizou sete reuniões presenciais das quais participaram, além de seus 

membros, representantes de órgãos do governo e de instituições internacionais, parlamentares, especialistas e 

acadêmicos convidados. Nesse contexto, no ano 2013, o presidente da CRE, Senador Aloysio Nunes Ferreira, 

membro do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB-SP), submeteu o Projeto de Lei do Senado (PSL) 

288/2013, uma proposta de Lei de Migração para substituir o Estatuto do Estrangeiro, em vigor desde 1980. 

Com 11 capítulos e 118 artigos, a PSL 288/2013 de autoria do deputado Aloysio Nunes foi aprovada pela CRE, 

encontrando-se em trâmite, devendo passar, diretamente, pela Câmara dos Deputados e, por fim, pela 

Presidência da República. Cabe destacar que este Projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados no dia 

04/08/2015, tendo sido alvo de alterações, estando a tramitar nesta Câmara, em regime de prioridade, com a 

designação de Projeto de Lei 2516/2015 do Senado Federal que “institui a Lei de Migração”. No momento em 
que escrevo esta nota de esclarecimento – finais de abril de 2016 – o referido Projeto de Lei continua em debate 

na Câmara dos Deputados. Tal Projeto de Lei também têm sido objeto de críticas por representar uma visão 

próxima do anterior, com poucos avanços. 
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açougueiros, empacotadores, vigias em lojas, supermercados e nos estacionamentos dos 

grandes shoppings centers; ajudantes de cabelereiros e trançadeiras, cobradores de transportes 

coletivos e alternativos, prestadores de serviços  em oficinas e em pequenas obras de 

construção civil; modelos de moda em agências e lojas.9 

A rigor, este segmento majoritário de estudantes africanos, vinculados a faculdades 

particulares, a vivenciarem experiências diaspóricas de precarizações, processos de 

endividamento e racialização, não tem sido devidamente considerado no âmbito das pesquisas 

sobre os estudantes africanos no Brasil que, via de regra, limitam-se aos africanos do PEC-G, 

que estão abrigados em instituições públicas, com acesso, inclusive, a bolsas de estudos. Cabe 

aqui mencionar que, grande parte dos estudantes africanos tem ou teve seu primeiro cartão de 

débito/crédito somente na Diáspora no Brasil. Assim, parte do endividamento desses sujeitos 

deve-se à falta de experiência com o sistema financeiro-bancário brasileiro de compras e 

pagamentos, bem como às verdadeiras “armadilhas” que muitos estabelecimentos, lojas e 

farmácias criam ao oferecerem cartões de débito e crédito em programas de “fidelidade”, com 

determinadas “vantagens”.         

 Outros estudantes, não tendo cartões de crédito, acabam cedendo à simpatia e 

aliciamento das moças e funcionários de agências de crédito que oferecem cartões de crédito 

sem vinculação a qualquer Banco, mas que oferecem limites de compras considerados“altos”. 

De fato, há casos de estudantes africanos que não conseguem gerir seus gastos e consumos de 

forma “consciente” e terminam se endividando, enquanto que outros adquirem seu primeiro 

cartão de crédito e débito, aliciados pelas moças bonitas e sexys que ficam na entrada dos 

shoppings centers ou lojas oferecendo tais Cartões. Muitos estudantes africanos não estão 

devidamente informados sobre as contrapartidas, juros e outras condições exigidas e cobradas 

pelas agências de crédito que emitem e gerem os cartões de crédito e débito, bem como sobre 

os respectivos limites de compras, consumo e gastos.    

É deveras interpelador pensar a Diáspora estudantil africana considerando as situações 

e as condições desta crescente maioria de sujeitos vinculados a faculdades privadas, em 

situação de desproteção social, ressignificando identidades, em meio a um cotidiano duro e 

                                                             
9 Os estudantes estrangeiros que forem flagrados, a trabalhar, pela Polícia Federal ou inspeção do Ministério do 

Trabalho, estão sujeitos à abertura de processo criminal que pode terminar, inclusive, com a deportação ou 
expulsão do Brasil. Já a empresa ou estabelecimento comercial que empregar estrangeiros, com visto de 

temporário de estudante, é multada. Assim, quando ocorrem inspeções do Ministério do Trabalho, as empresas 

que empregam mão-de-obra estudantil africana costumam “esconder” seus trabalhadores estrangeiros. 
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difícil, perpassado por vulnerabilidades sociais e preconceitos. É emblemático o depoimento 

desta interlocutora com quem partilhei experiências nos percursos do trabalho de campo:  

 

Aqui no Brasil eu recebo apoio do meu irmão, dá pra viver. Também recebo apoio do 

meu namorado. Não tenho filhos. Antes de vir morar aqui no Ceará, a minha vida não 

era difícil não. Eu acho que era fácil porque aqui parece que, aqui eu vivi sem mãe, 

sem pai, sem ninguém. Lá eu estava com meu pai e não tinha preocupação com essas 

coisas, com coisas de comer, pagar luz, pagar outras coisas. Meu pai pagava e minha 

mãe e meu irmão pagavam. Bom, eu vim aqui como estudante. Eu soube da 

oportunidade de estudos aqui no Ceará, através dos meus amigos. Aí fiz a matrícula, 

ou melhor, o menino fez a matrícula e enviou o documento pra mim. Aí eu pedi o 
visto e vim aqui estudar. Eu estou aqui no Brasil, vou completar quatro anos no mês 

de junho. Eu sou negra. Eu sou negra. Lá na Guiné-Bissau, eu também me 

considerava negra, sim. Lá em Guiné, eu estudei até a 11ª classe. Eu trabalhava com 

vendas numa loja. Atualmente, aqui, agora não estou a estudar porque eu já terminei 

de fazer o curso técnico e estou sem dinheiro pra fazer a faculdade, que é muito cara. 

A mensalidade é de 800 reais, 750 reais, depende da faculdade. Tem de 600 reais. Eu 

quero entrar no curso superior, fazer faculdade, que agora eu fiz o curso técnico. A 

relação com a escola técnica era boa, um pouco boa. Não! Era um pouco boa, às 

vezes. Assim, com preconceito na sala de aula né, mas os professores são bons, tem 

alguns que são um pouco assim... Preconceito por parte de colegas, também alguns 

professores. Com a direção estava tudo ok. [Estudante bissau-guineense do sexo 
feminino, com curso técnico de Enfermagem, residente em Fortaleza há cerca de 

quatro anos. Entrevista gravada em 19/03/2012). 

 

Nesse cenário diaspórico no Brasil contemporâneo, percebo que elementos geradores 

da vulnerabilidade dos estudantes africanos estão vinculados ao fato destes sujeitos estarem 

impedidos de trabalhar ou exercerem atividade remunerada pelo Estatuto do Estrangeiro. Tal 

situação leva segmento considerável de estudantes africanos, sobremodo os que estão nas 

faculdades particulares, a submeterem-se a trabalhos precarizados e vivenciarem situações-

limite de sobrevivência.          

 A discussão crítica da Diáspora africana, na contemporaneidade, exige, como 

condição primeira, circunscrever a frequência e intensidade dos fluxos migratórios. Nesta 

perspectiva, nas minhas buscas investigativas, deparei-me com significativas lacunas no 

registro da presença de estudantes africanos no Ceará. Este fato interpela uma reflexão sobre 

seu significado, permitindo questionar se este “aparente descaso no registro da presença 

africana” não estaria vinculado a resquícios de uma visão colonialista, responsável pela 

invisibilidade de determinados sujeitos. De fato, nos processos de pesquisa exploratória, tive 

dificuldades de acesso a estatísticas sobre a presença de africanos nas Universidades Públicas 

e Faculdade Privadas no contexto cearense, quer porque os dados não se encontravam 

sistematizados, ou mesmo, por falta de boa-vontade e disponibilidade dos funcionários. 
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 A rigor, precisei produzir registros, mediante busca sistemática em diferentes fontes: 

anuários estatísticos da Universidade Federal do Ceará (UFC), desde 2009 a 2015; 

reportagens de jornais do Ceará, integrantes do acervo pessoal do pesquisador; levantamento 

em anuário interativo do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE); consulta a dados de matrículas na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e em 

Faculdades Particulares, quais sejam: Faculdade Tecnologia do Nordeste (Fatene), Faculdade 

Evolução, Faculdades Nordeste (FANOR); levantamento de dados no IBGE, mediante 

consulta ao site e em pesquisa exploratória in loco.      

 Segundo dados difundidos na imprensa,10 no ano de 2011, a Polícia Federal registrou 

1.260 (mil, duzentos e sessenta) estudantes africanos no Estado do Ceará, provenientes, na sua 

maioria, dos PALOP. Deste contingente, 1.000 (mil) estudantes cursavam diversas faculdades 

particulares e, apenas, 130 (cento e trinta) alunos estavam integrados na UFC e vinte na 

UECE no âmbito do PEC-G (BRÁS, 2011). Três anos depois, no ano de 2014, dados 

circunscritos pela Polícia Federal, divulgados em matéria de jornal, apontavam a existência de 

mais de 3.000 (três mil) estudantes africanos residindo nesta metrópole, cuja maioria é 

oriunda de países de África, falantes da língua portuguesa (JÚNIOR, 2014).11 Destes dados 

referentes ao ano 2014, estimo que a maioria, dos estudantes africanos estava, então, 

matriculados em faculdades particulares e, a minoria, em torno de 130 (cento e trinta) alunos 

estavam inseridos na UFC e, um número ínfimo, menos de 20 (vinte) estudantes, estavam 

matriculados na UECE e, ainda cerca de 12 (doze) africanos estavam integrados no IFCE.

 Dados do anuário estatístico da UFC apontam que, no ano 2014, ingressaram, nesta 

instituição, 8 (oito) alunos angolanos, 33 (trinta e três) alunos cabo-verdianos, 1 (um) 

estudante moçambicano, 6 (seis) da R.D do Congo, 7 (sete) são-tomenses, 1 (um) senegalês e 

2 (dois) togoleses, perfazendo 58 (cinquenta e oito) estudantes africanos ao abrigo do PEC-G 

(UFC, 2015). Cabe aqui destacar que, estes dados, aqui configurados referem-se aos 

estudantes do nível de graduação. Quanto aos estudantes de pós-graduação, não há dados 

sobre este grupo no referido relatório, o que delimita uma lacuna nos registros acadêmicos.

 Relativamente aos estudantes africanos inseridos no IFCE, dados do relatório digital 

                                                             
10 Trata-se do jornal cearense O Povo, em matéria publicada no dia 22 de agosto de 2014, de autoria da jornalista 
Janaína Brás. 
11 Estes dados são apresentados no Jornal Diário do Nordeste, em matéria do dia 29 de abril de 2014, do 

jornalista Melquíades Júnior.  
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interativo, colhidos no site oficial dessa instituição, indicam que, entre 2011 e 2016, haviam 

passado cerca de 13 (treze) estudantes africanos por essa IES, oriundos de Angola, Cabo-

Verde, Guiné-Bissau, Egito, Moçambique e R.D. Congo.12 De acordo com as estatísticas, 

disponíveis por meio de quadros, diagramas, gráficos e tabelas, a presença de africanos nesta 

IES iniciou-se no ano 2011, quando o primeiro estudante africano se matriculou nesta 

instituição. O ano de 2012 foi o pico de entrada de africanos nesta Escola Técnica, com o 

ingresso de cerca de 8 (oito) estudantes. A partir do ano seguinte, o número de estudantes 

africanos matriculados nessa IES vem decrescendo. Assim, no ano 2013, haviam ingressado 

apenas 4 (quatro) alunos africanos.         

 Já em 2014, foi inserido apenas 1 (um) estudante africano, enquanto que, no ano de 

2015, foram regularmente matriculados 4 (quatro) estudantes africanos.13 De modo geral, no 

ano de 2016, estavam matriculados 13 (treze) estudantes africanos nessa IES, sendo 6 (seis) 

oriundos da Guiné-Bissau, 3 (três) de Cabo-Verde, 2 (dois) da R.D. do Congo, também 

conhecido como Congo-Kinshasa, 1 (um) de Angola e 1 (um) de Moçambique. Cabe destacar 

que, 11 (onze) desses estudantes cursam este Instituto ao abrigo do PEC-G e 2 (dois) entraram 

via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Uma situação curiosa e interessante é o fato 

de que, alguns desses estudantes, em torno de quatro (quatro), terem passado, pelo menos dois 

semestres – o equivalente ao período de um ano letivo – inseridos em campi dessa IES, 

localizados em municípios do interior do Estado do Ceará, nomeadamente, em Tauá, no Crato 

e em Iguatu, quando existiam cursos nos distintos campi de Fortaleza, em que esses 

estudantes poderiam se inserir. Tal situação pode dever-se à estratégia de “expansão” e 

“interiorização” da instituição, a partir da criação de diferentes campi universitários nos 

municípios do interior do Estado onde há necessidade de escolas técnicas. E, dentro dessa 

estratégia, os alunos são alocados aos campi da instituição conforme a nota de corte tirada no 

ENEM. Entretanto, a maioria dos estudantes africanos, matriculados no IFCE, entraram na 

instituição via PEC-G. Dessa forma, ficam dúvidas sobre o critério utilizado para enviar os 

africanos para os cursos e campi do IFCE no interior do Estado do Ceará.   

                                                             
12 Para maiores informações e melhor compreensão acerca da presença de alunos africanos no IFCE, cf a obra de 

autoria de PEDROSA, Ricardo e CHAVES, Hamilton (2016). Um Olhar Psicopedagógico sobre a Africanidade 

no IFCE, na qual, os autores discutem os processos de inserção e educacionais de estudantes africanos nessa IES 
pública do Ceará. 
13 Fonte: IFCE em números/internacional, disponível na internet em  http://ifceemnumeros.ifce.edu.br/, acessado 

em 03/05/2016, as 13h13min. 

http://ifceemnumeros.ifce.edu.br/
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 Em setembro do ano 2015, dados da Polícia Federal do Ceará, publicitados por uma 

reportagem do Jornal Tribuna do Ceará,14 indicavam a existência de 2.167 africanos 

residentes no Estado, oriundos de Angola, Cabo-Verde, Congo, Gana, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Nigéria, São-Tomé e Príncipe, Senegal e Serra-Leoa. Dentre tais países, Guiné-

Bissau era a nação africana com maior contingente de alunos no Ceará, com cerca de 1.116 

indivíduos (GOMES, 2015). A mesma reportagem afirmava que, entre os anos 2010 e 2014, 

moraram no Ceará, cerca de 3.721 estudantes africanos e que a UFC abrigava 140 estudantes 

e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab)15 contava, 

então, com 550 alunos matriculados (Idem, 2015). 

Nesta saga migratória de estudantes africanos para o Estado do Ceará, convém 

apresentar, a título de ampliar o universo da Diáspora contemporânea,16 enfoque específico 

relativo à Unilab. Em maio de 2011, desembarcou o primeiro grupo com cerca de 39 (trinta e 

nove) alunos para integrar os cursos de Graduação da Unilab. Este grupo era constituído de 

africanos de Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São-Tomé e Príncipe e, de 

Timor-Leste, um jovem país lusófono localizado no Sudeste asiático que alcançou a 

independência no ano 2002. A Unilab foi inaugurada no dia 25 de maio de 2011, em 

Redenção, município do interior do Estado do Ceará.17     

                                                             
14 Trata-se da matéria publicada no Jornal Tribuna do Ceará no dia 01 de setembro de 2015, da autoria da 

Jornalista Marianna Gomes.  
15 A Unilab nasce baseada nos princípios de cooperação solidária entre o Brasil e os países da CPLP, 

particularmente, os países africanos. Esta Universidade foi idealizada no ano 2008, pelo então, presidente 

brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sua visita à Maputo, capital de Moçambique. Em comum acordo 

com os países parceiros, Lula da Silva idealizou a criação de uma universidade no Brasil, alinhada à integração 

do continente africano, principalmente, com os países membros da CPLP. Assim, em outubro desse mesmo ano, 

criou-se a Comissão de Implantação da Unilab, que trabalhou durante dois anos, fazendo levantamentos e 

estudos a respeito de temas e problemas comuns ao Brasil e países parceiros nessa integração. Em 20 de Julho de 
2010, o Presidente da República Federativa do Brasil, Lula da Silva sancionou a Lei nº 12.289, instituindo a 

Unilab como Universidade Pública Federal. Em sintonia dos objetivos pautados, o primeiro campus da Unilab 

foi instalado no município de Redenção, situada no interior do Ceará, a 55km da capital Fortaleza. Nas suas 

“Diretrizes e princípios”, estavam previstos a criação dos Instituto de Ciências Agrárias (albergando os Cursos 

de Bacharelado em Agronomia, em Zootecnia e Engenharia Agrícola); Institutos de Ciências Humanas e Sociais 

(com os Cursos de Bacharelado em Administração Pública, em Ciências Econômicas e Atuariais, em Políticas 

Públicas); Instituto de Formação de Professores (com os Cursos de Licenciatura em Ciências Naturais, 

Pedagogia, Licenciatura em Ciências Sociais e Humanas); Instituto de Ciências de Saúde (com os Cursos de 

Enfermagem, Saúde Coletiva, Medicina); Instituto de Tecnologias (com os Cursos de Engenharia de Energia, 

Engenharia Civil, Engenharia da Computação) ( UNILAB, 2010).   
16 A rigor, esta configuração dos africanos na Unilab, é feita com o intuito de dimensionar fluxos da Diáspora 

africana no Ceará, não constituindo locus de investigação desta Tese que focaliza os estudantes africanos em 
Fortaleza.  
17 O município de Redenção encarna uma referência histórica no processo de abolição da escravatura no contexto 

brasileiro. A rigor, o Estado do Ceará, particularmente, o município de Redenção, orgulham-se de terem sido 
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 Na sua política de seleção de estudantes, a Unilab reserva 50% de vagas para 

estudantes brasileiros, através do sistema de Seleção Unificada (SISU) do Ministério da 

Educação do Brasil (MEC), sendo 25% reservadas aos candidatos cotistas, que tem um 

critério diferenciado de aprovação. Os outros 50% das vagas são reservados aos candidatos 

estrangeiros (africanos dos PALOP e timorenses), cujo processo de seleção ocorre através de 

avaliação do histórico escolar do Ensino Médio e prova de redação, realizadas nos próprios 

países de origem (UNILAB, 2013).18 Ao longo dos anos, foram chegando mais estudantes 

africanos para integrar a Unilab. Assim, no ano 2014, havia cerca de 502 (quinhentos e dois) 

estudantes africanos nessa IES Pública Federal, na sua maioria, oriundos da Guiné-Bissau 

(Idem, 2014). Já no ano de 2015, esse número passou para 580 (quinhentos e oitenta) 

estudantes africanos ativos na instituição, na sua maioria, alunos de nacionalidade bissau-

guineense, todos matriculados em cursos presenciais, de um total de 4.166 (quatro mil cento e 

sessenta e seis) alunos ativos entre africanos, brasileiros e timorenses (UNILAB, 2015).19 

 Nesta busca permanente na configuração dos fluxos migratórios de estudantes 

africanos, na Diáspora contemporânea, é deveras interpelador apresentar tabelas referentes a 

entrada destes sujeitos no Ceará, entre os anos de 2010 a 2014, chegados ao Aeroporto 

Internacional Pinto Martins em Fortaleza, tendo como meio de transporte o avião.20 Senão 

vejamos: 

                                                                                                                                                                                              
pioneiros na abolição da escravidão pois – no dia 01 de janeiro de 1883, a Villa Acarape, região onde ficado 

situado o Município de Redenção terá emancipado todos os seus escravos, cerca de um ano antes da Província do 

Ceará tê-lo feito – portanto, quatro anos antes da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 

1888. Por isso, o Ceará é conhecido como “terra da luz”, sendo denominado “O Berço da Liberdade” pelo 

abolicionista José do Patrocínio. Assim, a partir do ano de 2011, o dia 25 de março, data em que se celebra este 

fato histórico, então, ficou estabelecido, pelo parágrafo único, do artigo 18 da Constituição Estadual, como data 

magna do Ceará e passou a ser feriado para as comemorações oficiais da libertação dos escravos. Por esse 
motivo, a região de Redenção foi escolhida, simbolicamente, pelo Governo Brasileiro para sediar esta 

Universidade da Lusofonia Afrobrasileira (Unilab), a sua inauguração, no dia 25 de maio de 2011, foi pensada 

para coincidir com as comemorações do dia de África, data alusiva à fundação da Organização da Unidade 

Africana (OUA). 
18 Até ao ano 2013, a Unilab oferecia oito (8) cursos de Graduação, sendo sete presenciais e um na modalidade a 

distância. Os presenciais são: Agronomia, Enfermagem, Administração Pública, Engenharia de Energias, 

Bacharelado em Humanidades, Ciências da Natureza e Matemática e Letras (Língua Portuguesa). A graduação a 

distância é em Administração Pública. A Universidade também oferece três cursos de Especialização, todos na 

modalidade a distância: Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde. Aos poucos, o número de 

cursos oferecidos vai aumentando, bem como a introdução de cursos de pós-graduação, iniciados no ano 2014. 
19 Informação capturada no próprio site oficial da Unilab <www.unilab.edu.br/Unilab-em-numeros/>, em 

04/06/2015. 
20 Apesar de dificuldades na obtenção de dados estatísticos sobre números institucionais relativos à presença de 

estudantes africanos no Estado do Ceará, tive acesso, por diferentes vias, a determinadas tabelas que enfocam 

dimensões da migração estudantil internacional. Desta forma, neste item, apresento três tabelas, a 

http://www.unilab.edu.br/Unilab-em-numeros/
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Tabela 2. Relação de Atendimentos no Aeroporto Internacional Pinto Martins por país de Nacionalidade 

no Período de 01/01/2010 a 31/12/2014. 

 
Tipo de Estatística: País de Nacionalidade                                                                                       País: Todos   

Status de Movimento: Movimento Normal                                                          Tipo de Movimento: Entrada  

Somente com Autorização: Não                                                                            Tipo de Documento: Todos 

Classificação: 6- Temporário IV                                                                             Somente Estrangeiros: Não 

 

  País de Nacionalidade Quantidade de Atendimentos Percentagem 

Cabo-Verde 2376 54,01 

Guiné-Bissau 1133 25,76 

Espanha 173 3.93 

São-Tomé e Príncipe 160 3,64 

Portugal 130 2,96 

França 128 2,91 

Alemanha 119 2,71 

Itália 56 1,27 

EUA 13 0,30 

Angola 11 0,25 

Outros 100 2,27 

Total 4399 100,00 

Fonte: Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal, Divisão de Controle, Sistema de Tráfego 

Internacional, Unidade/Ponto de Migração; 324 – Aeroporto Internacional Pinto Martins. Data de Emissão: 

14/07/2015. 

 

A tabela 2, acima, referente a fluxo, particularmente, à entrada de estudantes 

estrangeiros no principal aeroporto do Estado do Ceará entre 01/01/2010 a 31/12/2014, isto é, 

em um período de 4 anos, revela a chegada no referido aeroporto, de 2.376 (dois mil trezentos 

e setenta e seis) estudantes cabo-verdianos (54,01%), 1.133 (mil cento e trinta e três) 

estudantes bissau-guineenses (25,76%), 160 (cento e sessenta) estudantes são-tomenses 

(3,64%), 11 (onze) estudantes angolanos (0,25%), entre outros cidadãos europeus e norte-

                                                                                                                                                                                              
circunscreverem dados estatísticos acerca do movimento de cidadãos estrangeiros no Aeroporto Internacional do 

Ceará direcionando o meu foco investigativo, especificamente para o fluxo de estudantes africanos que entraram 

nesta cidade utilizando como meio de transporte, o avião. Entretanto, cumpre ressaltar que esses dados são 

incompletos e, não espelham a realidade da presença africana em Fortaleza, cujo contingente é muito maior, em 

termos numéricos, e bem mais diversificado em termos de nacionalidades, não se restringindo aos estudantes 

oriundos dos PALOP, incluindo também, sujeitos de países africanos francófonos e anglófonos. Por outro lado, 

as referidas tabelas ignoram também a presença de estudantes oriundos de países de América Latina no Estado. 

O mesmo acontece com o número de estrangeiros de outras nacionalidades, como são os casos de trabalhadores 

sul-coreanos, que se concentram na zona industrial e portuária do Pecém, no município de São Gonçalo de 
Amarante, assim como de comerciantes sul-coreanos e chineses que possuem lojas no Centro da Cidade e, que, 

ano após ano, vão trazendo seus familiares. O contingente constituído pelos sul-coreanos residentes no Ceará 

ultrapassa mais de 3.000 pessoas.  
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americanos. De forma geral, esta tabela – em que pese lacunas nos registros – revela, no 

contingente de estudantes estrangeiros chegados à Fortaleza, via aeroporto internacional, o 

peso expressivo da migração estudantil africana, a representar em torno de 84%, enquanto que 

os estudantes provenientes da Europa apenas 14% e os estudantes norteamericanos não 

chegam a 0,5%. Cabe assinalar a ausência de registros acerca de estudantes provenientes da 

América Latina e da Ásia. 

Ao avançar na análise dos dados apresentados na referida tabela, percebo uma 

reafirmação de tendências no tocante a migração estudantil internacional de África, 

sobremaneira, a existência de maior número de estudantes africanos oriundos dos PALOP, 

com destaque para Cabo-Verde e Guiné-Bissau. Entretanto, a tabela em foco apresenta 

limitações, pois, não traz determinados dados-chave, como sexo, idade, instituição de ensino 

onde o aluno africano irá se matricular.21 Ademais, ignora a existência de estudantes de outros 

países, como Moçambique e R.D. Congo e países africanos francófonos e anglófonos como 

Togo, Benin ou Serra-Leoa.         

 Cumpre destacar que, os dados da Tabela em pauta mostram um relativo crescimento 

da migração africana para o Ceará, particularmente para Fortaleza, entre 2010 e 2014, em 

relação à primeira década do século XXI. Tal presença africana ganha visibilidade, na capital 

cearense, de diversas maneiras, particularmente, na mídia fortalezense, a partir de reportagens 

em jornais, televisões e rádios, que vem aumentando ano após ano. De fato, os africanos 

parecem constituir o único grupo estrangeiro no Ceará que, regularmente, aparece nos jornais 

e televisão.22 Este fluxo de africanos para o Estado é, essencialmente, um movimento de 

caráter estudantil, com a maioria de sujeitos dirigindo-se a faculdades privadas. Via de regra, 

as reportagens da mídia destacam a expressiva presença de africanos residentes no Estado, na 

sua maioria, na capital Fortaleza.       

É digno de nota um fato específico a interpelar reflexões: as notícias acerca dos 

africanos na mídia cearense referem-se, sobremodo, a questões marcantes o nesta Diáspora: 

                                                             
21 Cabe aqui explicitar que, no visto de estudante – Item IV – já vem discriminada a IES “chamante”, isto é, 

aquela à qual o aluno irá se matricular. 
22 Quero aqui destacar minha própria experiência enquanto estudante africano residente nesta Diáspora. Desde o 

início do ano até ao momento em que escrevo esta nota de rodapé, na segunda semana de maio de 2016, recebi 
cerca de doze ligações telefônicas de jornalistas e pesquisadores, pedindo entrevistas para matérias de jornal e 

trabalhos de final de curso, para falar da situação dos estudantes africanos no Estado e de minha própria 

trajetória. 
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preconceito e discriminação raciais; problemas com as faculdades particulares; estadia 

irregular no país; problemas com a Polícia Federal e ameaça de deportação por parte desta 

unidade policial, bem como sobre prisões por tráfico internacional de drogas e, ainda, 

situações-limite de morte de estudantes africanos. Outra forma de visibilidade social desta 

comunidade de estudantes oriundos de países de África, no contexto da cidade de Fortaleza, é 

mediante as famosas festas africanas, realizadas até ao ano 2014.23 De fato, tais festas 

organizadas por um segmento minoritário a sofrer preconceito e discriminação chegavam a 

congregar mais de 300 (trezentas) pessoas de distintas nacionalidades, etnias e diversidade 

cultural numa só noite, ao ritmo de diversos estilos de música, africanas, brasileiras, europeias 

e norte-americanas.  

Enquanto pesquisador, tive acesso a outras duas tabelas, intituladas “relação de 

atendimentos no Aeroporto Internacional Pinto Martins” feitos pela Divisão de Controle de 

Imigração do Sistema de Tráfego Internacional” da Polícia Federal do Estado do Ceará. Tais 

tabelas circunscrevem atendimentos feitos pela unidade de migração no Aeroporto 

Internacional de Fortaleza Engenheiro Pinto Martins. Vejamos: 

 

Tabela 3. Relação de Atendimentos no Aeroporto Internacional Pinto Martins por país de Nacionalidade 

no Período de 01/01/2015 a 30/06/2015.   

 

Tipo de Estatística: País de Nacionalidade                                                                                            País: Todos 

Status de Movimento: Movimento Normal                                                               Tipo de Movimento: entrada 

Somente com Autorização: Não                                                                                Tipo de Documento: Todos 

Classificação: 6- Temporário IV (1)                                                                            Somente Estrangeiros: Não 

 

País de Nacionalidade Quantidade de 

Atendimentos 

Percentagem  

Cabo-Verde 345 57,02  

Guiné-Bissau 123 20,33  

São-Tomé e Príncipe 30 4,96  

Alemanha 19 3,14  

Espanha 19 3,14  

França 17 2,81  

Colômbia 17 2,81  

                                                             
23 Cabe aqui relembrar que as festas africanas deixaram de ser organizadas por conta da vulnerabilidade e morte 
de estudantes africanos no ano 2015, mas também devido ao desgaste das lideranças das agremiações estudantis 

que as organizavam que, ao longo dos anos, foram perdendo integrantes ou porque voltaram para seus países de 

origem ou porque, terminados os estudos, foram se dedicando mais à vida profissional e ao trabalho. 
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Portugal 13 2,15  

Itália 5 0,83  

Eslovênia 3 0,50  

Outros 14 2,31  

Total 605 100,00  

Fonte: Ministério da Justiça, Departamento de Polícia Federal, Divisão de Controle, Sistema de Tráfego 
Internacional, Unidade/Ponto de Migração; 324 – Aeroporto Internacional Pinto Martins. Data de Emissão: 

14/07/2015.

 

Já a Tabela 3, configura, especificamente, a entrada de estudantes estrangeiros no 

Estado do Ceará, via aeroporto, nos primeiros seis meses do ano de 2015, apresentando a 

nacionalidade deste segmento de estudantes, oriundos de países de África, de países da 

Europa e da própria América Latina. Os dados revelam que, no período entre os meses de 

janeiro e junho do ano 2015 circularam no Aeroporto Internacional de Fortaleza 345 

(trezentos e quarenta e cinco) estudantes cabo-verdianos, equivalente à 57,02%, 123 (cento e 

vinte e três) bissau-guineenses, correspondendo a 20,33% e 30 (trinta) são-tomenses, 

significando 4,96%, do total de alunos que entraram no Ceará, de avião.   

 Tais dados mostram a presença significativa dos alunos de três países africanos 

falantes da língua portuguesa: Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São-Tomé e Príncipe. Logo, 

somando-se o contingente de alunos destes três países verifica-se que os estudantes africanos 

representam 82,3% do total de estrangeiros que entraram no Ceará neste período de seis 

meses, qual seja, de janeiro a junho de 2015. Os números refletem a dinâmica migratória de 

estudantes oriundos do exterior para o Brasil, especificamente, para o Ceará, marcada pela 

tendência de um aumento expressivo do contingente de africanos, inclusive no âmbito do 

PEC-G e fora dele, com um número crescente de estudantes vindos para se inserirem em 

faculdades particulares. Cabe ressaltar que, embora a mobilidade de alunos estrangeiros para 

o Ceará seja dominada pelos africanos, esta migração tem sido ignorada e invisibilizada por 

organismos públicos, governamentais e pelas IES do Estado que recebem esses estudantes. 

 A presença de estudantes africanos torna-se visível pela mídia, particularmente, 

quando situações de vulnerabilidade ganham relevância pública, como no caso da ameaça de 

deportação de estudantes pela Polícia Federal ou na situação limite de mortes. A Diáspora 

Africana no Estado Ceará é fruto de uma migração de sujeitos “pobres” e negros, sendo 

muitas vezes indesejada pela sociedade de acolhida, pelos diferentes serviços públicos e até 
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IES,24 ainda que estes sujeitos portem o status de estudantes intercambistas. Assim, muitas 

vezes, a presença dos africanos no contexto cearense, é vista como uma presença 

“problemática”, encarada como um fenômeno negativo. Já os estudantes europeus e outros 

“gringos” são vistos de forma “positiva” pela sociedade que, mesmo não sabendo expressar-se 

na língua desses sujeitos, esforça-se, para se se comunicar com eles, ou mesmo acolhê-los em 

suas casas.25            

 Neste sentido, cabe considerar a condição de branco, de europeu, com poder aquisitivo 

que caracteriza este segmento estudantil. Outros setores da sociedade como são os casos da 

IES públicas – UFC, UECE e IFCE – têm expectativas em “aprender alguma coisa” com os 

alunos europeus e norteamericanos, visto serem oriundos dos países do Norte Global, tidos 

como mais desenvolvidos. Portanto, fatores, como país ou continente de origem, etnia, 

situação econômica, tem se mostrado deveras importantes nos processos de mobilidades 

estudantis de estrangeiros para o Ceará, constituindo mesmo elementos decisivos para a sua 

aceitação ou não, em um contexto em que o continente e os países africanos, ocupam um 

lugar periférico no mundo capitalista e na divisão internacional do trabalho.  

 Assim, na hierarquia dos estrangeiros no Ceará, os africanos ocupam um lugar 

secundarizado, senão o último lugar, em termos de preferências e percepções nos distintos 

setores da sociedade cearense. De fato, na chamada “cooperação estratégica”, setores da 

sociedade brasileira pensam que o Brasil deveria voltar-se para a cooperação com países do 

Norte, ricos e não com países do Sul, pobres e periféricos.26 A tabela 4 consubstancia dados 

institucionais emitidos em 23 de julho de 2015, pela Polícia Federal do Estado do Ceará, 

referentes aos estudantes africanos, oriundos dos PALOP e classificados como residentes com 

registro “temporário”.27 

                                                             
24 A presença de estudantes africanos nas IES públicas tem decrescido nos últimos anos, particularmente, porque 
as coordenações de programas de pós-graduação, departamentos acadêmicos e coordenações dos cursos de 

graduação não sabem quem irá custear as despesas e as bolsas destes alunos, caso sejam aceites na instituição. 

Desta forma, as Coordenações têm receio em acatar as cartas de pedido de aceite dos alunos africanos, quando 

estes não explicitam, de forma clara e comprovada, de onde virá a sua bolsa. Pessoalmente, conheço casos de 

alunos que, mesmo já tendo cursados a graduação ou mestrado no programa, já sendo “conhecidos”, tem 

dificuldades em ser aceitos para cursar outro nível, seja Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado. 
25 Um exemplo deste esforço é o programa denominado “Adote um Intercambista” da UFC, sobre qual, 

abordarei mais à frente. 
26 Esta visão é comum no imaginário social brasileiro, constituindo uma das críticas feitas aos Governos de Lula 

da Silva e da presidente Dilma Rousseff, por setores de direita no Brasil. Tais críticas tornaram-se visíveis, 

quando o presidente Lula privilegiou a cooperação com o continente africano e construiu intercâmbios com 
governos de países latino-americanos considerados “de esquerda”. 
27 O documento da Polícia Federal, ao apresentar esta Tabela, faz a seguinte ressalva: “todavia pode haver 

pessoas que já concluíram cursos, e o sistema continua ativo por certo período”. 
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Tabela 4. Estrangeiros de Origem Africana Classificados com Registro de Residência Temporária no 

Estado do Ceará, data: 23/07/2015. 

 

NACIONALIDADE TODO ESTADO FORTALEZA TOTAL 

CABO VERDE 653 554 653 

GUINE BISSAU 1105 708 1105 

SÃO TOME E PRINCIPE 142 77 142 

ANGOLA 128 58 128 

MOÇAMBIQUE 56 56 56 

Fonte: Ministério da Justiça, Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Ceará, 

Delegacia de Polícia de Imigração. Data de emissão: 23/07/2015. 

 

Os dados sistematizados na Tabela – referentes ao primeiro semestre de 2015 – 

mostram a incidência de estudantes africanos residindo em Fortaleza. Senão vejamos: dos 653 

cabo-verdianos, 85% vivem na cidade de Fortaleza; dos 1105 bissau-guineenses, 64% moram 

em Fortaleza; 54% dos são-tomenses estão na capital; 45% dos angolanos residem nesta 

cidade; 100% dos moçambicanos residem nesta metrópole. E, considerando o contexto do 

Ceará, os demais estudantes residem em Redenção, sede da UNILAB e um segmento em 

Sobral que congrega cursos da UFC, especificamente no âmbito da Medicina. Cabe, antes de 

tudo uma ressalva: segundo o estudo exploratório que, como pesquisador, estou a 

desenvolver, os dados consubstanciados nesta Tabela 4, expressam o número real de 

estudantes africanos no Estado do Ceará, com visto de residência temporária. Neste sentido, 

os registros da Polícia Federal parecem ignorar completamente a presença de estudantes de 

países africanos francófonos e anglófonos, provenientes de países como Camarões, Congo 

Kinshasa, Benin, Gabão, Nigéria, Níger, Senegal, Togo, alguns dos quais, por mim 

entrevistados no âmbito desta pesquisa.  

Ao focalizar a realidade vivenciada pelos estudantes africanos, inseridos também nas 

faculdades particulares – a rigor, hoje, o segmento mais expressivo com um contingente a 

crescer sistematicamente – este estudo revela, assim, a sua novidade e originalidade. Tais 

estudantes, embora constituam a maioria, continuam invisibilizados, emergindo em cena, 

somente, quando apresentam problemas financeiros de dívidas com as faculdades privadas ou 

quando se encontram em situação irregular perante às autoridades brasileiras. A matéria de 

autoria do jornalista Leonardo Rodrigues (2012), com o título “Sem visto, 300 estudantes de 
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Guiné-Bissau no Ceará podem ser deportados”, capturada da edição on-line do “Jornal Folha 

de São Paulo”, publicada em 12/07/2012 é deveras interpeladora: 

 

Cerca de 300 estudantes universitários de Guiné-Bissau que moram em Fortaleza 

correm o risco de serem deportados do Brasil, de acordo com o Ministério Público 

Federal no Ceará. Segundo um grupo de cerca de dez alunos, que procurou a 

Procuradoria na semana passada, eles estão com dificuldades em arcar com os 
reajustes anuais nas mensalidades das instituições particulares em que estudam. Sem o 

pagamento em dia, não conseguem renovar os vistos provisórios de permanência no 

país e ficam assim em situação ilegal. Para tentar solucionar o caso, o Ministério 

Público solicitou esta semana às faculdades Evolução e Fatene - que mantém 

convênios com os países de língua portuguesa na África - que assinem um TAC 

(Termo de Ajustamento de Conduta). O documento, que deve ser homologado até esta 

sexta-feira (13), é o primeiro passo para a regularização dos estudantes. Proposto pela 

procuradora Nilce Rodrigues, o termo prevê o parcelamento das dívidas em seis 

vezes, sem acréscimos de juros ou multa por atrasos de até 30 dias. O valor é referente 

à quantia inicial cobrada aos alunos quando ingressaram nas instituições, sem 

reajustes e com um bônus de desconto. A procuradora apura se as universidades 
fizeram propaganda enganosa em Guiné-Bissau, onde eles prestaram vestibular. 

"Existe uma variação na referência cambial. Mas as estimativas dos custos de comida 

e alojamento não condiziam com a realidade da capital cearense. Isso não ficou 

esclarecido para os africanos", afirmou a procuradora. A Folha ligou para as 

universidades, mas elas não quiseram comentar o caso. (Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/07/1119200-sem-visto-300-estudantes-

de-guine-bissau-no-ce-podem-ser-deportados.shtml. Acesso em 15 ago. 2014). 

 

A partir da análise do trecho acima, pode-se melhor adentrar à realidade vivida pelos 

estudantes africanos, inseridos nas faculdades privadas de Fortaleza, muitas vezes 

desprotegidos, sem bolsas de estudos, sujeitos a ajustes anuais nas mensalidades e, 

consequente endividamento. De fato, este segmento, majoritário dentre os estudantes 

africanos, nos percursos da Diáspora contemporânea, vivencia situações de precariedade de 

inserção na sociedade brasileira e, particularmente, cearense. Muitos desses sujeitos, em 

especial, aqueles que não contam com o apoio financeiro de suas famílias, têm que se 

submeter a trabalhos precários para poder pagar as mensalidades, os alugueis, água, luz, 

transporte, comida e a própria sobrevivência nesta metrópole.     

 Nas IES, sediadas em Fortaleza, assim como no resto do Estado do Ceará, incluindo 

tanto as universidades públicas como as faculdades particulares, não existe um programa 

efetivo de acolhida aos alunos africanos. A rigor, tem-se, no contexto universitário, um 

“Projeto de Apoio ao Intercambista (PAI)” vinculado, a uma unidade acadêmica da UFC no 

campus do Benfica desde o ano 2012, a partir do qual, alunos brasileiros são incentivados a 

“apadrinhar” alunos estrangeiros.28 Esse Projeto possui também uma página na rede social 

                                                             
28 O Projeto de Apoio ao Intercambista (PAI), vinculado à Faculdade de Economia, Administração, Atuária, 

Contabilidade e Secretariado (FEAAC) da UFC, foi criado no ano 2010 e, é realizado em parceria com a 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/07/1119200-sem-visto-300-estudantes-de-guine-bissau-no-ce-podem-ser-deportados.shtml.%20Acesso%20em%2015%20ago.%202014
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2012/07/1119200-sem-visto-300-estudantes-de-guine-bissau-no-ce-podem-ser-deportados.shtml.%20Acesso%20em%2015%20ago.%202014


 

48 

 

Facebook denominada “Projeto de Apoio ao Intercambista (PAI-UFC) – Comunidade”. 

Vejamos, então, algumas imagens que ilustram o “espírito” do PAI-UFC no processo de 

“apadrinhamento” e “acolhida” dos estudantes “estrangeiros”: 

 

Figura 1. Página virtual do “Projeto de Apoio ao Intercambista (PAI-UFC) Comunidade” no Facebook, 

que ilustram um pouco das atividades desenvolvidas no âmbito deste Programa. 

 

 
Fonte: PAI. Imagem capturada do Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
Coordenadoria de Assuntos Internacionais da UFC (CAI) desde 2012. O objetivo do Projeto é auxiliar, integrar e 

orientar estudantes de mobilidade acadêmica internacional na UFC nos seus primeiros momentos em Fortaleza e 

na Universidade. Em contrapartida, o programa proporciona aos estudantes da UFC a troca de experiências 

culturais e acadêmicas. Assim, todos os anos, o PAI seleciona estudantes voluntários dos campi de Fortaleza 

interessados em atuar como padrinhos de alunos estrangeiros, que semestralmente realizam intercâmbio 

acadêmico na UFC. Assim, cabe ao padrinho “fornecer suporte e informações acerca da UFC e de Fortaleza, 

recebendo-o no aeroporto, auxiliando-o com os trâmites de documentação e demais eventuais necessidades”. 

Entretanto, “o padrinho não é obrigado a hospedar o estudante estrangeiro, ficando claro que a escolha da 

moradia é feita pelo intercambista, no entanto, pode ajudá-lo a encontrar uma moradia”. Nos anos 2012 e 2013, 

as inscrições para participar como padrinho no PAI eram feitas através do blog: https://paiufc.wordpress.com/. E, 
a seleção era feita em duas etapas: análise curricular e, entrevista. Estas Informações coletadas no site da UFC, 

no endereço: http://www.feaac.ufc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=26, 

capturadas no dia 22 de fevereiro de 2016.  

https://paiufc.wordpress.com/
http://www.feaac.ufc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=470&Itemid=26
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Figura 2. Estudantes brasileiros e intercambistas estrangeiros nas arquibancadas do Estádio “Arena 

Castelão” na cidade de Fortaleza, durante o jogo entre Brasil e México, na Copa do Mundo de 2014. 

  

 

Fonte: Imagem capturada do Facebook do Projeto de Apoio ao Intercambista (PAI-UFC). 

 

Nesta página no Facebook, incentiva-se à acolhida de estudantes estrangeiros 

intercambistas, para a sua adaptação e melhor inserção na Universidade. Contudo, nas 

fotografias postadas, assim como nos depoimentos a divulgarem suas experiências nesta 

página virtual, apenas veem-se estudantes europeus, norteamericanos, asiáticos e 

sulamericanos em piqueniques, estádios de futebol e outros lugares, a beneficiarem-se de 

acompanhamento de seus colegas brasileiros. Na verdade, tem-se uma ausência de estudantes 

africanos nas imagens e depoimentos constantes da referida página. No âmbito do PAI, para 

além das atividades recreativas, também são organizados outros eventos, como “feiras de 

cultura internacional”, “palestras” acerca de “oportunidades de intercâmbio na UFC”, 

“exposições”, “cinema cultural”, “momentos de interação”, sendo muitos deles apoiados e 

associados às Casas de Cultura Estrangeiras.29      

                                                             
29 As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará oferecem à comunidade, além dos cursos 

de língua, a difusão cultural dos países por elas representados. São seis as Casas de Cultura: Alemã, Britânica, 

Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa. Os cursos das Casas de Cultura Estrangeira desenvolvem as seguintes 

atividades: colaboração com o Departamento de Letras, servindo de prática de ensino aos alunos dos Cursos de 

Graduação em Letras; apresentação de conferências, palestras, seminários, recitais, exposições fotográficas sobre 

temas culturais, artísticos e científicos e exibição de filmes variados. Relativamente ao corpo docente, cabe 

informar que todos os professores das Casas de Cultura são formados em Letras, com um grande número de 

especialistas, mestres, mestrandos e doutorandos. Professores visitantes estrangeiros também participam do 

trabalho acadêmico e cultural. Já para ser aluno das Casas de Cultura, é preciso ter, no mínimo, o Ensino 
Fundamental completo. Aos servidores docentes e técnico-administrativos da UFC e aos Estudantes Convênio 

(PEC-G e PEG-PG), são reservadas 3 (três) vagas por turma no Semestre I do Curso Básico das Casas de Cultura 

Estrangeira. Informações coletadas no site da UFC/Casas de Cultura Estrangeira em: 
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 Como se pode observar, os intercambistas africanos do PEC-G e PEC-PG não 

integram o referido Projeto, assim como não são apadrinhados pelos alunos brasileiros. Ainda 

que alguns estudantes africanos “curtam” e “gostem” dessa página no Facebook, não se tem 

notícias, fotografias, depoimentos ou postagens de alunos oriundos de países africanos que 

participam desse projeto, de suas atividades ou, mesmo, da página existente nesta rede social 

virtual.30 Uma característica das fotografias é a presença de pessoas de cor mais clara ou, 

consideradas brancas, ainda que apareça uma estudante brasileira “morena”. Assim, quando 

comparada com a integração de alunos de outros países e continentes, a inserção dos 

estudantes africanos é sempre diferente, constituindo a experiência mais “pobre” em termos 

de interação com a sociedade e a comunidade estudantil brasileiras, sendo alvo de rejeição e 

até de discriminação. 

Por outro lado, os estudantes africanos apresentam dificuldades de integração não 

apenas nas IES, mas, regularmente, sofrem com o preconceito e discriminação racial no 

momento de conseguir um estágio, ou na disputa de vagas enquanto bolsistas, pesquisadores 

e, mesmo, em empregos remunerados.31 Muitas das vezes, esses sujeitos conseguem apenas 

vagas abaixo de suas qualificações acadêmicas e/ou profissionais, em vezes estágios e 

empregos precarizados e mal remunerados. Ainda que em um cenário que tende a ser 

desfavorável e hostil aos estudantes, a Diáspora africana em Fortaleza tem gerado grupos e 

movimentos, a congregar os sujeitos diaspóricos em um processo de mobilização e 

organização em diversas agremiações estudantis, cabendo destacar: Associação de Estudantes 

Africanos no Estado do Ceará (AEAC); a Associação de Estudantes da Guiné-Bissau no 

Estado do Ceará (Aegbec); a Fundação de Estudantes Africanos nas Faculdades do Nordeste 

(FEAF); a Academia Afrocearense de Letras (Aafrocel); o Instituto de Desenvolvimento da 

Diáspora Africana (IDDAB); o África Instituto (AI) e o Movimento Pastoral de Estudantes 

                                                                                                                                                                                              
http://www.ufc.br/extensao/casas-de-cultura-estrangeira/1828-coordenacao-geral-das-casas-de-cultura-

estrangeira, no dia 16/06/2016, cerca das 21h17min. 
30 A referida página pode ser encontrada no domínio: https://www.facebook.com/pai.ufc/photos_stream, da rede 

social virtual Facebook. 
31 As IES públicas também oferecem estágios e oportunidades de treinamentos aos seus alunos. Por exemplo, a 

UFC, mediante Agência Pró-Reitoria de Extensão (PREX), oferece informações sobre vagas de estágios, 

empregos e trainee, explicitando formas de recrutamento, de seleção, de registro, de intermediação de termos do 

convênio entre esta instituição e as empresas concedentes de estágio, de acompanhamento e de orientação sobre 
o perfil de estudantes de diferentes cursos que atendam às exigências da vaga ofertada. Este serviço é oferecido 

através do site: http://www.estagios.ufc.br/, assim como a partir da página no Facebook: 

https://www.facebook.com/estagiosufc. 

http://www.ufc.br/extensao/casas-de-cultura-estrangeira/1828-coordenacao-geral-das-casas-de-cultura-estrangeira
http://www.ufc.br/extensao/casas-de-cultura-estrangeira/1828-coordenacao-geral-das-casas-de-cultura-estrangeira
https://www.facebook.com/pai.ufc/photos_stream
http://www.estagios.ufc.br/
https://www.facebook.com/estagiosufc
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Africanos (MPEA).32 Este último movimento, amparado pela Igreja Católica,33 nos anos 

2012/20132 apresentou maior articulação e visibilidade, destacando-se em ações de promoção 

e defesa dos direitos dos estudantes africanos e denunciando as situações por que passam 

esses sujeitos, utilizando distintas estratégias: reuniões entre estudantes e faculdades; 

elaboração de relatórios; encaminhamento de processos na justiça e realização de 

manifestações públicas.34  

Ao mesmo tempo, esta Diáspora Africana tem originado movimentos culturais 

constituídos de artistas individuais e grupos coletivos, merecendo especial registro: o escritor 

bissau-guineense Manuel Casqueiro, radicado no Ceará há mais de trinta anos, com 

experiências de vida anteriores nos movimentos nacionais e independentistas em Angola e 

Guiné-Bissau, tendo publicado duas obras literárias; o autor Cornelius Ezeokeke cuja 

experiência de vida é sui generis com episódios de superação pessoal e resiliência nos 

presídios do Ceará; o grupo coral, constituído por moças de nacionalidade bissau-guineense.35 

Nesta Diáspora, cabe ainda destacar a presença da banda musical de hip-hop “Dois 

Africanos” – constituída por dois estudantes, um de nacionalidade togolesa e outro do Benin 

– que, no ano 2014, lançou seu primeiro álbum de músicas autorais e veem realizando shows 

por todo o Brasil; o rapper bissau-guineense “Lil Black” que tem um álbum lançado no ano 

2013; o músico bissau-guineense “Rucas”, com dois álbuns lançados de música zouk; os 

bailarinos bissau-guineenses do gênero musical kuduro, “Yannick e Zema” que, costumam 

apresentar-se em shows importantes do calendário cultural da cidade de Fortaleza. Convém 

                                                             
32 Relativamente às agremiações estudantis africanas na cidade de Fortaleza e sua atuação, esta temática será 

desenvolvida mais à frente, no Quinto Segmento, ponto 5.7, no qual abordo de forma específica, esta temática.  
33 A Igreja Católica destaca-se como a primeira instituição cearense a mostrar real preocupação com a situação 

dos estudantes e imigrantes africanos no Estado. A partir dos anos 2010, por meio de suas distintas pastorais, 

várias ações têm sido realizadas na defesa e promoção dos direitos dos africanos, cabendo destacar: a Missão 

Africana, criada pela Pastoral Nossa Senhora das Graças do Genibaú, localizada no bairro Genibaú, periferia de 
Fortaleza, comandada pelo padre Sebastião Sá, que oferece cesta básica e paga as mensalidades de 15 estudantes 

guineenses, alunos de faculdade privadas; a Pastoral do Migrante da Igreja do Carmo em Fortaleza, que acolhe 

migrantes africanos em situações difíceis, num projeto liderado pela Irmã Claudina, oferecendo apoio moral e 

religioso, mas também apoio material. Em 2010, a irmã Claudina chamou atenção ao público de um problema 

existente entre duas faculdades de Fortaleza e estudantes africanos, denunciando casos de discriminação racial e 

outras situações ocorridas com os migrantes africanos. Cabe destacar também a Pastoral Carcerária, vinculada à 

Igreja Católica, que, tem apoiado africanos presos no Ceará por tráfico internacional de estupefacientes. 
34 A partir do ano 2011/2012, a Irmã Claudina saiu da cena da Diáspora africana na cidade de Fortaleza, por 

conta de sua transferência para a cidade de Brasília, interrompendo assim, o trabalho de articulação que vinha 

realizando com os estudantes africanos na cidade de Fortaleza. Esta transferência parece ter afetado a dinâmica 

do MPEA que, aos poucos foi perdendo visibilidade pois, este Movimento era liderado por esta religiosa. 
35 Este grupo que entoava música tradicional da Guiné-Bissau desapareceu logo após a sua formação, não se 

tendo notícias de sua atuação. Pessoalmente, assisti a uma apresentação deste grupo, no ano 2011, durante um 

evento cultural na cidade de Fortaleza. 
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registrar como contribuição diaspórica africana na cena cultural da cidade de Fortaleza, a 

presença de dois artistas plásticos, escultores e desenhistas bissau-guineenses “Sana Eteki 

Mane” e “Murtala”, com obras expostas nos corredores de algumas instituições federais.  

No processo de revitalização do ativismo na Diáspora africana em Fortaleza, cabe 

destacar o papel de articulador e mediador, desempenhado pelo professor Bas’Ilele Malomalo 

enquanto africano e membro Fundador do IDDAB. Tal professor de origem congolesa, 

residente há mais de quinze anos no Brasil, com experiência de trabalho na comunidade 

africana radicada na cidade de São Paulo, residiu no Ceará no período entre os anos 2012 e 

2015, esforçando-se então, de forma abnegada pela promoção dos interesses da Diáspora 

africana no Ceará.36 É assim que, ao longo de minha vivência nesta Diáspora, enquanto 

pesquisador, busquei circunscrever e analisar processos de ressignificações identitárias entre 

os estudantes africanos na cidade de Fortaleza. Assim, ao longo desta Tese, trabalho com 

distintas dimensões da vida desses sujeitos diaspóricos, quais sejam: cotidiano, vida 

estudantil, trabalho, sociabilidade, sexualidade, saúde, associativismo, religião, entre outras. 

Estes aportes analíticos, muito revelam acerca dos modos de vida dos estudantes africanos no 

Ceará, nesta Diáspora, em tempos contemporâneos.  

 

 

1.2. A constituição do pesquisador nos percursos da Diáspora: a tessitura processual do 

olhar investigativo 

Desde a minha chegada à cidade de Fortaleza para cursar o Mestrado, no mês de abril 

de 2010, deparei-me com a presença de outros alunos africanos que vivenciavam a mesma 

condição que eu: jovens estudantes, sozinhos, tendo que “se virar”, em uma cidade e um país 

distintos dos seus. Nesta nova etapa de vida, primeiro tive que me adaptar e aprender a viver 

em Fortaleza, só, longe do controlo social de meus pais, familiares, vizinhos e amigos. O 

segundo desafio foi a adaptação ao modus operandi de uma metrópole que tinha os horários, o 

trânsito, os ônibus e instituições públicas distintas da realidade moçambicana. Com o tempo, 

fui adaptando-me à faculdade, à cidade, à cultura e à língua que, às vezes, pareciam próximas 

e, outras vezes, mostravam-se muito distantes.       

 Assim, durante três anos, morei sozinho em uma pequena kitinete, na Rua Marechal 

                                                             
36 Entretanto, no ano 2016, este impulsionador da Diáspora africana abandonou o Ceará, transferindo-se para o 

Estado da Bahia, interrompendo o excelente trabalho a animação política e cultural das comunidades africanas 

em Fortaleza e na Unilab. 



 

53 

 

Deodoro, logradouro que, à época, concentrava a maioria dos estudantes africanos no Bairro 

Benfica e, que ficou conhecida, inclusive, como “rua dos africanos”. Nesse período, conheci 

estudantes brasileiros e africanos, troquei experiências, participei de festas organizadas por 

africanos e por brasileiros, assim como participei das diversas agremiações estudantis que 

congregam africanos. Nesse tempo, fui construindo laços e adquirindo alguma experiência do 

“viver” em Fortaleza e pude experienciar, na minha própria trajetória, mudanças acontecidas 

na forma de ser, de estar e de me perceber. Foram percursos de experiência de vida ao longo 

dos quais a identificação originária, enquanto moçambicano, foi perdendo força para a 

identificação diaspórica enquanto africano.37       

 Ao mesmo tempo, vivenciava uma intensa experiência acadêmica, participando das 

aulas do Mestrado, de grupos de leitura, das discussões, assistindo palestras e outros eventos 

na UFC e em outras universidades, estabelecendo, desta forma, contatos e relações com 

estudantes, professores e pesquisadores vinculados às Ciências Sociais. Foi através de eventos 

acadêmicos – congressos e cursos de extensão – que visitei outros estados brasileiros, troquei 

experiências e mantive contatos com diferentes sujeitos de outras instituições de ensino. 

Dentre as experiências acadêmicas vivenciadas, destaco o Curso de Extensão e Formação 

sobre Atualização das Diásporas Africanas nas Américas, oferecido pela Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em parceria com a organização não governamental de 

mulheres negras (ONG) denominada Crioula, na cidade do Rio de Janeiro, onde passei cerca 

de cinquenta dias, com distintas populações africanas, negras, afrodescendentes e imigrantes 

nas Américas. Nesse Curso, inteirei-me da realidade socioeconômica vivenciada pelas 

populações afrodescendentes brasileiras, norte-americanas e imigrantes, espalhadas no 

continente americano, bem como, mantive contato com alunos, professores e pesquisadores 

brasileiros, norte-americanos e asiáticos.        

 Nessas viagens, com fins acadêmicos, também visitei a cidade de Salvador, na Bahia, 

durante três anos consecutivos, participando de congressos e cursos de extensão sobre as 

dinâmicas identitárias nos países de língua oficial portuguesa e também sobre o movimento de 

GLBTI’s e suas questões no Brasil e no mundo. Foi um momento de ampliação de horizontes 

e de convivência com a negritude e com as diferenças no âmbito da sexualidade. Por duas 

                                                             
37 A questão das ressignificações das identidades etnicorraciais entre os estudantes africanos afigura-se, deveras, 
importante para a compreensão do cotidiano desses sujeitos na Diáspora. Assim, discuto tais ressignificações 

identitárias, ao trabalhar, de forma sistemática, as experiências de sujeitos diaspóricas no Ceará, particularmente, 

em Fortaleza. 
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vezes, estive na cidade de Recife, no Estado de Pernambuco, assim como em Natal, capital do 

Estado do Rio Grande do Norte, participando de congressos e nos processos seletivos para o 

Curso de Doutorado, ocasiões em que mantive contatos com outros estudantes brasileiros e 

africanos, em suas vivências diaspóricas. Nos eventos que participei e lugares que visitei, 

quase sempre, encontrava outros estudantes africanos, a maioria dos PALOP que, chegados ao 

Brasil, vivenciavam contextos sociais semelhantes ao meu: estrangeiros, estudantes, africanos 

e imigrantes temporários, inseridos na sociedade brasileira.   

 Assim, na condição de estudante africano, oriundo de Moçambique, residindo há mais 

de seis anos na cidade de Fortaleza – onde cursei o Mestrado em Sociologia, na UFC e, 

atualmente, concluindo o Doutorado em Sociologia, na mesma Universidade – assumi, como 

tarefa investigativa, adentrar nas construções identitárias de sujeitos a vivenciarem um tipo 

particular de Diáspora africana: a saída de África, de seus países de origem para o Brasil, na 

aventura de desenvolver formação profissional, no âmbito do ensino universitário superior. 

 Por que a temática das identidades ganha relevância no fenômeno da Diáspora? Nos 

processos diaspóricos, como os estudantes vão reconfigurando seus processos identitários? 

São estas questões fundantes a mobilizar o meu esforço investigativo ao longo desses últimos 

cinco anos, notadamente nos percursos do Doutorado. A rigor, são incontestáveis as 

transformações identitárias que os estudantes africanos vivenciam nas suas trajetórias na 

Diáspora. Minha própria experiência, enquanto estudante e pesquisador, mostra que os 

estudantes africanos vão negociando suas identidades, ao longo de suas trajetórias na 

Diáspora. É fato inconteste que, ao investigar as ressignificações identitárias, adentro também 

na minha própria experiência.         

 Todavia, do ponto de vista teórico-metodológico, tenho clareza e consciência de que 

não pretendo construir uma etnobiografia.38 Assim, não me coloco como figura central no 

processo investigativo desenvolvido ao longo de 5 (cinco) anos e aqui consubstanciado nesta 

                                                             
38 Acerca da etnobiografia, na Introdução de sua obra conjunta, intitulada Etnobiografia: subjetivação e 

etnografia, Marco Gonçalves et al., (2012) argumentam que “a Antropologia tem propiciado novas 

conceituações que procuram dar conta das relações entre razão cultural, construção de personagens etnográficos 

e sujeitos subjetivados. A partir desse horizonte de reflexão, surge, a partir da tensão produtiva entre os temas 

clássicos da biografia e etnografia, uma nova formulação teórica, qual seja, a etnobiografia” (p.9). Estes autores 

afirmam ainda que, a partir de experiências individuais de cada um dos atores, em suas percepções culturais, vai-

se estruturando uma narrativa que procura dar conta desses dois aspectos de forma simultânea, propondo, de uma 

só vez e num só momento, a relação entre subjetividade, objetividade, cultura e personalidade. Assim, a 

etnobiografia propõe-se a problematizar conceitos-chave da teoria sociológica clássica e suas dualidades, como 
individual e coletivo, indivíduo e cultura, abrindo espaço para a individualidade ou imaginação criativa. É desta 

forma que emerge a definição de etnobiografia, como construção que pretende dar conta da “intrincada relação 

entre sujeito, indivíduo e cultura” (Op. Cit., p.9).     
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Tese. No entanto, é indiscutível que a minha vida experiência é uma referência importante no 

processo de compreensão das ressignificações identitárias dos estudantes africanos e da 

própria Diáspora Africana no Ceará. De fato, como sujeito do processo diaspórico investigado 

e como pesquisador deste processo, vivencio desafios e tensões metodológicas a exigir-me 

uma permanente vigilância epistemológica: como constituir um processo de “objetivação 

participante”, rompendo com aderências e adesões mais profundas decorrentes de minha 

condição de sujeito do campo investigativo, assim internalizando lições de Pierre Bourdieu 

(1989), ao discutir os habitus39 da Sociologia Reflexiva?40     

 Neste sentido, ao longo de todo o processo investigativo, encarnei o desafio 

metodológico da dialética de aproximação e distanciamento críticos, buscando chegar à 

objetivação desta experiência da Diáspora. Tal distanciamento e aproximações foram por mim 

efetivados de forma cuidadosa e paciente, por conta dos riscos de enviesamento da realidade, 

tendo em vista a minha posição enquanto estudante e pesquisador africano. Assim, nessa 

empreitada, esforcei-me por vivenciar esta dialética da aproximação e do distanciamento: 

consciente da minha condição de estudante africano, busquei pesquisar indivíduos 

socializados em culturas e sociedades próximas às minhas de origem, procurando, de forma 

sistemática e recorrente, perceber processos e detalhes, ouvir sujeitos em suas narrativas, estar 

atento a chaves de compreensão presentes nas experiências e narrativas dos estudantes 

africanos.            

 De fato, mergulhei no universo dos sujeitos, buscando sempre “estranhar o familiar”, 

por distintas vias: observação permanente, conversas infindáveis, entrevistas em 

profundidade, transcrição atenta e reflexiva dos discursos dos entrevistados e uma atitude 

vigilante no resgate da minha própria experiência. Neste sentido, ajudou-me a permanente 

interlocução com a minha Orientadora Alba Carvalho que, também, acompanhou a minha 

trajetória existencial a hibridizar-se com minha trajetória acadêmica. Desse modo, no curso do 

                                                             
39 Bourdieu (2003) define habitus como um “sistema de disposições adquiridas pela aprendizagem implícita ou 

explícita que funciona como um sistema de esquemas geradores, e gerador de estratégias que podem estar 

objetivamente em conformidade com os interesses objetivos dos seus autores, sem terem sido expressamente 

concebidos para esse fim” (p. 125).      
40 Buscando orientações no exercício do “ofício da pesquisa”, tomei, como uma de minhas referências, as 

contribuições de Bourdieu (1989) no texto Introdução a uma sociologia reflexiva da obra O Poder Simbólico, 

um texto clássico no qual, o autor propõe uma sociologia como uma atividade racional e realista, orientada para 

a maximização e utilização dos recursos de forma proveitosa, no sentido do pesquisador ser capaz de controlar 

seus próprios vieses, fugindo da armadilha de uma busca mística. Argumentando Bourdieu que sociologia 
reflexiva significa constante vigilância do próprio cientista produtor de conhecimento, em relação ao próprio 

campo e ao objeto que estuda. Chama atenção para a necessidade de vigilância teórico-metodológica, de modo a 

evitar enviesamentos que impeçam a configuração das tessituras do fenômeno em estudo. 
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processo investigativo, fui (re)discutindo com a Orientadora, minhas próprias vivências e 

percepções, no sentido de não tomá-las como algo dado e, sim, como material investigativo.

 Durante as observações de campo e entrevistas, procurei, encarnar uma postura de 

distanciamento crítico, muitas vezes, encarado com estranhamento pelos meus interlocutores 

de pesquisa que achavam que, por eu ser estudante africano, conheceria já o universo por eles 

e elas vivenciado. Cabe aqui esclarecer que este universo de estudantes, oriundos de 

diferentes países e etnias africanas é deveras heterogêneo. Desse modo, defrontei-me também 

com distinções consideráveis entre os sujeitos do campo. Muitas vezes, as distinções de país, 

nacionalidade, classe, renda, etnia, grau acadêmico constituíram barreiras que me 

distanciaram do coletivo de estudantes africanos, em sua diversidade. Ao mesmo tempo, esses 

estudantes, denominados africanos, mostraram-se a mim com semelhanças, por conta do 

processo histórico em comum, na condição de oriundos da uma cultura bantu,41 com grupos 

culturais e línguas em proximidades, enquanto sujeitos do continente africano e de países que 

foram colônias europeias durante centenas de anos, vivenciando guerras de libertação 

nacional e, depois, guerras civis. E, mais: tenho em comum com os estudantes, as 

experiências de subdesenvolvimento, conflitos políticos, guerras, secas, fomes, epidemias, 

dentre outros elementos.          

 É, fato inconteste que as vivências da mesma condição – ser africano, negro, 

estudante, estrangeiro, integrante de agremiação estudantil e da Diáspora africana, passando 

por situações semelhantes aos meus interlocutores – foram elementos que facilitaram, de certo 

modo, a minha inserção em campo e permitiram-me adentrar nas residências e kitinetes dos 

estudantes, nas diferentes esferas de suas vidas estudantil, profissional, afetiva, mas também 

nas suas frustrações e experiências negativas, devido ao preconceito e discriminação raciais. 

Enfim, as aproximações e as distinções foram desafios que enfrentei permanentemente no 

meu campo, exigindo estratégias e posturas metodológicas na afirmação da dialética 

                                                             
41 Bantu é a designação de uma grande família linguística da África Subsahariana, com mais de 300 povos ou 

grupos etnolinguísticos que possuem línguas e culturas próximas. A designação bantu foi cunhada em 1862 pelo 

antropólogo alemão Wilhelm Bleek, ao perceber a diversidade e quantidade de línguas com características 

comuns. Umas das características linguísticas entre esses povos é o fato do plural se formar no início e não no 

final das palavras, como acontece com as línguas latinas. De fato, os povos bantu ocupam 2/3 do continente 

africano, na região a sul do deserto do Sahara. (Ba)ntu é o plural de (Mu)ntu, que significa “os homens”. Tal 

designação surgiu quando da migração e colonização bantu do norte do continente para as terras da região 

subsaharianas, onde trouxeram, entre outras novidades, a tecnologia do ferro, a enxada de cabo curto e a cultura 
do milho. Nesse processo de colonização, por conta da sua superioridade tecnológica e militar passaram a 

dominar os Khoi-khoi e os San, povos nativos da região e passaram a chamar-se de “os homens”. Para uma 

maior compreensão sobre a migração bantu a sul do Equador, Cf. a obra de Comitini (1982, p. 73). 
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proximidade/ distanciamentos críticos.           

      

 

 

 

 

        África Surge et  Ambula42 

 

Dormes! e o mundo marcha, ó pátria do mistério. 

Dormes! e o mundo rola, o mundo vai seguindo... 

O progresso caminha ao alro de um hemisfério 

E tu dormes no outro sono o sono do teu infindo... 

 

A selva faz de ti sinistro eremitério, 

onde sozinha, à noite, a fera anda rugindo... 

Lança-te o Tempo ao rosto estranho vitupério 

E tu, ao Tempo alheia, ó África, dormindo... 

 

Desperta. Já no alto adejam corvos 

Ansiosos de cair e de beber aos sorvos 

Teu sangue ainda quente, em carne sonâmbula... 

 

Desperta. O teu dormir já foi mais que terreno... 

Ouve a Voz do teu Progresso, este outro Nazareno 

Que a mão te estende e diz-te: - África, surge et ambula! 

 

Quando o Poeta "sacode" esse mundo e lhe 

grita que desperte é ainda porque: 

 

...no alto adejam corvos 

Ansiosos de cair e de beber em sorvos 

Teu sangue ainda quente, em carne sonâmbula... 

 

(Rui de Noronha) 

 

                                                             
42 Surge et ambula, em latim significa “levanta-te e caminha”. Este poema da autoria do escritor, poeta e 

moçambicano Rui de Noronha (1909-1943), intelectual mestiço, que viveu no período colonial, quando 

Moçambique pertencia ao império ultramarino português. A poesia, inspirada na expressão bíblica, a partir das 

palavras ditas por Jesus Cristo, ao curar um homem paralítico, sintetiza o olhar proto-nacionalista de Noronha 

sobre o continente africano e seus povos, colonizados, dominados, violentados e explorados das mais diversas 
formas pelas nações europeias. Nesse período, os africanos não podiam expressar-se livremente, a partir de sua 

cultura, sem serem oprimidos e, poucos tinham instrução. Desta forma, a poesia, mesmo com as influências e 

estéticas europeias, era um meio de subterfúgio para expressar e encarnar seu nacionalismo e origens africanas. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÕES DE ESPAÇO E TEMPO: ÁFRICA NOS PERCURSOS 

DA HISTÓRIA  

A proposta investigativa de análise da Diáspora estudantil Africana no Ceará-Brasil, 

em tempos contemporâneos, exige uma contextualização de África nos percursos da História, 

demarcando suas distintas inserções no cenário geopolítico, circunscritas nas relações 

colonialistas, nos movimentos nacionalistas de lutas pelas independências das nações 

africanas e nos circuitos pós-independências. Senão vejamos! O continente africano é 

constituído por cinquenta e quatro países e, cada nação é formada por múltiplos grupos 

etnolinguísticos, com marcantes diversidades culturais e religiosas. A rigor, é preciso atentar 

que, em cada país, coexistam diversas etnias, línguas e religiões. Assim, neste segmento 

analítico, dissertamos acerca do lugar do continente africano e sua inserção na Modernidade 

Ocidental europeia. Para tal, recorremos, essencialmente, à historiografia africana e ao debate 

com os historiadores africanos e europeus que escrevem sobre África nos diversos períodos: 

colonial, entre as duas guerras mundiais, nos processos de independência de seus diferentes 

países e nos circuitos pós-independências. Cabe aqui recordar que a nossa ideia, neste 

segmento, é trazer a África em “movimento” e sua dinâmica sócio-político-econômica e 

cultural, em uma abordagem panorâmica sobre o continente, suas contradições, desafios 

presentes e futuros.  É a tentativa de uma reconstrução histórico-política a incidir na África 

Subsahariana, conforme pode ser visualizado na Figura 1. 

Figura 3. Regionalização do continente africano  
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Ao longo da História, o continente africano foi submetido a diferentes processos de 

colonização por potências europeias, a configurar um mapa político de submissão a diferentes 

colonizadores, conforme circunscrito na Figura 2.  

 

Figura 4. África colonizada e dividida geográfica e politicamente pelas potências europeias 

 

 

 

 

2.1. África e sua inserção na Modernidade Ocidental     

 Os séculos XV e XVI são marcados pelas disputas entre alguns países europeus, pelo 

monopólio do comercio internacional, por meio de campanhas de seus navegadores. Desde o 

século XI, o comércio internacional da Europa era dominado por genoveses e venezianos 

através de rotas terrestres e marítimas. Nesse momento, os países da Península Ibérica43 

tinham poucas possibilidades de expandir-se pelo mar Mediterrâneo, cuja rota era, então 

dominada pelos italianos. Assim sendo, como alternativa para Portugal e Espanha, restava a 

rota do Oceano Atlântico, favorecidos por suas posições geográficas. Foi assim que esses dois 

países se lançaram em uma competição marítima pela conquista de territórios em África, Ásia 

                                                             
43 Designa-se de Península Ibérica, à região do sudoeste da Europa, formada pelos de Portugal, Espanha, 

Andorra e parte da França, bem como pelo Estreito de Gibraltar que, pertencente à Inglaterra. Esta é a região da 

Europa mais próxima de África, separadas pelo mar Mediterrâneo.  
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e América do Sul, a partir desse Oceano. A campanha portuguesa iniciou ao norte do 

continente africano, com a chegada dos navegadores e caravelas portuguesas as ilhas da 

Madeira, no ano de 1425 e, dos Açores, em 142744 e, depois o arquipélago de Cabo Verde em 

1434. Posteriormente, nas terras do Senegal, Serra Leoa e da Costa do Ouro, atual Ghana em 

1441, por onde desceram para o Congo em 1482, contornando o Cabo da Boa Esperança e 

África do Sul em 1498. Posteriormente Moçambique em 1492, no caminho para atingir a 

Índia em 1498 e por último o Brasil, em 1500. Nessa empreitada das grandes navegações 

marítimas, os portugueses foram seguidos pelos espanhóis, ingleses, holandeses e franceses 

(COMITINI, 1980).         

 Relativamente à África e a sua inserção na geopolítica mundial, primeiro torna-se 

necessário destacar um aspecto importante na contextualização africana: seu lugar geográfico, 

climatérico, antropológico e social, atribuídos ao deserto do Sahara na historiografia europeia 

ocidental. Tal deserto o mais extenso do planeta parece dividir o continente africano em duas 

regiões, geográfica e socialmente distintas: a África do Norte, cujos territórios apresentam 

clima semiárido ou desértico são habitados por populações islamizadas, cuja maioria tem a 

pele mais clara e fala a língua árabe. Essa região é composta pelos países: Sahara Ocidental, 

Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito e, designada pelo mundo ocidental “África Branca”. 

A outra região é a África Subsaariana – partes central e austral do continente e seus territórios 

– constituída por grandes florestas tropicais e clima mais ameno, com populações de origem 

bantu, de pele mais escura, constituída pelos países a sul do deserto do Sahara: esta região é 

designada pelo mundo Ocidental “África Negra”. Tal divisão reflete uma tentativa de 

racialização do continente, baseada no conceito de raça desenvolvido pela cosmovisão 

europeia ocidental,45 cujas ideias e posturas, mais tarde, vieram a ser apropriadas por muitos 

                                                             
44 Geógrafos e nacionalistas africanos afirmam que estes dois territórios sob domínio português pertencem ao 
continente africano. Um exemplo dessa disputa pode ser encontrado logo nas primeiras páginas da obra de 

Kwame Nkrumah, intitulada, África deve unir-se, no qual, o autor apresenta o mapa de África e posiciona-se 

claramente nesse sentido.  
45 Um exemplo dessa apropriação é a designação África Negra, utilizada por inúmeros historiadores, 

pesquisadores, intelectuais e líderes africanos. Ainda nesse debate, cabe aqui destacar duas posições opostas, 

circunscritas pela historiografia europeia e pelos historiadores africanos. De um lado, temos a posição mais 

radical de Friedrich Hegel, na sua obra intitulada Curso sobre a Filosofia da História, publicado em 1830, onde 

declara que “África não é uma parte histórica do mundo, por não ter movimentos, progressos a mostrar e, 

processos históricos próprios dela”. Nesta ótica, a parte setentrional de África (Egito Antigo e os povos do norte 

de África) pertenceria ao mundo europeu meridional ou asiático. Tal visão é rejeitada pela historiografia africana 

e seus representantes, que acusam os historiadores europeus de preconceito racial. Dentre os representantes desta 
historiografia africana, destaco Joseph Ki-Zerbo na sua obra fundante, habilmente escrita em dois tomos, com o 

título História da África Negra, publicada pela primeira vez em 1972. Declara ele: “outro elemento objetivo 

desta revalorização é constituído pelas descobertas recentes que a história e a arqueologia acumularam, pondo a 
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africanistas em uma perspectiva descolonial.46 Apesar de ser adotada há séculos pela 

historiografia ocidental europeia e aceita por muitos estudiosos africanos, parte dos 

historiadores africanos faz duras críticas a essa racialização e “cisão” do continente em duas 

Áfricas. Vejamos críticas do professor senegalês e antigo diretor da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) M’Bow (2010), no prefácio da VIII e 

último volume da obra História Geral de África: 

 

Com efeito, havia uma recusa a considerar o povo africano como o criador de culturas 

originais que floresceram e se perpetuaram, através dos séculos, por vias que lhes são 

próprias e que o historiador só pode apreender renunciando a certos preconceitos e 
renovando seu método. Da mesma forma, o continente africano quase nunca era 

considerado como uma entidade histórica. Em contrário, enfatizava-se tudo o que 

pudesse reforçar a ideia de uma cisão que teria existido, desde sempre, entre uma 

“África branca” e uma “África negra” que se ignoravam reciprocamente. 

Apresentava-se frequentemente o Saara como um espaço impenetrável que tornaria 

impossíveis misturas entre etnias e povos, bem como trocas de bens, crenças, hábitos e 

ideias entre as sociedades constituídas de um lado e de outro do deserto. Traçavam-se 

fronteiras intransponíveis entre as civilizações do antigo Egito e da Nubia e aquelas 

dos povos subsaarianos. Certamente, a história da África norte-saariana esteve antes 

ligada aquela da bacia mediterrânea, muito mais que a história da África subsahariana, 

mas, nos dias atuais, e amplamente reconhecido que as civilizações do continente 

africano, pela sua variedade linguística e cultural, formam em graus variados as 
vertentes históricas de um conjunto de povos e sociedades, unidos por laços seculares 

(M’BOW, 2010, p. XIX-XX, Prefácio). 

 

 Assim, distintos autores argumentam que antes da colonização europeia, os africanos 

não se identificavam a partir da cor da pele, raça ou identidade racial, mas por meio de 

diferenças étnicas. Nesta perspectiva, a identidade racial foi inventada pelos europeus e entre 

os africanos esta identidade é resultante dos processos de colonização e do contato com o 

“homem branco”. De fato, ainda hoje, em muitas sociedades africanas, a identidade 

predominamente é a étnica, cultural ou a partir do grupo etnolinguístico. Nesse contexto, 

diversos debates têm sido levantados, ao longo dos séculos, acerca dessa possível “cisão” 

histórico-antropológica, assim como dos métodos usados pela historiografia colonial 

europeia, em suas pesquisas no norte de África.       

 De fato, os historiadores europeus parecem ligar mais essa região africana ao sul da 

Europa do que ao resto do continente africano. Nessa “guerra de culturas”, verificamos, em 

                                                                                                                                                                                              
descoberto civilizações inteiras (Egito, Núbia, Sudão, Ife, Nok, vale do Rift, etc.) e o papel-motor desempenhado 

em muitas situações pela África na história universal” (1972a, p. 10). Assim como Ki-Zerbo o historiador 

Cheikh Anta Diop (1983) vai demonstrar os conhecimentos e contribuições das distintas civilizações africanas, 

particularmente, o Egito, para o desenvolvimento da humanidade. 
46 Estudiosos e especialistas que tem no continente africano seu objeto e lócus de estudo. Os africanistas não 
apenas sentem afinidade e amor pela África, mas também se tornam defensores dos interesses dos povos 

africanos. Assumem, de fato, a negritude africana, rejeitando a visão historiográfica europeia e a sua perspectiva 

de positivar o colonialismo europeu.  
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África, algumas correntes que afirmam a influência da cultura afro-asiática sobre toda a 

Europa meridional. Tais historiadores, entre os quais destaco Martin Bernal (1991), na sua 

obra Black Athena: the afroasiatic roots of classic civilization, demonstram as origens afro-

asiática da civilização clássica europeia e que os gregos haviam roubado várias descobertas e 

invenções científicas dos povos africanos. Nessa linha de pensamento africanista, a 

civilização ocidental estaria em débito no reconhecimento de suas origens africanas e 

asiáticas.           

 Ainda neste debate sobre a racialização do continente e a suposição de que a 

civilização egípcia estaria mais próxima à península ibérica e Europa Meridional, se destaca o 

maior historiador africano e, homem de diversas formações – químico, arqueólogo, 

paleontólogo, etnólogo, etc. – Cheik Anta Diop. Em seu texto intitulado “Origem dos antigos 

egípcios” Diop (2010) demonstra, a partir de vários métodos científicos – arqueologia 

egípcia, evidências da antropologia física, as representações humanas do período, teste de 

dosagem de melanina, medidas osteológicas, grupos sanguíneos, escritos de historiadores 

clássicos da Antiguidade, dados culturais e afinidades linguísticas com outras línguas 

africanas como o Wolof – assim como socorre-se da Bíblia, livro sagrada dos povos cristãos, 

para demonstrar que a civilização egípcia pré, proto e pós dinastias faraônicas, eram negras. 

 
O fundamental em todas as conclusões é que, a despeito das discrepâncias que 

apresentam, o seu grau de convergência prova que a base da população egípcia no 

período pré-dinástico era negra. Assim, todas elas são incompatíveis com a teoria de 

que o elemento negro se infiltrou no Egito em período tardio. Pelo contrário, os fatos 

provam que o elemento negro era preponderante do princípio ao fim da história 

egípcia, particularmente, se observarmos, uma vez mais, que “mediterrâneo” não é 

sinônimo de “branco”; estaria mais próximo da “raça morena ou mediterrânica” de 

Elliot-Smith. “Elliot‑ Smith classifica esses protoegípcios como um ramo do que ele 

chama raça morena, que corresponde a ‘raça mediterrânica ou euro‑ africana’ de 

Sergi” (p. 418). O termo “moreno” neste contexto refere‑se a cor da pele e 

simplesmente um eufemismo de negro (2010, p. 4). 

   

Portanto, Diop demonstra a partir da ciência que a população egípcia era negra. Diop 

(2010) comprova ainda que, práticas como a circuncisão, o totemismo, as cosmogonias, a 

arquitetura, os instrumentos musicais são de origem egípcia, apropriados pelas civilizações do 

Oriente Médio, bem como pelas europeias gregas e romanas e, defende a ancestralidade 

africana da civilização egípcia – os faraós – como sendo negra, a partir da qual, se originaram 

outras civilizações. Partindo da língua e da literatura egípcias antigas, este autor afirma que, a 

forma como os antigos egípcios viam a sim próprios, a categoria étnica com a qual de 

designavam era de “kmt”, “kmet” ou “kamit” que, na linguagem faraônica, literalmente significa 
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“homens negros” ou “negros”. Vejamos, então, a perspectiva deste autor, na conclusão de seu 

artigo sobre a origem dos antigos egípcios:47 

 

A estrutura da realeza africana, em que o rei é morto, real ou simbolicamente, depois 

de um reinado de duração variável – em torno de oito anos –lembra a cerimonia de 

regeneração do farão, através da festa de Sed. Os ritos de circuncisão já mencionados, 

o totemismo, as cosmogonias, a arquitetura, os instrumentos musicais, etc., também 
são reminiscências do Egito na cultura da África Negra. A Antiguidade egípcia é, para 

a cultura africana, o que é a Antiguidade greco-romana para a cultura ocidental. A 

constituição de um corpus de ciências humanas africanas deve ter isso como base 

(DIOP, 2010, p. 43). 

 

  E continua Diop, a sua reflexão, com uma “sacada” brilhante acerca do discurso sobre 

as raças e, o apagamento da contribuição africana no desenvolvimento da humanidade e da 

ciência: 

Assim, escreveu-se no Cairo uma nova página da historiografia africana. O simpósio 

recomendou que se fizessem novos estudos sobre o conceito de raça. Tais estudos têm 

sido realizados desde então, mas não trouxeram nada de novo à discussão histórica. 

Dizem-nos que a biologia molecular e a genética reconhecem apenas a existência de 

populações, e que o conceito de raça já não tem qualquer significado. No entanto, 

sempre que aparece alguma questão sobre a transmissão de doenças hereditárias, o 

conceito de raça, no sentido mais clássico do termo, reaparece, pois, a genética nos 

ensina que “a anemia falciforme ocorre apenas entre os negros”. A verdade é que 

todos estes “antropólogos” já esquematizaram em suas mentes as conclusões 

derivadas do triunfo da teoria monogenética da humanidade, sem ousar dizê-lo 
explicitamente, pois, se a humanidade teve origem em África, foi necessariamente 

negroide antes de se tornar branca através de mutações e adaptações, no final da 

última glaciação na Europa, no Paleolítico Superior (DIOP, 2010, p.35-36).    

  

É assim que Diop (2010) procura mostrar a importância do Egito para a história da 

humanidade, enquanto negros, sua arte, escrita e ciência que, não pode ser isolado de seu 

contexto africano, mostrando a existência de uma história e ciências humanas negro-africanas 

apoiada em bases sólidas. Na sua ótica, a redescoberta da verdade sobre o passado dos povos 

africanos não deverá ser motivo de divisão, mas de união e estreitamento de laços de norte a 

sul do continente africano. De fato, diversos historiadores mostram a origem e influências 

africanas nas ciências e artes mundiais, que, apropriadas por outros povos, hoje são tidas 

como invenções ocidentais e europeias. Tais origens e influências negras tem sido apagadas 

da história, particularmente, a partir da escravidão racial de africanos em todos os continentes. 

Assim, diversos historiadores, autores e intelectuais africanos apontam que a entrada de 

África na Modernidade se deu através do comércio de africanos como escravos para a Europa 

                                                             
47 De acordo com Gamal Mokhtar (1983) coordenador da obra, as opiniões expressas pelo Professor Cheikh 

Anta Diop neste capítulo são as mesmas que ele apresentou e desenvolveu no Simpósio da Unesco sobre “O 

povoamento do Antigo Egito“, realizado no Cairo, em 1974. 
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e Américas.            

 De acordo com Inikori (2010), sempre houve, de forma isolada, venda de escravos, 

oriundos da África Subsahariana para o Mediterrâneo Antigo, Europa Meridional, Oriente 

Médio e até algumas regiões da Ásia. A rigor, “tal comércio durou vários séculos, haja vista 

que somente se extinguiu no começo do século XX. Todavia, as “quantidades” anuais, assim 

exportadas, nunca foram relevantes” (INIKORI, 2010, p.91). Acerca deste assunto, Ki Zerbo 

(1972a) salienta que o tráfico de escravos não foi uma ação premeditada dos europeus. Os 

primeiros navegadores europeus a chegar aos territórios africanos, os portugueses, partiam 

para o “santo empreendimento da rota das Índias” à procura de especiarias: pimenta, 

pimentão, canela, gengibre, mas também tecidos preciosos, seda e índigo. Quando estes 

chegaram à costa oriental africana, o tráfico de escravos era prática corrente nas cortes 

africanas. Assim esclarece este historiador africano: 

 

Como se pôde chegar ao comércio em grande escala dos Negro-Africanos? Pretendem 

alguns que os Europeus mais não fizeram do que imitar as práticas correntes em 

África nessa época. Tais práticas não se limitavam apenas à África. Por toda a parte, 

na Idade Média, a escravatura era o sinal de um certo estádio da evolução 

socioeconômica. A palavra escravo provêm, como se sabe, do fato de serem em 

particular os Eslavos da Europa central vendidos na Idade Média. Vimos também que 

estavam ao serviço do imperador do Mali escravos brancos. A escravatura estava em 

uso em África e distinguiam-se no conjunto os escravos domésticos e os escravos de 

guerra, que acabavam por se ir juntar à primeira categoria ao fim de algum tempo. A 
verdade é que nas regiões de África em que a evolução econômica estava avançada, 

como em torno dos centros urbanos de Jena e Tombuctu, a escravatura tomara caráter 

de acentuada exploração.  Ranchos de cem a duzentos escravos pertenciam por vezes 

ao mesmo príncipe ou grande negociante. O mesmo acontecia talvez nas ilhas afro-

árabes da costa oriental, como Zanzibar. Mas, por um lado, esses escravos viviam com 

suas famílias. Eram sobretudo servos ligados a domínio. Além disso, este caso era 

uma exceção muito localizada no tempo e no espaço. Em geral, em África, o escravo 

era muito rapidamente integrado na família. (KI-ZERBO, 1972a, p. 265). 

  

A partir dos relatos dos historiadores, percebe-se que a escravatura existia e era prática 

corrente em África, bem antes do contato com os europeus, praticada por africanos e árabes 

que comerciavam nas costas africanas. Entretanto, foi com a entrada, em cena, dos europeus e 

de seus navios negreiros, munidos de equipamento especial de ferro, de fixações, de correntes, 

de cobertas e de falsas cobertas para dominar e armazenas carga humana, que o comércio de 

africanos tomou proporções genocidas. A partir do século IX ocorre um desenvolvimento, de 

forma significativa, da exportação de escravos provenientes da África Negra para o resto do 

mundo. Os estudiosos apontam que o tráfico de escravos não se limitou ao continente 

africanos, sendo que, desde o Império Romano, que o mundo conheceu a escravidão. 
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Entretanto, esse comércio tem uma mudança importante no continente africano, a partir de 

1492, segundo os historiadores. Analisa Inikori:  

 

Por outro lado, a partir do momento em que o Novo Mundo, após a viagem de 

Cristóvão Colombo, em 1492, abriu‑se à exploração europeia, um tráfico de escravos 

africanos, envolvendo números muito maiores, se superpôs ao antigo tráfico: trata‑se 

do tráfico transatlântico de escravos, praticado do século XVI até meados do século 

XIX. Os dois tráficos perpetuaram‑se simultaneamente durante quase quatro séculos e 

arrancaram milhões de africanos de sua pátria. Até hoje, o papel desse comércio no 

desenrolar da história mundial ainda não foi devidamente evidenciado (INIKORI, 

2010, p. 91). 
 

A Europa Ocidental, a América do Norte, a América Latina, as Antilhas e outras zonas 

circunvizinhas receberam escravos africanos, cuja mercantilização utilizou-se, 

fundamentalmente, do Oceano Atlântico como espaço de navegação e comércio, criando uma 

nova ordem econômica coesa nesse oceano. De fato, “o tráfico de escravos da África teria 

sido um fator primordial para o advento da ordem econômica atlântica do século XIX” 

(INIKORI, 2010, p. 95). Do ponto de vista da história mundial, o comércio de escravos afetou 

fundamentalmente e drasticamente o continente africano, tornando-se um fenômeno único. 

Nesse comércio transatlântico, torna-se necessário destacar o importante papel desempenhado 

pelos territórios da América Latina, particularmente do Brasil, como receptores de escravos 

africanos, no início do século XVIII. Nesse comércio, o Brasil foi o país latino-americano que 

mais recebeu escravos africanos e um dos últimos países a abolir a escravidão no século XIX. 

Vejamos a posição do Brasil nesse comércio a receber milhões de africanos na condição de 

escravos:  

A amplitude das importações contrabandeadas de escravos para a América espanhola 
nos séculos XVI e XVII torna quase impossível quantificar a real participação da mão 

de obra escrava africana na extração de metais preciosos dessa região durante esse 

período. Entretanto, segundo censo realizado pelo clero, a população de origem 

africana chegaria, em 1796, a 679.842 pessoas no México e a 539.628 no Peru. A 

exatidão desses números está, evidentemente, sujeita a caução, mas eles denotam, no 

mínimo, que a mão de obra servil cumpria um papel fundamental, à época colonial, 

nas economias do México e do Peru. No Brasil, durante esses dois séculos, são os 

escravos africanos que garantem, integralmente, a produção de açúcar para a 

exportação. No século XVIII, enquanto a forte expansão no mercado do ouro atraiu 

vários negociantes e capitalistas do setor de mineração, a produção efetiva 

permaneceu, na prática, dependente do trabalho dos escravos. A esse respeito, aliás, 
uma confirmação é dada pelo perfil da composição étnica da população brasileira nos 

séculos XVIII e XIX. No ano de 1798, em uma população de 3.250.000 habitantes, 

1.998.000 pessoas eram de origem africana, dos quais 1.582.000 eram escravos. Em 

1872, aproximadamente 5,8 milhões de indivíduos, em uma população total de 9,9 

milhões, eram de origem africana, entre eles, 1,5 milhões ainda eram escravos. Em 

outras palavras, a população de origem africana representava 61,2% da população 

total do Brasil em 1798 e 58% em 1872. A população escrava concentrava‑se nas 

regiões que forneciam o ouro e os produtos agrícolas destinados a Europa e a América 
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do Norte. Assim, dentre os 1.566.416 escravos do Brasil, em 1873, 1.233.210 

indivíduos, ou seja, 79,2%, dividiam‑ se em um conjunto de seis províncias, com a 

produção voltada para a exportação: Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul48, a maior concentração, 351.254 pessoas, se 

encontravam em Minas Gerais, a província produtora de ouro (INIKORI, 2010, p.115-

116). 

         

Mesmo não sendo possível avaliar, com exatidão, o papel histórico desempenhado 

pela escravidão mundial de africanos, ao longo dos séculos, para o resto do mundo, sabemos 

que o tráfico de escravos trouxe consequências humanas, sociais, políticas, jurídicas, 

econômicas e culturais irreparáveis para todo o continente, que se ressente dessa tragédia 

histórica humana até hoje.48 Na ótica do autor “sua própria amplitude, sua extensão geográfica 

e seu regime econômico – em termos de oferta, emprego de escravos e dos negócios com os 

bens por eles produzidos– são os traços distintivos do tráfico de escravos africanos 

comparativamente a todas as outras formas de comércio de escravos” (INIKORI, 2010, p. 92).

 Entretanto, os historiadores são unanimes em avançar que esse comércio e o de 

matérias-primas de África para os outros continentes, particularmente europeu e americano, 

foram responsáveis pelo subdesenvolvimento do continente africano e desenvolvimento dos 

demais, nessa perversa dialética histórica. O período entre 1880 e 1935 é crucial para o 

continente africano, no qual ocorrem mudanças que irão afetar o futuro de todos africanos. 

Essas duas datas são simbólicas, pois correspondem à realização da Conferência de Berlim e à 

ocupação da Etiópia, cujo rei resistia às investidas europeias, sendo último país africano a ser 

colonizado. Senão vejamos! 

Entre novembro de 1884 a fevereiro de 1885 é realizada, na Alemanha, a Conferência 

de Berlim, na qual as principais potências imperialistas europeias decidiram a partilha dos 

territórios de África. Na sua proposta inicial, a convocação desta conferencia tinha como 

objetivos resolver os conflitos territoriais criados pelas explorações das potências europeias na 

região do Congo, bem como a criação de resoluções e mecanismos para a abolição do tráfico 

de escravos, entre outros ideais humanitários, visando o bem-estar dos povos africanos. 

Porém, após a notícia de que a conferência seria realizada, a corrida à África intensificou-se e, 

a conferência terminou por distribuir territórios e aprovar resoluções sobre a livre navegação 

nos rios Congo e Níger. Assim, países como Alemanha, Inglaterra, França, Bélgica, Espanha 

e Portugal dividem e esquadrinham os territórios africanos, conforme seus interesses políticos 

                                                             
48 Os historiadores são unanimes de que não é possível avaliar o impacto da escravatura no continente africano, 

senão por estimativas, mais próximas possíveis da realidade.  
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e econômicos, determinando a ocupação efetiva do continente.     

 Tal ocupação, divisão dos territórios africanos não levou em conta a ordem histórica, 

política e étnica dos povos nativos que, muitas vezes, foram divididos ao meio, através de 

fronteiras físicas artificiais, com consequências amargas até aos nossos dias. A Conferência 

de Berlim determinou a ocupação efetiva do continente africano pelas potências europeias, 

assim como estabeleceu regras e modalidades de “apropriação legal” dos territórios africanos 

e o direito de conquista dos Estados europeus sobre tais possessões. Essas foram as principais 

consequências dessa conferência para o continente africano. De fato, até 1880, em cerca de 

80% do seu território, o continente africano era governado por seus próprios reis, rainhas, 

chefes de clãs e de linhagens, em impérios, reinos, comunidades e unidades políticas de porte 

e natureza variados. Apenas algumas áreas bastante restritas do continente estavam sob 

dominação direta de europeus (BOAHEN, 2010).      

 Assim, entre 1880 e 1910, num espaço de trinta anos, ocorrem as mais espetaculares e 

trágicas mudanças para o continente africano, caracterizadas pela conquista e ocupação 

militar de seus territórios pelas potencias europeias e, consequente instauração do sistema 

colonial. Os anos subsequentes foram caracterizados pela consolidação e exploração desse 

sistema. Vejamos o relato do historiador africano Boahen (2010), acerca da dominação 

colonial europeia em África nesse período:  

 

O desenvolvimento desse drama foi verdadeiramente espantoso, pois até 1880 apenas 

algumas áreas bastante restritas da África estavam sob a dominação direta de 

europeus. Em toda a África ocidental, essa dominação limitava‑se às zonas costeiras e 

ilhas do Senegal, a cidade de Freetown e seus arredores (que hoje fazem parte de Serra 
Leoa), as regiões meridionais da Costa do Ouro (atual Gana), ao litoral de Abidjan, na 

Costa do Marfim, e de Porto Novo, no Daomé (atual Benin), e a ilha de Lagos (no que 

consiste atualmente a Nigéria). Na África setentrional, em 1880, os franceses tinham 

colonizado apenas a Argélia. Da África oriental, nem um só palmo de terra havia 

tombado em mãos de qualquer potência europeia, enquanto, na África central, o poder 

exercido pelos portugueses restringia‑ se a algumas faixas costeiras de Moçambique e 

Angola. Só na África meridional e que a dominação estrangeira se achava firmemente 

implantada, estendendo‑se largamente pelo interior da região (p. 3).  

  

Este historiador argumenta que, com a exceção da Libéria e da Etiópia, o continente 

africano viu-se submetido à dominação das potências europeias e dividido em colônias de 

dimensões diversas, muito mais extensas do que as formações políticas pré-existentes e, 

muitas vezes, pouco relacionadas com elas. De fato, a dominação europeia em África não era 

apenas militar e político-econômica, mas também cultural, o que culminou com a extinção 

demográfica de diversos povos e grupos etnolinguísticos, assim como de muitos valores e 
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práticas culturais africanas, consideradas retrógadas ou que dificultavam a influenciam 

europeia.49 Se a maioria dos países africanos alcançou sua independência autonomia política 

na década de 60 do século XX, a Libéria50 e a Etiópia51 constituem duas exceções, pois, essas 

duas nações resistiram durante séculos à dominação europeia, não sendo colonizados. 

Entretanto, sofreram com a dominação político-econômica europeia, vivenciando crises que 

desencadearam guerras-civis. A Libéria proclamou sua independência em 1847, tendo sido 

fundada enquanto Estado por escravos negros vindos dos EUA, que se transformaram na elite 

política em oposição às populações nativas.  De fato, a Libéria serviu como campo de 

experiência do modelo norte-americano que sempre influenciou os destinos dessa nação 

africana. Nos anos finais do século XX acabou vivenciando uma guerra civil por conta de 

convulsões internas entre a elite negra norte-americana e as populações nativas africanas. 

 Já a Etiópia somente em 1935 – no contexto da emergência da II Guerra Mundial – é 

                                                             
49 Cabe aqui mencionar que, o primeiro genocídio do século XX ocorreu em África, no então Sudoeste Africano, 

atual Namíbia e foi praticado pela Alemanha contra os povos Herero e Nama, grupos etnolinguísticos locais que, 

entre 1904 e 1908. De um total de cerca de 100.000 integrantes destas destes dois grupos étnicos, cerca de 

80.000 pessoas entre homens, mulheres e crianças foram exterminadas pelo exército alemãos, no âmbito da 

colonização da Alemanha em África, na tentativa de usurpar as terras e recursos minerais nesse território 

africano. Nesse período, os alemães já desenvolviam técnicas genocidas no contexto da eugenia e ideologias de 

pureza racial. Assim, os povos Herero e Nama foram perseguidos, seus guerreiros foram mortos no conflito, 

enforcados em árvores ou executados depois de capturados, enquanto que mulheres foram sistematicamente 

estupradas e junto com crianças e idosos foram colocados em campos de concentração para morrerem de fome e 
sede ou ainda isolados no deserto sem água e comida, sem possibilidade de retorno. Centenas de seus crânios 

foram levados para Alemanha para exposição e estudos acerca das diferenças raciais que buscavam provar a 

superioridade dos brancos sobre os povos atrasados. Este holocausto foi invisibilizado e esquecido durante mais 

de um século, até que cidadãos ativistas descendentes dos Herero e Nama engedraram uma campanha e ação em 

um tribunal norteamericano, visando o reconhecimento e indenização das vítimas do genocídio. Até ao 

momento, no ano 2016, este genocídio ainda não foi reconhecido pela Alemanha – certamente por que os 

alemães não têm interesses em pagar os altos valores monetários da indenização – apesar das negociações entre 

os governos da Namíbia e da Alemanha, para a sua efetivação. O resultado final deste genocídio foi a extinção 

total dos grupos etnolinguísticos Herero e Nama, seus valores e culturas.   
50 A Libéria, localizada na África Ocidental tem uma história sui generis, ligada aos EUA. Foi fundada por 

escravos americanos libertos, que criaram um governo inspirado na constituição e estado norte-americano, 

acreditando que voltando à África teriam maior liberdade e igualdade. Devido à sua relação de “protetorado” 
com os EUA, não foi “tocada” pela colonização europeia. Dessa forma, os colonos negros americanos foram 

adquirindo parcelas desse território africano e, em 1847 a Libéria declarou sua independência tornando-se o 

primeiro território africano independente. Entretanto, o estabelecimento de colonos negros norte-americanos não 

foi pacífica, gerando tensões com a população nativa africana. De fato, os colonos americanos criaram um 

sistema de dominação semelhante ao existente nos EUA, subalternizando os 16 grupos etnolinguísticos que já 

habitavam o território. A Libéria sofreu e ainda sofre com as disputas e tentativas de dominação e influencia 

político-econômica dos EUA, Grã-Bretanha e França. Tal como a maioria dos países africanos, a Libéria 

vivenciou duas guerras civis sangrentas.  
51 A Etiópia, nação mais antiga do continente africano, foi uma das poucas nações que manteve sua soberania e 

independência durante séculos, sofrendo uma breve ocupação italiana em 1935-1941, no contexto da II Guerra 

Mundial europeia. Com ajuda da Grã-Bretanha, o rei da Etiópia Hailê Selassiê recuperou a soberania do 
território, sendo deposto em 1974 por uma junta militar marxista-leninista apoiada militarmente pela URSS e 

Cuba. Nos anos subsequentes, o país vivenciou guerras civis e a secessão de parte de seu território do qual 

emergiu um novo país – a Eritreia.  
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que experienciou, por alguns anos, tentativas de colonização italiana e várias intervenções 

britânicas. Décadas mais tarde, a Etiópia viveria convulsões políticas que culminariam com a 

deposição do Rei Hailê Selassiê e com a intervenção de militares cubanos em seu território. 

Diante do colonialismo europeu, os reis e líderes africanos resistiram, decididos a manter seu 

status quo, tentando assegurar a sua independência. Além da defesa militar e de convocações 

de sublevações contra o colonizador, a religião foi uma das armas utilizadas contra o 

imperialismo europeu. Entretanto, graças à Revolução Industrial e seus artefatos tecnológicos 

que conferiam superioridade militar às suas tropas – o navio a vapor, ferrovias, a 

metralhadora e outras invenções – os europeus levavam vantagens nessas investidas contra as 

nações africanas.           

 Os africanos não estavam cientes de que os arcos e flechas, as lanças e as espingardas 

que usavam estavam defasadas em relação à Europa. Dessa forma, muitos reis e reinos 

africanos foram exilados ou mortos, perdendo a soberania sobre seus territórios. 

Relativamente à questão do imperialismo e colonialismo europeus e suas consequências para 

o continente africano, cabe destacar que vários historiadores apontam as condições de miséria, 

atraso e subdesenvolvimento de África resultam exclusivamente do sistema de exploração 

colonialista europeu.  O historiador africano Ki-Zerbo (1972), bem descreve e explicita a 

relação entre Europa e África, ao longo de cinco séculos, caracterizada pelo imperialismo e 

colonialismo europeu, a marcar a África neste contexto da Modernidade Ocidental. Vejamos:  

 

No alvorecer do século XIX, a África, sangrada de todos os lados, desde há quatro 

séculos, pelo tráfico negreiro, atrai cada vez mais a atenção do mundo. Porquê? Em 

primeiro lugar, por causa do movimento contra a escravatura. Lembremos que a Grã-

Bretanha, depois de suprimir a escravatura no seu imenso império, em 1830, monta a 

guarda nos três mares em volta da África. Em 1848, a França faz o mesmo. Embora o 
Brasil tenha esperado até 1898 para seguir a corrente, desde meados do século XIX 

que o tráfico de escravos já não estava em moda e será cada vez mais banido. O 

movimento missionário, resultante em parte desta nova atitude europeia, vai contribuir 

para a fortificar. Invertendo totalmente a posição do século XV, as igrejas, sobretudo 

os protestantes ingleses, vão levar à África um capital prodigioso de proselitismo, de 

dedicação, de generosidade, mas também, por vezes, de ingenuidade e de 

compromissos. No século XV era de bom arrancar os Negro da África para lhes salvar 

a alma. No século XIX, observando na própria África o espantoso atoleiro humano, 

numerosos missionários clamaram que se estava a praticar o genocídio e encorajaram 

o controlo, até a conquista da África, pela Europa para pôr termo ao massacre! Um 

outro fator importante que vai impelir a Europa para a África é a curiosidade 

científica, por vezes, do espírito de aventura. No século XIX, com efeito, a África 
continuava a ser a principal incógnita na carta do mundo.  Desde há séculos que aí se 

colhiam riquezas sem o desejo de os europeus se exporem a todos os perigos de uma 

aventura para o interior. E aqueles que a empreendiam encontravam com frequência 

pela frente a hostilidade dos chefes pretos negreiros, ciosos de conservarem o seu 

monopólio de fornecedores de escravos. (KI-ZERBO, 1972, p. 67). 
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Após quatro séculos de colonialismo europeu e tráfico de africanos, para serem 

escravizados em diversos países dos continentes europeu, norte-americano e latino-americano, 

o século XIX trouxe alguma esperança para o continente africano: o movimento abolicionista 

da escravatura, um movimento europeu, essencialmente britânico, protestante, curioso e com 

algum espírito científico. Entretanto, como explicita Ki-Zerbo, não se tratava apenas do 

espirito humanitário e generoso que impelia os europeus para a abolição da escravidão e do 

genocídio de milhões de africanos, mas principalmente interesses econômicos capitalistas, 

decorrentes da revolução industrial britânica e suas necessidades de expansão de mercados 

consumidores. Assim, os africanos já não serão mais vistos apenas como mão-de-obra barata, 

mas também como consumidores em potencial. Ainda assim, África continuava a ser vista 

como o principal motor de desenvolvimento a serviço da Europa. Senão vejamos, a 

explicação deste autor:   

 

A África Negra permanecia, portanto, o «continente misterioso», a terra incógnita. As 

suas zonas mais vazias na carta eram denominadas «África tenebrosa» (darkest 

África). Mas o renascer do interesse pela África explica-se sobretudo por razões 

econômicas. Durante o século XIX, com efeito, primeiro a Inglaterra e depois os 

países da Europa Ocidental vão sofrer uma mutação de estruturas que é a revolução 

industrial, marcada pela invenção das máquinas de vapor, de fiar, de tecer, da 

fundição, etc. Esta Europa tinha necessidades radicalmente novas. Não lhe interessava 

uma África a expedir sem parar levas de homens para as plantações em que se 

tornavam cada vez menos necessários os seus braços, pois que as máquinas agrícolas 
começavam a substituí-los. Em contrapartida, na própria África eles podiam servir de 

mão-de-obra para fornecer matérias-primas e constituir aí um excelente mercado para 

a produção industrial europeia. A idade mecânica impunha à África um novo papel a 

desempenhar no desenvolvimento europeu. Prospectar as possibilidades da África no 

sector das plantações e minas, controlar, se necessário, estas fontes de produção e 

dispor do mercado mais vasto possível para o consumo, tal será cada vez mais a 

tendência dos capitalistas europeus. Não é, de resto, por acaso que os países europeus 

mais industrializados serão também as maiores potências coloniais. Esta tendência, 

porém, só se manifestará de forma bem nítida no último quartel do século. Os 

imperativos cada vez mais severos que pesam sobre as economias nacionais da Europa 

levarão então à intervenção militar imperialista. Assim, portanto, três figuras 
principais desta cadeia de acontecimentos são os missionários, os mercadores e os 

militares (KI-ZERBO, 1972, p.68).             

     

De acordo com este autor, a invasão e a partilha do continente africano pelas potências 

europeias, ao longo dos séculos, deveu-se, particularmente, à ordem econômica, pois, a 

avançada industrialização de numerosos países europeus exigia a defesa de seu poderio 

agrícola e industrial diante de países, como os EUA e a Rússia, cujos produtos chegavam a 

fazer concorrência aos produtos europeus. Assim, tratava-se de fixar a regra do jogo e de 

disciplinar a luta de interesses nos territórios africanos, assegurando o monopólio em regiões 

produtoras de matérias-primas, assim como mercados para os produtos manufaturados (KI-
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ZERBO, 1972). Em forma de resumo deste item, posso afirmar que a Conferência de Berlim 

serviu para enunciar algumas regras muito simples: a ocupação do litoral não bastava para 

reivindicar as terras do interior; a ocupação deveria acontecer com notificação às potências. É 

nesta conferência que as bacias dos rios Congo e Níger são declaradas zonas livres ao 

comércio internacional e, portanto, desencadeia-se a “corrida para a África” – o principal ato 

do imperialismo/colonialismo europeu. Desse modo, nos trinta anos seguintes, as potências 

europeias se apoderam de todo o continente, ocupando seus territórios. Assim, percebe-se que 

a configuração sócio histórica do continente africano foi marcada por processos de dominação 

colonial e violência por parte das potências europeias, ao longo dos séculos.       

 

2.2. O Império Português em África, Ásia e nas Américas: suas particularidades e 

influências 

Antes de iniciar o debate histórico-sociológico acerca de Moçambique, cabe primeiro, 

fazer algumas considerações sobre a presença e colonização portuguesa, que irá influenciar os 

destinos dos territórios ocupados em África, Ásia e nas Américas. Assim sendo, neste item, 

discorro acerca de algumas características, mais marcantes, da colonização portuguesa, 

partindo da perspectiva do “lusotropicalismo” como corrente ideológica adotada por este 

regime colonial, bem como as suas repercussões nacionais em alguns dos países colonizados.  

Ao abordar aceca do colonialismo português, influenciado por autores como Frantz 

Fanon e Albert Memmi, Cabaço (2009) – intelectual moçambicano, de raça branca e 

originário de uma família descendente de portugueses – chama atenção para alguns traços 

peculiares do colonialismo europeu em África, particularmente, do império colonial 

português.52 Tal regime colonial era caracterizado pela “essência dualista” das sociedades 

coloniais criadas por Portugal em África, na Ásia e América, constituída pela divisão e 

segregação dos indivíduos em dois grupos: “colonizador” versus “colonizado”, “cidadãos 

europeus” versus “indígenas’, na qual, os segundos deveriam espelhar-se nos primeiros, 

colonizadores, mas não deveriam alcançar nunca a posição social destes, mantendo-se na 

condição de subalternos. Na ótica de Fanon e Memmi, autores pós-colonialistas, tal divisão, 

polarização e contradição irá dominar todo o sistema colonial europeu, neste caso português e, 

                                                             
52 Para uma melhor compreensão da obra, visão e pensamento de Cabaço acerca do capitalismo português, do 

lusotropicalismo e da história de Moçambique, cf. a resenha crítica da autoria de CAHEN, Michel. A boa ventura 

anti-lusotropicalista de uma tese moçambicana. Afro-Ásia, 49 (2014), 321-330. 
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só poderia ser resolvida com a eliminação dos dois elementos (FANON, 1983; MEMMI, 

2010).  

Partindo do contexto geral africano para o caso moçambicano, a distinção entre 

“colonizador” versus “colonizado”, “civilizado” versus “primitivo” no contexto geral 

africano, e entre cidadãos “portugueses” versus “assimilados” versus “indígenas”, se 

transformam em categorias de análise fundamentais para compreender as sociedades africanas 

e moçambicana coloniais e pós-coloniais. Daí que o “dualismo” seja considerado a principal 

“marca” da política colonial portuguesa no mundo, a divisão das sociedades colonizadas em 

duas classes: indígenas e não-indígenas. Em certo momento histórico, a partir de 1930, tal 

colonização passou a ser orientada foi guiada pela ideologia do “lusotropicalismo” e suas 

perspectivas ora da “mestiçagem”, em alguns territórios como Cabo-Verde53 e Brasil, ora da 

“assimilação” nos territórios africanos de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São-Tomé e 

Príncipe, bem como em Timor-Leste, Goa, Damão e Diu, regiões localizadas na Ásia.  

O “lusotropicalismo” é uma corrente ideológica defendida, inicialmente, por Gilberto 

Freyre ([1940], 2010) e, apropriada e explorada pelos agentes do “terceiro império” português 

entre os anos de 1930 a 1960 e, posteriormente por muitos outros intelectuais brasileiros, 

portugueses e até africanos54 que, defendia a existência da mestiçagem, humanização e 

democracia racial como marcas do colonialismo português que, a distinguiam colonização 

praticada pelas outras potências europeias. O lusotropicalismo também exaltava a 

                                                             
53 O arquipélago de Cabo-Verde localiza-se na costa ocidental africana e colonizado por Portugal. Esta nação 

mestiça é constituída por dez ilhas, divididas em duas regiões político-geográficas: Barlavento e Sotavento. 

Fazem parte da região do Barlavento as seguintes ilhas: Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, 

Sal, Boa Vista, Ilhéus Branco e Raso. Por sua vez, constituem o Sotavento as ilhas: Brava, Fogo, Maio, Santiago, 

e os Ilhéus Secos ou Rombo). A capital do país fica na cidade da Praia, localizada na ilha de Santiago.  
54 Nos países africanos colonizados por Portugal, particularmente, após as independências, emergem discussões 

acerca das identidades nacionais. Assim, o lusotropicalismo foi uma das correntes que influenciou tal debate e 

teve como alguns de seus adeptos, intelectuais africanos de renome. Assim, em Cabo-Verde, o lusotropicalismo 

tece como principais percursores, intelectuais e escritores como Jorge Barbosa, Baltasar Lopes e a geração dos 
“claridosos”, um movimento que emergiu entorno da revista “Claridade”. Enquanto que em São-Tomé e 

Príncipe, teve como principal percursor, o acadêmicos e escritor Francisco José com sua obra “Ilha do Nome 

Santo”. Já em Angola, teve como principal defensor, o escritor Mário António que o absorveu e difundiu nas 

suas obras “Caluanda” e “Luanda, ilha crioula” (ARENAS, 2015). Tais percursores do lusotropicalismo são 

deveras influenciados pelas obras de Gilberto Freyre que é citado por eles e, em alguns casos, travam contato 

pessoal com o sociólogo brasileiro, durante sua visita às colônias portuguesas em África. Entretanto, em 

Moçambique e Guiné-Bissau, o luso-tropicalismo parece não ter feito adeptos de renome. Nesses dois países 

parecem ter emergido mais resistências a esta corrente, denunciadas por Amílcar Cabral, no prefácio da obra do 

historiador russo e ativista da descolonização portuguesa em África Basil Davidson, intitulada “A Libertação da 

Guiné: aspectos de uma revolução africana” e, Eduardo Mondlane na sua principal obra “Lutar por 

Moçambique”, ambas as obras publicadas em 1969 [1975]. Entretanto, o principal crítico africano do 
lusotropicalismo parece ter sido o nacionalista, acadêmico e intelectual angolano Mário Pinto de Andrade por 

meio de seus artigos, dentre os quais, destaco “Qu’est-ce que le ‘lusotropicalismo’?” com passagens por 

Portugal e Moçambique, onde esteve radicado por alguns anos. 
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adaptabilidade do colonizador português nos trópicos, a sua miscigenação e convivência 

pacífica com as populações indígenas. Nas linhas seguintes, apresento os principais 

argumentos desta teoria, a partir das próprias palavras de Gilberto Freyre ([1940], 2010) na 

introdução da sua obra “O Mundo que o Português Criou”, escrito após críticas negativas da 

sua principal obra “Casa Grande & Senzala”, publicada em 1933, senão vejamos: 

 

Surge sob título novo: O Mundo que o Português Criou. Mundo que, como conjunto 
de valores essenciais de cultura, como realidade psicossocial, continua a existir. 

Sobrevive à desarticulação do império simplesmente político. Resiste à pressão de 

outros imperialismos meramente econômicos ou políticos. Embora o ponto de vista do 

autor seja sempre o da unidade de sentimento e de cultura formada por Portugal e 

pelas várias áreas de colonização portuguesa na América, na África, na Ásia, nas 

ilhas, os elementos principalmente visados são estes: Portugal, criador de tantos 

povos, hoje essencialmente portugueses em seus estilos de vida mais característicos, e 

o Brasil, país onde este processo de alongamento de uma cultura antiga numa nova, e 

mais vasta que a materna, atingiu sua maior intensidade. Dá-se relevo à ação de 

Portugal no Brasil e procura-se esboçar a sua atividade nas demais áreas de 

colonização ou de influência lusitana, sem se deixar de salientar que a formação 
portuguesa de nosso país fez, não dentro de uma rígida exclusividade de raça ou 

mesmo de cultura, mas por meio de constante interpenetração de valores culturais 

diversos e de abundante miscigenação. Justamente isso – pluralidade de cultura e 

miscigenação à grande – é que dá riqueza, força e capacidade de expansão, não só ao 

todo nacional luso-brasileiro, como ao conjunto de culturas nacionais ou regionais 

marcadas pela de Portugal e de que o Brasil é hoje a expressão mais destacada 

(FREYRE, [1940], 2010, p. 17-18). 

 

Percebo que Freyre ([1940], 2010) define o lusotropicalismo como um conjunto de 

valores essenciais da cultura, uma realidade psicossocial, uma unidade de sentimento e cultura 

formada por Portugal e pelas suas colônias em África, Ásia, Américas e nas ilhas atlânticas, 

cujo elemento mais característico é o estilo de vida português. Na sua ótica, diferente das 

outras potências europeias, cujo colonialismo tinha interesses meramente econômicos e 

políticos, a colonização e cultura portuguesa resistiam nos trópicos, sobrevivendo à 

desarticulação política de seu império colonial porque havia um sentimento afetivo das 

colônias com a metrópole e, também devido à miscigenação e interpenetração entre as 

culturas. Desta forma, Portugal seria a mãe criadora de diversos povos. Já o Brasil seria o 

lócus de alongamento dessa cultura, o território onde a cultura portuguesa atingiu sua maior 

intensidade, por meio da constante interpretação de valores culturais diversos e da abundante 

miscigenação. Nessa mesma obra, Freyre não chama os territórios africanos pelos seus nomes 

próprios –Angola, Moçambique, Guiné-Bissau ou São-Tomé e Príncipe – mas sim por 

“África portuguesa”. 
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Nesta perspectiva, Freyre ([1940], 2010) faz um elogio à mestiçagem, à morenidade, à 

síntese de etnias e culturas, mostrando a plasticidade e adaptabilidade física, biológica e 

cultura do colonizador português nos trópicos. Assim, defende a existência e desenvolvimento 

de uma “cultura de solidariedade” maior do Brasil com Portugal e com as colônias 

portuguesas em África e na Ásia, bem como a existência de uma “assimilação sem violência”, 

que se fez “docemente e por interpenetração da cultura portuguesa no Brasil e nas colônias 

africanas”, cujo exemplo de sucesso e expressão máxima desse processo seria a sociedade 

brasileira.           

 Ainda que fosse simpático à colonização portuguesa, Freyre ([1940], 2010) argumenta 

que a imposição da cultura do grupo dominante sobre a cultura e língua da maioria é um erro 

e, recorre à antropologia para mostrar que estudos feitos sobre este assunto em África, 

América e Oceania indicavam que, a conservação de elementos da cultura tradicional 

incluindo a língua era uma garantia contra a desintegração dos estilos tradicionais de cultura, 

e que o abandono da cultura tradicional aconteceria de forma natural e de num processo lento, 

não devendo ser um abandono completo.        

 Este autor também defendia a “pluralidade de cultura”, mas “dentro do primado da 

cultura de origem portuguesa e cristã” e, “mantendo o tronco português”. É neste contexto 

que Freyre ([1040], 2010) faz um elogio a Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, por ter 

defendido a hegemonia do tronco português na cultura brasileira, bem como por defender o 

direito de escolha das “correntes migratórias” que mais convinham ao Brasil, isto é, a 

permissão de entrada apenas da migração branca europeia e proibição da entrada de africanos 

e asiáticos no país. Na ótica de Freyre ([1940], 2010), a colonização portuguesa na Ásia, 

África, nas ilhas do Atlântico e no Brasil desenvolveu “nos homens as mesmas qualidades 

essenciais de cordialidade e simpatia, característica do povo português – o mais cristão dos 

colonizadores modernos nas suas relações com as gentes consideradas inferiores” (p. 25).

 Ainda nessa corrente, Freyre aponta a existência de um contato “amoroso” entre o 

colonizador lusitano e as mulheres de cor acima dos preconceitos de cor, raça, assim como, a 

sua predisposição para a miscigenação ser uma força maior e mais profunda do que sua 

predisposição para a escravidão. Assim, este autor considera o tipo de sociedade colonial 

fundado na América pelos portugueses, baseada na escravidão racial, como inevitável. Ora, 

vejamos suas próprias palavras: 
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O amor do homem pela mulher e do pai pelos filhos, acima dos preconceitos de cor, 

de raça, de classe, de posição, deu à mestiçagem no Brasil a sua expressão mais 

humana, e, ao mesmo tempo, mais cristã, sem que ela deixasse de ter outra: a de 

luxúria, a de voluptuosidade, ade abuso brutal da mulher indígena ou africana pelo 

homem branco. Esse exagero de luxúria, no contato dos brancos com as raças de cor, 

tem sido salientado por alguns estudiosos mais corajosamente realistas dos processos 

de formação. Seria impossível negá-lo. Mas a luxúria não agiu sozinha. Sob a 

obsessão de realismo em que vêm talvez extremando-se alguns daqueles críticos, não 

se deve perder de vista, por medo do romantismo, a ação ou a influência que teve o 

amor sentimental nas relações de portugueses com as mulheres de cor (FREYRE, 

[1940], 2010, p. 27).   

    

É desta e de outras formas que Freyre ([1940], 2010) humaniza o colonialismo 

português, utilizando-se, muitas das vezes, de uma linguagem romantizada, qualificando as 

relações entre os colonizadores portugueses e os africanos, negros e indígenas escravizados de 

“amorosa”, “sem preconceito de cor, de raça, de classe, ou posição social”, dando ao Brasil, 

aos territórios africanos e asiáticos colonizados por Portugal, uma “mestiçagem humana e 

cristã”. Este autor também mostra condescendência e reduz o peso e efeito do racismo, da 

violência física, psicológica e social, das relações de poder, dominação e de mando, na 

relação entre colonizador e colonizador, entre brancos e negros, do papel do estupro na 

relação entre homens portugueses e as mulheres indígenas e negras escravizadas. 

O lusotropicalismo e suas bases teóricas tiveram sua origem em três conferências 

proferidas por Gilberto Freyre em três universidades portuguesas e uma quarta no King’s 

College da Universidade de Londres, todas realizadas em 1937. Entretanto, toma a forma de 

um corpo de ideias bastante sólidas, cerca de 20 anos mais tarde, entre 1951-52, após a 

viagem deste sociólogo brasileiro aos territórios africanos, então sob domínio e colonização 

portuguesa, a convite de um administrador colonial português. É esta visita que faz suscitar 

uma série de cinco obras sólidas escritas por Freyre acerca da colonização e cultura 

portuguesa nos trópicos que, sistematizam seus pressupostos teóricos em bases sólidas.  

 De fato, somente após esta viagem à “África portuguesa” é que Freyre passa da 

pesquisa documental em arquivos e bibliotecas, ao conhecimento e experiência pessoal da 

realidade africana. Entretanto, cabe aqui recordar, que, pelo menos duas dessas obras são 

escritas sob encomenda do regime colonial português (ARENAS, 2015).55 Este autor bem 

esclarece a evolução do pensamento lusotropicalista nas obras de Freyre: 

 

                                                             
55 São elas as obras lusotropicalista de Freyre: O Mundo que o Português Criou publicada em 1940, Aventura e 

Rotina, Um Brasileiro em Terras Portuguesas, ambas publicadas em 1953, Integração Portuguesa nos Trópicos 

publicada em 1958 e, O Luso e o Trópico, publicada em 1958. 
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“Como se sabe, ‘Casa grande e senzala’ (1933) constitui a fonte donde emana e para 

onde reflui toda a produção intelectual de Gilberto Freyre. A teoria lusotropical -

contributo fundamental do influente sociólogo - encontra-se implicitamente elaborada 

ao longo do seu magnum opus, mas ela só surge de modo mais acabado e explícito 

vinte anos depois a partir das conferências reunidas na obra “Um brasileiro em terras 

portuguesas” (1953) cujo subtítulo reza, “Introdução a uma possível lusotropicologia, 

acompanhada de conferências e discursos proferidos em Portugal e em terras lusitanas 

e ex-lusitanas da Ásia, da África e do Atlântico. Com toda a carga de elementos 

altamente subjetivos, contraditórios, ambíguos e ideologicamente problemáticos, o 

complexo teórico lusotropical tem como base a bem propalada noção de que os 

portugueses foram colonizadores mais suaves e benignos, assim como mais propensos 
à miscigenação com gentes de cor, habitantes dos trópicos, devido a um conjunto de 

fatores de ordem climatológica, geográfica, histórico-cultural e mesmo genética, que 

teriam sido decisivos na formação da ‘maior civilização moderna nos trópicos’ (o 

Brasil) (‘Casa grande e senzala’)” (ARENAS, 2015,  p. 1). 

 

O pensamento de Gilberto Freyre, particularmente, o seu lusotropicalismo foram bem 

recebidos pelo regime colonial português, pelas elites políticas e culturais em Portugal, no 

Brasil, e pela elite colonial portuguesa branca nos territórios africanos ocupados e, por parte 

das elites mestiças nesses países após as independências. De fato, é Fernando Arenas (2015) 

no seu belíssimo artigo intitulado “Reverberações lusotropicais: Gilberto Freyre em África – 

partes 1 e 2”, no qual, este autor analisa as leituras africanas em torno do lusotropicalismo 

produzidas por intelectuais africanos nas décadas de 1950-60, me meio às lutas 

independentistas nas colônias portuguesas em África. Arenas é o autor que melhor analisa, 

contextualiza e periodiza o pensamento lusotropicalista e suas “reverberações” em África, 

demonstrando também como o regime colonial português se apropria e assimila da teoria de 

Freyre, apenas, aquilo que o convém e interessa. Vejamos: 

 

O périplo euro-afro-asiático de Gilberto Freyre influiu na solidificação do seu 

arcabouço epistemológico, assim como no reforço ideológico e simbólico do 

fascismo-colonialismo português na cena mundial dada à apropriação parcial e 

estratégica das teses do pensador brasileiro pelo regime salazarista, numa altura em 

que Portugal era objeto de isolamento diplomático crescente na cena internacional em 

virtude do anacronismo do seu império colonial em pleno auge independentista da 

pós-guerra em África, Ásia e no Médio Oriente. As teses gilbertianas que celebram a 

miscigenação e a mestiçagem cultural, porém, não foram de início bem aceites pelo 
regime de António de Oliveira Salazar, e quando foram entre os anos 50 e 60, foi de 

maneira pontual, uma vez que ideologia e política colonial portuguesas assentavam 

em princípios ostensivamente eurocêntricas e racistas que se verificaram na prática, tal 

como tem sido amplamente documentado por historiadores e críticos vários (Charles 

Boxer, Roger Bastide, Cláudia Castelo, Maria da Conceição Neto). Tanto Castelo 

como Ives Léonard e Carlos Piñeiro Íñiguez dão conta duma espécie de jogo de 

sedução com altos e baixos que teve lugar entre o Estado Novo português e Gilberto 

Frey.re numa época crítica na história do colonialismo lusitano. A resposta portuguesa 

à nova conjuntura mundial surgida da pós-guerra foi a revisão constitucional de 1951, 

alterando o estatuto jurídico das colónias a “províncias ultramarinas”. De tal maneira, 

Portugal e as províncias de ultramar formariam um estado só, ou como diria 
simbolicamente Luís Madureira, “um corpo só”, portanto, ludibriando (pelo menos 

teoricamente) o princípio do direito de autodeterminação dos povos proclamado pela 
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ONU. Por outro lado, num plano ideológico e simbólico, algumas vertentes do 

lusotropicalismo tornar-se-iam úteis ao regime de Salazar e à defesa (na prática) do 

status quo do colonialismo português. Como conclui Cláudia Castelo, o Estado Novo 

salazarista não se apropriaria in totum do ideário lusotropicalista, mas só daqueles 

aspectos que coadunassem com o seu projeto nacionalista e ao mesmo tempo 

colonialista, nomeadamente a suposta falta de racismo por parte dos portugueses ou a 

sua empatia em relação a outros povos ou a fraternidade cristã praticada pelos mesmos 

dentro e fora de Portugal. Os aspectos mais “desnacionalizadores” tais como a 

celebração do hibridismo e a mestiçagem ou a valorização dos variados contributos 

culturais (europeus, africanos, ameríndios e asiáticos) para uma civilização 

transnacional e lusotropical comum, teriam sido geralmente ignorados ou posto de 
parte pelo regime salazarista, justamente aqueles aspectos que anos mais tarde serão 

tidos como essenciais a uma identidade comum pós-colonial e lusófona. [...]. Aqui 

convém novamente salientar que o Estado Novo só assimilou aquilo que lhe convinha 

ideologicamente, tendo em mente a veiculação de uma imagem externa positiva com 

propósitos diplomáticos ulteriores (ARENAS, 2015, p.1-2). 

 

O lusotropicalismo irá ser deveras bastante explorado por Portugal para justificar a 

permanência da colonização em África – que se prolongou até meados da década de 70 do 

século XX – ao nível internacional e na ONU e teve o seu apogeu na a partir da década de 

1950, quando Gilberto Freyre é convidado pela ditadura militar portuguesa a visitar não mais 

as colónias, mas o Ultramar português em África.56 Porém, como mostra Arenas (2015), “não 

obstante o mito potencializado ou imagem ideal do colonialismo português, os fatos históricos 

afinal sobrepuseram-se aos mitos” (p. 3). Assim, anos mais tarde, o próprio Freyre percebe a 

utilização ideológica de seu pensamento lusotropical, como um “ismo” por outros, bem como 

é interpretado por seus críticos como simpatia ao colonialismo e, a adoção ideológica de suas 

ideias pelo regime colonial português.  Por isso, perante a necessidade de superação do 

tropicalismo, Freyre passa a utilizar a expressão “tropicologia” no lugar de “tropicalismo”. 

Assim, Freyre cria um “Seminário de Tropicologia”, tentando fugir do viés ideológico do 

tropicalismo que, passa a ser estudado no Brasil como disciplina acadêmica.  

Portanto, ainda que pouco mencionada, o lusotropicalismo constituía a ideologia 

oficial do império português em África e no mundo, inspirado nas ideias de Gilberto Freyre 

acerca da especificidade do colonizador português e sua adaptabilidade nos trópicos, e seu 

ideal de mestiçagem, bem como seu acerca das relações sociais e raciais mais harmoniosas da 

                                                             
56 O lusotropicalismo de Gilberto Freyre faz-se presente a partir de 1940, quando este publica a obra intitulada O 

Mundo que o Português Criou [1940] (2010), na qual, Freyre reúne um conjunto de textos, fruto de conferências 

suas, realizadas em 1937 no King’s College da Universidade de Londres e em três universidades portuguesas. A 

obra O Mundo que o Português Criou (1940) parece constituir uma resposta às críticas negativas recebidas pela 

sua obra mais influente Casa Grande & Senzala publicada em 1933. Assim, em O Mundo que o Português 

Criou (1940) Freyre sintetiza de forma mais clara, sem deixar dúvidas, as principais ideias defendidas em Casa 
Grande & Senzala. Entretanto, só vinte anos mais tarde, em 1953, após as viagens realizadas para a “África 

Portuguesa” entre 1951-52, é que Freyre vai publicar uma série de obras sobre a colonização e cultura 

portuguesa no mundo e seu lusotropicalismo. 
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colonização portuguesa que pressupunha convivência pacifica com outras raças, a negra e a 

indígena, em situação mais ou menos de igualdade. Foi esta a fórmula ideológica que o 

Estado colonial português colocou a serviço da exploração em África, na Ásia e na América. 

Neste sentido, a “assimilação” tomaria forma de integração do indígena africano na sociedade 

portuguesa, por meio da assimilação da cultura e costumes europeus nesta missão 

“civilizatória” da metrópole. A ideologia lusotropicalista incorporava também a 

miscigenação, particularmente, nos territórios de Cabo-Verde e Brasil, suas colônias mais 

avançadas.  

Desta forma, o pensamento de Gilberto Freyre mereceu atenção e aplausos do governo 

colonial português que, a partir de 1930 passou acompanhar – a produção bibliográfica, 

entrevistas e notícias publicadas sobre ele na imprensa internacional – e  citar suas obras em 

documentos oficiais, usando seu pensamento, suas ideias nos discurso políticos e ideológicos, 

ao nível nacional e internacional, com o objetivo de mostrar a habilidade do português na 

colonização, sua capacidade em se adaptar e sua relação cordial e fraterna com os indígenas 

colonizados. De fato, Portugal fez uma utilização política e propagandista do pensamento e 

ideias de Gilberto Freyre e, também buscou argumentos científicos para legitimar sua 

presença nos territórios ocupados em África e na Ásia. Assim, com o pensamento e obras de 

Gilberto Freyre, a ciência – História, Sociologia e Antropologia – confirmavam a existência 

dessas habilidades e diferença do colonialismo português, do das outras potências europeias. 

Dessa forma, Portugal passou a promover e afirmar o lusotropicalismo como sua ideologia 

oficial nas suas propagandas, ao nível nacional e internacional, particularmente na ONU.  

Entretanto, o fim da II Guerra Mundial e a derrota da Alemanha fizeram cair por terra 

a ideia da pureza racial e hegemonia cultural do europeu sobre os outros povos, bem como 

criam nos africanos que participaram da guerra, um sentimento de que a liberdade não era um 

privilegio europeu, mas sim um objetivo universal. A consolidação da ONU e o discurso 

contra o colonialismo e autodeterminação dos povos colonizados criam uma nova atmosfera 

política anticolonial, com a emergência dos movimentos de libertação nacional. Assim, a 

partir de 1945 iniciam pressões internacionais contra a colonização e a favor da 

autodeterminação dos povos africanos e asiáticos e, Portugal não escapa a essas pressões. 

Entretanto, o regime português cria argumentos que legitimem sua colonização e manutenção 

nos territórios africanos e asiáticos, fazendo pequenas reformas na lei colonial, como por 

exemplo, abolindo a expressão “império colonial português” por conta das suas conotações 
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negativas ou, substituindo a designação de “colônias” pela terminologia “províncias 

ultramarinas” ou ainda, introduzindo novas leis, como foram a revogação do Estatuto 

Indígena, acontecida em 1961 e a sua substituição pela noção de “assimilação”, permitindo 

estender a cidadania portuguesa a todos os habitantes das províncias ultramarinas.  

De fato, particularmente, nos territórios de Cabo-Verde e do Brasil, a colonização 

portuguesa foi marcada pela miscigenação entre colonos portugueses e escravas africanas. No 

caso brasileiro, a própria historiografia oficial – obras de autores como Joaquim Nabuco, Nina 

Rodrigues, Sílvio Romero, Graça Aranha, Euclides da Cunha, Manuel Bonfim, Capistrano de 

Abreu, Alberto Torres, Oliveira Vianna, Paulo Prado e, especialmente, Gilberto Freyre, dentre 

outros – apontam para a mestiçagem (mistura racial, cultural e biológica entre o colono 

português e negros e indígenas) como a principal marca da nação e característica do indivíduo 

brasileiro.57  

Enquanto que em Cabo-Verde, produziu-se uma revista denominada “Claridade”58 

que, em torno dela, emergiu um movimento literário e cultural denominado “claridoso” que, 

valoriza essa mestiçagem mais para o lado eurodescendente, sob as perspectivas nacionais de 

“criolidade”, “caboverdianidade” – uma vertente e perspectiva nacional cabo-verdiana – se 

identificando mais com os valores europeus e diaspíricos ocidentais, do que com as culturas 

africanas, africanidade ou panafricanismo. O movimento claridoso foi bastante expressivo na 

literatura, antes e logo após a independência deste país de Portugal, a partir das obras e 

poesias de Jorge Barbosa e Baltsar Lopes, considerados fundador e co-fundador da moderna 

exalatação da criolidade e cabo-verdianidade, comparando-os e colocando em diálogo com as 

mais recentes produções de escritores como Corsino Fortes, Arménio Vieira, entre outros 

                                                             
57 Na sua tese de Doutorado, Silviana Mariz (2012) argumenta que a ideia de “mestiçagem” nasce no Brasil entre 

1870-1880, com a tentativa dos pensadores e intelectuais da época em compreender a nação brasileira a partir do 

binômio “povo-Estado”. Para Mariz (2012), “a compreensão do que representou o negro, a mestiçagem e o 

mestiço para o Brasil foi tema incessantemente revisitado e reavaliado por inúmeros pensadores ligados direta ou 

indiretamente aos diferentes Institutos históricos, geográficos e antropológicos brasileiros” (p.68). Assim, inicia-

se um debate, “uma tradição e discussão a respeito do que é o Brasil, quem é o brasileiro, quem é o mestiço e 

qual é o seu papel histórico” (p. 76). Ainda que influenciados pelas correntes do determinismo racial, geográfico 

e cultural europeias, estes autores vão reconhecer a importância e contribuição do elemento africano, do negro e 

suas diferentes culturas – trazidas para o Brasil por meio da escravidão racial – na constituição e construção da 

nação e sociedade brasileira. 
58 Claridade era o nome de uma revista importantíssima na sociedade cabo-verdiana e, que se tornou homônima 
do movimento cultural denominado “os claridosos”. De acordo com Arenas (2015), a intelectualidade cabo-

verdiana aglutinada em torno da revista da revista “Claridade” foi deveras influenciada pela produção literária e 

intelectual do Nordeste do Brasil, criando uma consciência nacionalista cabo-verdiana, ainda em gestação.  
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escritores e intelectuais cabo-verdianos.59  Acerca deste movimento cultural, Arenas (2015) 

afirma:  

A nível interno, tanto Fernades como Gomes dos Anjos destacam o fato de que a 

hegemonia cultural dos claridosos teve como efeitor ulterior, marginalizar os 

elementos culturais africanos, assim como excluir os cabo-verdianos negros do ponto 

de vista ideológico e político, exacerbando ao mesmo tempo tensões de carater 

cultural, regional e social a operar em Cabo-Verde desde a época colonial e que se 
refletem através das seguintes dicotomias: Cabo-Verde vs. África, Cape-Verde vs 

Europa, cultura badia vs cultura sampadjuda e,  pele mais clara vs pele mais escura 

(ARENAS, 2015, p. 10-11). 

 

Já em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São-Tomé e Príncipe, predominou o 

“assimilação”. Nessas colônias, Portugal afrimava o seu dever histórico de civilizar as raças 

inferiores, protegendo os indígenas de seus hábitos pagãos, convertendo-o ao cristianismo, 

                                                             
59 Quero lembrar que o arquipélago de Cabo-Verde tem uma história suis generis por ter sido o primeiro grande 
entreposto comercial no cruzamento da rota de escravos na costa atlântica, por se localizar a meio do caminho 

entre a costa ocidental africana e o Brasil, cujas pessoas, plantas e animais que povoaram o arquipélago foram 

trazidos pelos portugueses no âmbito do comércio de escravos africanos. Desta forma, os portugueses 

transformaram a ilha num dos principais entrepostos comerciais do tráfico transatlântico de africanos que foram 

escravizados, trazendo com eles plantas cultiváveis, animais domésticos, milhares de escravos capturados em 

outras regiões do continente africanos, mercadores e missionários da Europa. Assim, a população que ali se 

constitui foi uma população mestiça, fruto da miscigenação entre mulheres africanas escravizadas e homens 

portugueses, bem como da miscigenação interafricana, entre africanos de distintas regiões. Assim, esta região 

que, inicialmente, era para os portugueses, um local estratégico para as atividades comerciais com a África 

subsahariana transformou-se no século XVI centro global de comércio de escravos africanos, que, tinham como 

principal destino, a nova colônia portuguesa do Brasil, tornando-se no ponto de partida para a primeira vaga da 
globalização, ainda baseada no tráfico de escravos. Antes de embarcar em navios negreiros, os africanos eram 

selecionados e vendidos para as plantações de monoculturas, de cana de açúcar, tabaco, algodão e café, 

espalhadas por toda a região atlântica. Dessa forma, a Cidade Velha de Cabo-Verde tornou-se a primeira cidade 

fundada por Portugal em África e, durante mais de 300 anos foi a segunda cidade mais rica do império colonial 

português, bem como é nela que se situa a mais antiga igreja europeia construída nos trópicos, a Capela de Nossa 

Senhora da Conceição, erguida por volta de 1470 (GERSCHENFELD, 2015). Daí que parcelas significativas de 

suas populações é ainda hoje de origem mestiça e, têm a pele mais clara, bem como percebe-se que houve um 

investimento maior de Portugal nessa colónia. Um exempplo disso, foi o fato do primeiro liceu português em 

África ser erguido em Cabo-Verde. Assim, durante todo o período de colonização, Cabo-Verde formará quadros 

africanos, a maioria deles mestiços que, irão ocupar postos importantes na administração burocrática nas outras 

colônias portuguesas em África. Desta forma, Cabo-Verde exerceu papel de “intermediação” na estrutura do 

poder colonial português, fornecendo funcionários às outras colónias africanas. Entretanto, tal ideolgoia da 
miscigenação “à la Cabo-Verde” tem consequências que considero nefastas para a sua sociedade que, perduram 

até aos nossos dias, com uma divisão socioeconómica da sociedade em duas classes distintas (visto que Cabo-

Verde não tem etnias como os outros paises africanos) entre badios e sampadjudos. Sao designados de badios, 

aos cabo-verdianos negros de ascendência africana (pai e mãe africanos), frutos da miscigenação entre escravos 

africanos, de tom de pele mais escura, mais próximos da cultura africana, com histórico de resistencia à 

assimilação de valores culturais portugueses. Estes seriam os descendentes da tradição e cultura africana dos 

escravos fugidos, sem teto, “vadios”. Já os sampadjudos (sampalhudos) são designados os cabo-verdianos 

descendentes da miscigenação entre colonos portugueses e escravas africanas, com tom de pele mais clara, cujas 

casas, mais confortáveis, tinham teto de “palha”, com vida sedentária, agricultores e criadores de gado, mais 

escolarizados, portanto privilegiados pela colonização portuguesa que os emancipou política, económica e 

socialmente, como estrato dominante da sociedade. Tal divisão tem reflexos até hoje na sociedade cabo-
verdiana, assim como rerverbara nas tensões na diáspora africana em Fortaleza, assim como no padrao de 

relações entre cabo-verdianos e africanos de outras nacionalidades, particularmente, em relação aos bissau-

guineenses.  
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educando-o para e através do trabalho. A política de assimilação ou assimilacionismo 

português remonta das leis coloniais de 1917, mas ganha efetividade somente, em 1954 com a 

entrada em vigor do “Estatuto do Indígena” mais conhecido como “Estatuto do Indigenato” 

(MACAGNO, 2014).          

 Tal Estatuto distinguia o “indígena” do “assimilado” e estes dois dos “cidadãos 

portugueses”, numa escala civilizatória que levaria séculos, segundo a visão de Salazar e 

Marcelo Caetano, fundadores do Terceiro Império Português ou do chamado “Estado Novo”. 

Esse Estatuto definia como “indígena” – todo africano autóctone, isto é, nascido em solo 

africano. Já, “assimilado” era todo o indivíduo nascido indígena que conseguir assimilar os 

valores e hábitos civilizatórios portugueses. E, finalmente, era considerado cidadãos 

“português”, a todo o indivíduo branco, nascido em solo português ou mesmo nas colônias, 

filho de cidadãos portugueses. Para tal, o indivíduo sair da condição de “indígena” e tornar-se 

“assimilado”, deveria reunir três requisitos:  

– 1º Saber ler, escrever e falar corretamente a língua portuguesa (ter a 4ª classe rudimentar, 

que significava os primeiros 7 anos de escolaridade);  

– 2º Ter meios suficientes para sustentar a família (ter um trabalho remunerado);  

– 3º Ter bom comportamento (que significava ser submisso, algo que poderia ser atestado por 

um colono do qual o indígena fora empregado ou prestou trabalho);  

– 4º ter educação necessária e hábitos individuais e sociais, de modo a poder viver sob a lei 

pública e privada de Portugal (entre outros hábito e valores saber sentar-se à mesa e comer 

com garfo e faca, saber entoar o hino de Portugal); 

– 5º fazer um requerimento à autoridade administrativa da área, que seria submetido ao 

governador do distrito para ser aprovado. 

De acordo com Mondlane ([1969], 1975), a “assimilação era o reconhecimento oficial 

da entrada de um homem na «comunidade lusíada»60: depois, pode ele legalmente beneficiar 

de todas as facilidades brancas, e supostamente ter as mesmas oportunidades educacionais e 

de progresso” (p. 55). Na sua ótica, esse processo era em si racista, visto que para ter tal 

                                                             
60 Esta expressão é de autoria de Marcelo Caetano, juiz, professor de Direito e político, foi figura proeminente do 

regime colonial português durante os governos do presidente Salazar, onde ocupou os cargos de Ministro das 

Colónias (1944-1947), Presidente do Conselho do Estado Novo entre 1968 e 1974, cargo equivalente ao de 

Presidente da República, substituindo Salazar, então presidente que estava impossibilitado de governar atingido 

pela loucura, quando foi destituído do cargo pela “revolução dos cravos” e a consequente queda da ditadura 

militar portuguesa. Após a queda do regime exilou-se no Brasil, onde continuou na vida acadêmica ocupando 
cargos importantes na Universidade Gama Filho. Enquanto acadêmico, Caetano foi fundador do Moderno 

Direito Administrativo português, influenciando várias gerações de juristas e governantes, assim como foi 

professor de Ciência Política e de Direito Constitucional.  
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qualificação, um indivíduo deveria ser mais civilizado do que parte significativa da população 

branca que automaticamente gozava de cidadania, num cenário onde cerca de 40% da 

população em Portugal era analfabeta e, muitos tinham meios de vida insuficientes. Assim, 

em 1950, na colônia de Moçambique, dentre uma população de 6 milhões de habitantes, não 

existiam mais do que 4.555 assimilados. Tais estatísticas mostram que o sistema ou Estatuto 

da Assimilação era ineficaz, no qual, apenas uma minoria tão diminuta tinha acesso a ela. 

Essa era uma das contradições do Estatuto do Assimilado (MONDLANE, [1969], (1975).  

Mondlane ([1969], 1975) chama atenção de que a mestiçagem era outro suporte racista 

do regime colonial português, cujo resultado era uma minoria “mulata”, que ocupava lugares 

de poder e de prestigio depois dos portugueses brancos. Apesar da existência de 

“comunidades mulatas” urbanizadas e educadas sob o sistema português e que gozavam 

legalmente da cidadania portuguesa normalmente acima dos assimilados, ser uma das 

características da colonização portuguesa, contudo, na colónia de Moçambique, esta minoria 

constituía apenas 0.5% da população. Na realidade, nesse processo aceitava-se a união entre 

as raças, mas não o casamento misto. Nessa mestiçagem, as mulheres africanas entravam 

apenas como concubinas para suprir a necessidade de mulheres, visto que, as condições nas 

colônias portuguesas eram tais que, poucas mulheres se aventuravam a acompanhar seus 

maridos aventureiros nas terras africanas. Tal sistema não implicava igualdade racial, as 

mulheres africanas quase nunca se tornavam esposas legítimas, sendo tratadas como criadas 

ou escravas. Por vezes, seus filhos herdavam a fortuna e posição do pai, mas tal acontecia 

como resultado da assimilação do Português aos Africano do que ao contrário. Assim 

descreve Mondlane ([1969], 1975), os casamentos, a realidade portuguesa da miscigenação 

nas suas colônias africanas:  

 

Em quase todos os casos é o pai que é português; as relações entre mulher portuguesa 

e africano não são vistas com tanta tolerância. A mulher africana não seria a esposa 

legal, mas na melhor das hipóteses amante e também criada – por conveniência do 

homem que não tem meios para ter mulher portuguesa ou não teve oportunidade de 

procurar uma – ou em casos piores uma prostituta ou uma vítima de rapto. No 
primeiro caso, a criança tem de conciliar duas educações completamente divergentes: 

em pequenina, vive principalmente com a mãe, em geral nas instalações reservadas 

aos criados, e é educada até certo ponto como uma criança africana, mas passados 

alguns anos o pai manda-a para uma escola portuguesa, admite-a entre familiares e 

amigos portugueses, e espera dela um comportamento de criança portuguesa. 

Acontece com frequência que a criança passa a primeira parte da sua vida conciliando 

estes fatores e depois acaba por sofrer uma grande mudança na sua situação, porque o 

pai arranja uma esposa portuguesa. Quando isto sucede, a criança pode ser rejeitada, 

devolvida à mãe, ou mantida na família, mas em posição francamente inferior à dos 

filhos do casal português, sendo-lhe dada uma atenção secundária em tudo o que diga 
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respeito ao seu bem-estar e educação. Se o pai é padre, como muitas vezes acontece, 

será poupada à criança esta última rejeição; mas nesse caso a separação entre os lares 

do pai e da mãe é desde o início ainda mais completa. Não admira, pois, que os 

mulatos guardem muitas vezes ressentimentos contra os Portugueses, sendo, contudo, 

incapazes de se identificarem totalmente com a parte africana da sua cultura. 

Habituados a considerar a mãe como inferior, muitas vezes nem falam a língua dela. 

(MONDLANE, [1969] 1975, p. 60-61). 

  

 E continua, o autor, a sua descrição do elemento mestiço e seu lugar na estrutura 

hierárquica das colônias portuguesas em África: 

 

Os ressentimentos dos mulatos contra os Portugueses não provêm só das 

circunstâncias da sua infância. A política portuguesa em relação ao mulato contém um 
elemento diferente do racismo, ligado com a ideia de que a miscigenação é um meio 

de cimentar o domínio português sobre a cultura indígena. Faz parte desta política que 

embora o mulato deva, em muitos aspectos, ser tratado como o português, isto não 

significa que lhe sejam facultadas todas as oportunidades: os empregos importantes, as 

nomeações para altos cargos, devem ficar nas mãos dos Portugueses. (MONDLANE, 

[1969] 1975, p. 61). 

  

Assim, os proprietários rurais do século XVIII pareciam-se mais com os chefes 

africanos degenerados do que com senhores portugueses. A própria legislação portuguesa 

tinha por objetivos promover a desigualdade e manter o africano numa condição de sujeição 

econômica e política em relação ao branco, como um ser de segunda classe, cuja função seria 

servir à minoria portuguesa (MONDLANE, [1969], 1975). Entretanto, contrariamente aos 

objetivos da política colonial portuguesa em África, foi exatamente esse Estatuto que limitava 

o alcance dos africanos à condição de “assimilados” e os negava a cidadania portuguesa que, 

vai fazer emergir o nacionalismo moçambicano e em outras colônias. Ainda que de forma 

limitada e numericamente reduzida, o “Estatuto do Indígena” vai permitir ao criar uma elite 

minoritária de africanos negros escolarizados e mestiços que se solidarizavam com os negros 

que, vão constituir o protonacionalismo e mais tarde o nacionalismo moçambicano. vejamos a 

análise que Mondlane faz do seu papel nos movimentos de agitação anticolonialistas e 

manifestaçoes de nacionalismo africano: 

 

Assim, na infância e na idade adulta, o mulato sabe, por experiencia, que, nao se pode 
identificar completamente com o Portugues. Os mulatos mais instruidos, os 

intelectuais, deram testemunhos deste fato: estiveram muito comprometidos com os 

movimentos de agitação política anticolonialista e nas primeiras manifestaçoes de 

nacionalismo; e, mais recentemente, alguns lançaram-se de alma e coraçao no atual 

movimento nacionalista (MONDLANE, [1969] 1975, p. 61). 

   

É desta e de outras maneiras que, os “assimilados”, aqueles moçambicanos cuja 

instrução os dotara de meios para fugir da condição de indígenas, mais tarde, tentarão 
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alcançar a categoria de cidadãos e, vão engendrar diversas formas de luta desde a escrita de 

denúncia na imprensa jornalística livre com suas manifestações protonacionalistas, a ação nos 

sindicatos ferro-portuários, inserção nos movimentos da negritude e pan-africanismo, como 

intelectuais, estudantes e escritores na sua maioria “mestiços”, enquanto membros de igrejas 

protestantes e, enquanto elite étnica negra moçambicana que irá integrar os distintos 

movimentos de libertação nacional moçambicanos que irão fundar a Frelimo. A Frelimo 

tornou-se no principal movimento de libertação que conduziu a luta armada contra a 

colonização portuguesa, iniciada em 1964, até à independência do país em 1975 e, que até ao 

momento continua no poder, conduzindo os destinos de Moçambique há mais de 40 anos. 

Assim, a partir de 1945 iniciam pressões internacionais contra a colonização e a favor 

da autodeterminação dos povos africanos e asiáticos e, Portugal não escapa dessas pressões. 

Entretanto, cria argumentos que legitimem sua colonização e manutenção nos territórios 

africanos e asiáticos, fazendo pequenas reformas na lei colonial, abolindo a expressão 

“império colonial português” por conta das suas conotações negativas, substituindo a 

designação de “colônias” pela terminologia “províncias ultramarinas” e, introduzindo novos 

códigos como o Estatuto Indígena e a noção de “assimilação”. Em outubro de 1951 e janeiro 

de 1952, depois de ter estado em Portugal, Gilberto Freyre visita as colônias africanas sob 

dominação portuguesa – primeiro Guiné-Bissau, depois Cabo-Verde (ilhas do Sal, Santiago e, 

São Vicente), em terceiro São-Tomé e Príncipe, em quarto Angola, Goa (dezembro) e, por 

último Moçambique em janeiro de 1952 – a convite do governo colonial português 

(MEDINA, 2000).           

 O regime colonial que esperava que o famoso sociólogo brasileiro observasse e se se 

familiarizasse com os territórios ultramarinos portugueses e, produzisse um trabalho criterioso 

sobre a realidade por ele observada. Assim, Portugal pretendia fazer uma utilização político e 

propagandista do pensamento de Gilberto Freyre. Esta viagem suscitou diversas obras escritas 

por Freyre como: O Mundo que o Português Criou (1951), Um Brasileiro em Terras 

Portuguesas (1953), Aventura e Rotina (1953), A Integração Portuguesa nos Trópicos 

(1968), O Luso e o Trópico (1968), algumas delas cuja leitura eram recomendadas pelo 

governo português. Nessas obras, Freyre tece comentários em torno das culturas desses países 

africanos, utilizando sempre o método comparativo, comparando suas realidades com o 

Brasil, assim como há uma tentativa constante de ver confirmadas suas teses lusotropicais 

nesses territórios. Neste seu périplo, em Lisboa, Freyre terá se encontrado com jovens 
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intelectuais e nacionalistas africanos, ligados à “Casa dos Estudantes do Império”61 e estes 

tentam mostrar o ponto de vista e a realidade vivenciada nas colônias, porém, Freyre “faz 

ouvidos de mercador” e toma uma atitude “paternalista” e “condescendente, passando por alto 

os interesses e pontos de vista dos africanos” (ARENAS, 2015, p. 3).  

Já em Cabo-Verde, Freyre observa uma natural disposição lusotropicalista destas ilhas, 

onde era esperado com ansiedade pela intelectualidade cabo-verdiana como um “mestre”. De 

fato, Freyre vê nas ilhas de Cabo-Verde “uma espécie de Ceará desgarrado no meio do 

Atlântico, um Ceará-arquipélago onde raramente chove ou deixa de fazer sol, a mesma aridez 

do Ceará continental” (FREYRE, 1953, p. 287 apud ARENAS, 2015, p. 6). Na comparação 

entre Ceará e Cabo-Verde, Freyre coloca sempre o arquipélago em desvantagem, afirmando 

que “falta de caracterização cultural” no arquipélago, uma “arte popular que seja característica 

do arquipélago”, bem como não vê “nenhum prato regional” que representasse uma daquelas 

“contribuições para o bem-estar da humanidade”, por fim, “vê um arquipélago 

demasiadamente africano e não suficientemente europeu” (FREYRE, 1953 apud ARENAS, 

2015).             

 De acordo com Arenas, esta visão é fatal neste encontro entre Freyre e a elite 

intelectuais cabo-verdiana. Entretanto, o sentimento que feriu mais profundamente o orgulho 

da intelectualidade cabo-verdiana “claridosa” foi a observação de Freyre em relação ao 

“crioulo”, a sua repugnância em relação ao que ele designava de “dialeto cabo-verdiano”. 

Enquanto que os claridosos consideravam o crioulo como a criação mais perene das ilhas e a 

expressão mais bem conseguida e elaborada de uma identidade regional, e um dos exemplos 

concretos do lusotropicalismo, Freyre vê a língua como mais um elemento “demasiado 

africano” e um dado negativo pela predominância do elemento africano na cultura cabo-

verdiana, em detrimento da língua portuguesa. Desta forma, “Freyre desestabilizou 

inconscientemente a metanarrativa euro-centrada da mestiçagem, ao enfatizar principalmente, 

                                                             
61 A Casa dos Estudantes do Império (CEI), localizada em Lisboa, era uma residência universitária criada pelo 

regime colonial que, albergava estudantes africanos oriundos das colônias. Esta casa tornou-se no principal foco 

de resistência e emergência da consciência pan-africana. É dela que surgem os nacionalistas mais proeminentes 

como desses países como Amílcar Cabral, Pedro Pires, de Cabo-Verde e Guiné-Bissau, Marcelino dos Santos, 
Eduardo Mondlane, Armando Guebuza e Joaquim Chissano, de Angola, Mário Pinto de Andrade, Mário 

António, Viriato Cruz de Angolano, Iko Carreira, Paulo Jorge, Costa Andrade, Carlos Ervedosa, entre outros.  

Do Brasil, integrava o intelectual Albuquerque Mourão.  
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os laços culturais de Cabo-Verde com África, mesmo que sua visão desses laços fosse 

superficial (ARENAS, 2015).62     

Já em Angola, Freyre lamenta o tipo de exploração econômica realizada pelas 

multinacionais, incluindo a Diamang (multinacional anglo-americana) pelo seu modelo de 

exploração socioeconômica não lusotropical e segregação racial/cultural praticado por essa 

empresa, que, segundo ele era de influência da colonização belga ou sul-africana, tidos como 

modelos racistas, em contraste com a portuguesa. Entretanto, Freyre não consegue reconhecer 

a validade das culturas africanas em si próprias ou as possíveis mestiçagens culturais 

interafricanas angolanas em curso. Assim, apesar da celebração da miscigenação ou 

mestiçagem cultural, o lusotropicalismo de Freyre revela puramente eurocêntrico. Entretanto, 

o lusotropicalismo deixa suas sementes plantadas que emergem no final da década de 1960, 

mais precisamente em 1968, com Mário António –intelectual, ativista político e escritor – que 

absorveu de modo acrítico a esta influência na análise da identidade cultural angolana, nas 

suas obras Caluanda e Luanda, Ilha Crioula (ARENAS, 2015).     

 Nas obras, António argumenta que a expansão marítimo-colonial portuguesa produziu 

uma série de “ilhas crioulas” no Atlântico Sul, onde se produziu o “crioulo” – um tipo de 

amalgama biossocial que os portugueses criaram nos trópicos (ANTÓNIO, 1969 apud 

ARENAS, 2015). Em São-Tomé e Príncipe, as reverberações lusotropicais fizeram-se sentir 

no trabalho pioneiro do geógrafo, poeta e intelectual deste arquipélago Francisco José 

Tenreiro, a partir da sua obra Ilha de Nome Santo (1942), Ilha de São-Tomé (1961), um 

estudo exaustivo da história, geografia, sociopolítica e cultura das Ilhas, no qual, o autor nega 

a existência da escravidão no século XVI. Entretanto, essa obra também permite outros 

olhares, como a oscilação irônica entre o lusotropicalismo freyreano e sua confrontação com 

fatos históricos da Ilha, como o lamento pelo destino dos “filhos da terra” que seriam 

socialmente marginalizados.63            

                                                             
62 Este autor considera ainda que, a sobrevalorização das dimensões mestiças da cultura cabo-verdiana que 

predominou no discurso intelectual até à década de 1960 -mas que ainda detém uma certa hegemonia no âmbito 

das mentalidades – tem obnulidado a importância central das raízes culturais africanas na Ilha de Santiago, para 

uma compreensão mais aprofundada e matizada da identidade cabo-verdiana. 
63 São-Tomé e Príncipe, arquipélago localizado também na costa ocidental africana e no Oceano Atlântico, era 

inabitado quando os portugueses aportaram em seu território em 1470 e 14071. Assim, no âmbito do tráfico de 

escravos, os portugueses povoaram a ilha com escravos oriundos de Angola, Moçambique, e de outros territórios 

africanos, dando origem a três grupos étnicos: forros e angolares. Os angolares são descendentes de escravos 

angolanos naufragados que se fixaram numa comunidade piscatória na região sul do território. Fruto da presença 
de colonos portugueses e de escravos africanos, criou-se uma sociedade dividida em dois segmentos – população 

livre e população escrava – que, mais tarde, por conta da miscigenação a classe escrava foi sendo gradualmente 

substituída por uma sociedade “livre” com uma servidão atenuada. Por conta de um clima húmido e boas 
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Entretanto, o lusotropicalismo irá receber críticas e resistências contundentes. A 

primeira veio do intelectual angolano e militante da luta de libertação nacional que se graduou 

em Letras na Universidade de Lisboa em Portugal, Mário Pinto de Andrade, no seu artigo 

intitulado Qu’est-ce que le ‘lusotropicalismo’? publicado na revista Présence Africaine, nº4, 

out. /nov. de 1955, p.24-35 e, mais tarde, a obra Lutar por Moçambique da autoria de Eduardo 

Mondlane – nacionalista e intelectual moçambicano – publicado meses após sua morte 

assassinado por meio de uma encomenda-bomba pela PIDE (polícia secreta portuguesa) em 

Dar-es-Salam na Tanzânia, originalmente, em inglês em 1961. Esta obra somente foi em 

publicada em língua portuguesa em 1975, ano da independência de Moçambique e das 

colónias portuguesa em África. Em seu artigo, Andrade (1955) denunciava a 

insustentabilidade do lusotropicalismo freyreano em África, negando a assimilação espiritual 

portuguesa.            

 Para desmentir a assimilação dos povos indígenas, utiliza as estatísticas do censo 

populacional realizado em Moçambique em 1955, demonstrando que a maioria da população 

era indígena, não havendo assimilação nem mobilidade social, mas somente exploração 

econômica. Outra crítica de Andrade (1955) era de que em na África portuguesa, não 

predominava a mestiçagem, mas antes o racismo, uma vez que o estatuto do assimilado exigia 

que este só poderia ser considerado tal se tivesse frequentado uma escola secundária ou 

comercial e falasse corretamente o português, assim como critica a terminologia de 

“contratados”64 dadas aos trabalhadores africanos, muitas vezes deportados para outros 

territórios como o velho sistema de trabalho escravo (MEDINA, 2000). 

                                                                                                                                                                                              
condições climáticas, ainda no século XVI, os portugueses introduziram a monocultura da cana-de-açúcar que, 

mais tarde viria a ser abandonada, em detrimento do Brasil, colônia mais rica e produtiva. Tal como outras ilhas 

atlânticas africanas, suas populações falam diferentes línguas crioulas como o forro, o angolar e lunguiê. Com o 

declínio da indústria açucareira em São-Tomé, entra em cena o cultivo das monoculturas do cacau e do café, 

cultivado nas “roças”, pequenas estruturas agrárias que se expandiam e penetravam para o interior do território, 
desbravando e roçando o mato, abrindo clareiras, introduzidas pelos portugueses nos finais do século XVIII e 

que vigoraram até o início do século XX. Assim, a roça foi o principal motor de desenvolvimento do território, 

cuja sociedade estava dividida em duas classes: população livre e população escrava. Desde o início da 

colonização que existia a importação de escravos de outros territórios africanos para trabalhar no cultivo das 

monoculturas obrigatórias nas roças de São-Tomé sob a fachada de um “contrato”, designados de “trabalhadores 

contratados” ou simplesmente “contratados”, muitos deles, “capturados” em Angola, Moçambique e Guiné-

Bissau. Já os contratados cabo-Verdianos parecem ter emigrado voluntariamente para São-Tomé em busca de 

melhores condições de vida, por conta das secas prolongadas e desemprego que afetavam este arquipélago. A 

política dos contratados e das culturas obrigatórias irão vigorar até à década de 1960, quando o regime colonial 

português inicia algumas reformas por conta das pressões internacionais e da ONU.  
64 O sistema de contratados vigorou essencialmente em São-Tomé e Príncipe até à década de 1960, cuja 
emigração para este arquipélago terá iniciado em 1863, após a cultura intensiva do Cacau ser introduzida nos 

seus territórios, necessitando de mão-de-obra intensiva. Assim, a administração colonial portuguesa criou 

artifícios para coagir e arregimentar a população indígena dos outros territórios africanos sob dominação 
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Outra crítica contundente ao lusotropicalismo freyreano veio de Amílcar Cabral, 

nacionalista africano e fundador das nações Guiné-Bissau e Cabo-Verde, no prefácio da obra 

do historiador Basil Davidson intitulada a “Libertação da Guiné: aspectos de uma revolução 

africana” publicado, originalmente, em 1969 e, traduzido para a língua portuguesa em 1975. 

Nesse prefácio, Cabral [1969] (1969) segue os passos de Andrade (1955) e afirma que o 

lusotropicalismo constitui base teórica de uma mitologia que serviu de propaganda e defesa 

do status quo do fascismo-colonialismo, argumentando que Freyre confundiu as realidades 

biológicas com as realidades econômicas e históricas, transformando os africanos das colônias 

portuguesas em felizes habitantes de um paraíso lusotropical (ARENAS, 2015).   

 A propaganda portuguesa terá sido tão eficaz que os nacionalistas africanos tiveram 

dificuldades em ser ouvidos pelos delegados de outras nações africanas durante a Conferência 

dos Povos Africanos, tendo Portugal, conseguido erguer uma “parede de silêncio” à volta das 

colônias africanas (CABRAL, [1969] (1975) apud (ARENAS, 2015). De acordo com este 

autor, mesmo que mais tarde tenha se sensibilizado com o direito de autodeterminação dos 

territórios africanos, então ocupados por Portugal, e de ter se afastado de forma significativa 

do regime colonial, Freyre e seu contributo intelectual caíram em malhas que o império teceu.

 Eduardo Mondlane foi outro africano oriundo das colônias portuguesas que analisou 

criticamente a teoria lusotropicalista de Gilberto Freyre e a colonização portuguesa em África. 

Na sua e principal obra, intitulada Lutar por Moçambique, Mondlane tinha como objetivos: 

“mostrar o que a colonização portuguesa foi de fato para os africanos; procurar as verdadeiras 

origens da guerra e explicar o significado dessa luta para seus participantes; bem como 

explicar o que estava emergindo dela em termos de novas estruturas sociais que, poderiam 

contribuir para moldar a África o futuro” (MONDLANE, [1969] 1975).    

                                                                                                                                                                                              
portuguesa – angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos – a emigrarem “sob contrato temporário” para 
trabalhar nas “roças” de São-Tomé e Príncipe. Esta era uma forma camuflada de escravatura. As condições de 

trabalho dos “contratados” ou “serviçais” nas “roças” eram de tal forma degradantes que, o cacau produzido nas 

ilhas foi apelidado pelos ingleses de “cacau escravo”. Por outro lado, a insegurança alimentar derivada do clima 

semiárido e da falta de chuvas, bem como a fome de 1947-1949, junto com os efeitos da II Guerra Mundial 

geraram crises no arquipélago. Assim, São-Tomé e Príncipe tornou-se um destino e alternativa para um 

contingente significativo de cabo-verdianos que migrava, ansiando uma vida melhor. Dessa leva, alguns 

regressavam à Cabo-Verde, outros ficaram nas Ilhas de São-Tomé, quase esquecidos. (LOPES, 2010). Assim, 

pouco antes da independência das colônias portuguesas em África, o regime colonial utilizou largamente este 

sistema de trabalho escavo, enviando milhares de angolanos e moçambicanos para as ilhas de São-Tomé. O 

sistema de contratados servia também como punição para os indígenas resistentes ao regime colonial, 

considerados como agitadores. Após o desmantelamento das “roças” de cacau e da ruína do colonialismo 
português em África, “os contratados” foram abandonados à sua sorte, sem-terra e, muitas das vezes, 

estigmatizados pela população local, resultando num drama humano. Essa é um dos episódios da história 

colonial que necessita de investigação e aprofundamento.  
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 Ao longo da sua obra, Mondlane descreve a situação das colônias portuguesas em 

África, particularmente de Moçambique, a estrutura hierárquica e o funcionamento dessa 

sociedade colonial, suas desigualdades socioeconômicas, de educação, de raça, gênero e 

classe, bem a situação rela dos portugueses brancos dos europeus, dos asiáticos, dos africanos 

indígenas, dos mestiços, dos assimilados, etc. por fim descreve os movimentos nacionalistas, 

sua luta armada pela independência de Moçambique, o desenrolar e as condições da guerra, as 

relações internacionais, e, faz previsões para o futuro da nação moçambicana. É nessa obra 

que Mondlane faz críticas ao lusotropicalismo de Gilberto Freyre argumentando que a 

expansão portuguesa nos trópicos não fora menos etnocêntrica do que a das outras potências 

europeias, na qual, o povo português se considerava o mais cristão da terra e suas atividades 

estavam centradas na sua raça e etnia. Vejamos, então, sua crítica dirigida a Freyre, seu 

lusotropicalismo e à colonização portuguesa. 

     

Gilberto Freyre, conhecido historiador brasileiro, tem desenvolvido uma complicada 
teoria de lusotropicalismo, para explicar esta «característica distintiva». Segundo este 

historiador, os povos de origem lusitana (portuguesa) estavam especialmente bem 

preparados, pela sua tradição católica romana e pelo seu prolongado contato com 

povos de várias culturas e raças, para conviver pacificamente com povos de várias 

origens étnicas e religiosas. Eles eram, por assim dizer, predestinados para conduzir o 

Mundo para a harmonia racial e para construir um vasto império composto de povos 

de várias cores, religiões e grupos linguísticos. Desenvolveu também este ponto até à 

teoria mística da essência do caráter português: «O sucesso português nos trópicos é 

grandemente devido ao fato de que [...] a sua expansão nos trópicos tem sido menos 

etnocêntrica menos a dum povo cujas atividades estejam centradas na sua raça e num 

sistema de cultura abertamente étnico, do que cristocêntrica, isto é, dum povo que se 
considera mais cristão do que europeu». Todavia, mesmo ao nível da teoria, os 

Portugueses nunca foram tão firmes neste ponto de como pretende a linha oficia. Nos 

anos noventa, administradores como António Enes, Mouzinho de Albuquerque e 

Eduardo Costa fizeram poucos esforços para esconder a base da desigualdade e 

racismo das suas opiniões em matéria colonial. (MONDLANE [1969], (1975), p. 40-

41). 

 

Nas suas análises, este sociólogo e antropólogo mostra várias afirmações e atitudes 

racistas das autoridades portuguesas em seus discursos e escritos, tais como: “inferioridade 

natural”, “rudes negros da África”, “ignorantes párias”, “semi-idiotas”, “selvagens”, que 

“deveriam ser batizados cristãos para se para adquirir os hábitos portugueses”. Nesse cenário, 

percebe-se que na literatura oficial do regime colonial português, os portugueses são 

naturalmente superiores aos povos que conquistaram e, estes só poderiam ter direito à 

igualdade caso se tornassem cidadãos portugueses. Por outro lado, todas as referências aos 

africanos são de escárnio ou de piedade. Esse era o espírito da política de assimilação dos 

portugueses (MONDLANE, [1969], (1975).      
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 Entretanto, apesar de todas as críticas, Arenas (2015) considera o pensamento de 

Freyre revolucionário na medida em que reconheceu como fundamental o contributo do 

africano para a formação o Brasil e de ter estudando minuciosamente e de ter celebrado a 

mestiçagem cultural no contexto brasileiro. Porém, uma vez focalizado nas realidades 

africanas, seu pensamento sofreu dos mesmos defeitos apontados pelas críticas apontadas aos 

seus estudos no Brasil. Arenas (2015) considera que que suas observações sobre as colônias 

africanas são superficiais, breves, eurocêntricas, etnocentrismo brasileiro, a-históricas e, 

principalmente, ausência de uma análise rigorosa das relações de poder no contexto colonial e 

de uma consciência geopolítica mais apurada. Mesmo assim, a atenção crítica aos processos 

culturais de hibridização faz com que Freyre se adiantasse por várias décadas à teorização das 

identidades e culturas híbridas no contexto do pensamento pós-colonial e pós-moderno. Bem 

ou mal, Freyre lançou os alicerces conceptuais daquilo que mais tarde veio a chamar lusofonia 

(ARENAS, 2015).          

 Finalizada a discussão sobre a colonização portuguesa no mundo e suas peculiaridades 

nos territórios africanos, no próximo tópico, discorreremos acerca das duas guerras europeias 

que se mundializaram e suas expressões no continente africano, enfocando, a emergência do 

nacionalismo africano e suas distintas lutas contra a colonização europeia. Também 

abordaremos a atuação do movimento pan-africano e suas distintas conferências na luta pela 

emancipação dos povos africanos.    

 

 

2.3. As Guerras Mundiais e suas expressões em África: a emergência do nacionalismo 

africano, do movimento pan-africano e das lutas contra a colonialismo  

 Com a eclosão da I Guerra Mundial, em 1914, a guerra europeia em África foi 

essencialmente protagonizada por africanos na condição de soldados e carregadores, cujo 

papel nunca foi reconhecido pela historiografia europeia. Vejamos, em seguida, trecho 

extraído do Jornal português O Público, na sua edição de 05 de setembro de 2014, publicada 

pelo jornalista Miguel Jerónimo, que ilustra o conteúdo de uma carta, datada de (06) seis de 

maio de 1918, dirigida ao Governador de Moçambique, então colónia portuguesa, 

denunciando o recrutamento de africanos para a Grande Guerra e, descrevendo as condições 

dos africanos recrutados: 
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Os indígenas mais válidos da Província têm sido violentamente recrutados para fins 

expedicionários e já há hoje quem calcule o número de mortos em perto de 5 mil. 

Porque os indígenas só voltam quando moribundos ou estropiados, a repugnância pelo 

recrutamento e pelo nome português tem-se espalhado através do sertão; contam as 

vicissitudes porque passam, dias sem alimentação muitas vezes, ou com alimentação 

imprópria; os mortos e os moribundos abandonados pelo caminho como animais; a 

lenda funesta alastra-se, os pretos emigram em massa, a agricultura e a indústria 

Zambeziana lutam com falta de braços, e o Governo é vítima dos seus próprios 

métodos, só pela violência encontra quem o sirva, e chegará o momento, se os 

métodos não mudarem, em que nem carregadores encontre e em que as empresas da 

Zambézia tenham de assistir à ruína e transformação de tanto esforço e dinheiro 
empregado em puras perdas por falta de indígenas para o trabalho.[Extrato da carta 

conjunta enviada pelo Grémio de Proprietários e Agricultores da Zambézia, pela 

Companhia do Boror e pela Sociedade de Recrutamento de Indígenas ao Governador-

geral de Moçambique, Manuel Luís Moreira da Fonseca de 06 de Maio de 1918.] 

(JERÓNIMO, 2014, p.6.).  

 

De fato, a primeira Grande Guerra foi um conflito entre as potências europeias, na 

qual o continente africano viu-se direta e indiretamente envolvido porque, nesse momento, 

estava sob dominação dos contendores. Embora as batalhas travadas no continente 

exercessem uma influência marginal no curso do conflito mundial, suas repercussões foram 

drásticas para os africanos (CROWDER, 2010). Dessa forma, não era de estranhar que os 

“indígenas” tivessem começado a “odiar os que o arrancam ao seu lar e às suas florestas para 

o ir matar sem piedade, à míngua de tudo, nos trabalhos forçados das expedições”.65 Vejamos 

então, a argumentação de Crowder acerca da participação e situação dos africanos na I Guerra 

Mundial:  

Mais de um milhão de soldados africanos participou dessas campanhas ou de 

operações militares na Europa. Em número ainda maior, homens, mulheres e crianças 

foram recrutados, muitas vezes à força, para servir como carregadores em exércitos 

cujos suprimentos não podiam ser transportados por meios convencionais, como 

estradas, ferrovias e bestas de carga. Mais de 150 mil soldados e carregadores 

perderam a vida na guerra. Muitos mais ficaram feridos e mutilados. Ao termino das 

hostilidades, todos os países da África, com exceção dos pequenos territórios 
espanhóis que permaneceram neutros, estavam formalmente envolvidos num campo 

ou no outro (CROWDER, 2010, p. 319). 

  

A primeira e imediata consequência dessa guerra para o continente africano foi a 

invasão das colônias alemães em África pelos países aliados. Ao fim do conflito, com a 

vitória dos aliados, coube a eles dividir as possessões alemães como despojos de guerra. No 

total, mais de 2,5 milhões de africanos – cifra que corresponde a bem mais de 1% da 

população do continente – participaram de uma forma ou de outra do esforço de guerra 

                                                             
65 Na ótica da administração colonial portuguesa, as populações africanas originárias eram denominadas de 

indígenas, em oposição ao cidadão europeu e aos chamados assimilados, quais sejam, os africanos colonizados e 

mais escolarizados que, tinham assimilado a cultura europeia portuguesa. 
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(CROWDER, 2010, p. 332).66 A derradeira consequência dessa guerra foi a consolidação das 

posições das potências coloniais europeias e sua soberania sobre as populações africanas.

                                                             
66 Este mesmo autor aponta que a migração voluntária de argelinos para a França teve origem com a I Guerra 

Mundial quando os africanos foram requisitados para substituir, nas usinas, os operários franceses alistados no 

exército, constituindo a mais antiga de todas as migrações originárias dos países do “terceiro mundo”. De fato, 

essa migração ocorreu em diversos momentos subsequentes: na I Guerra Mundial, durante e após a 
independência da Argélia, bem como após a II Guerra Mundial quando faltavam “braços” na França decorrentes 

da escassez de mão-de-obra por conta da guerra. Assim, no contexto da industrialização da França e da 

recuperação de sua economia, nas décadas de 60,70 e 80 do século XX, ao abrigo de acordos governamentais, a 

antiga metrópole colonial irá importar contingentes significativos de mão-de-obra argelina, criando uma ponte 

migratória de magrebinos na própria França que se prolonga até à atualidade, com diversos desenvolvimentos, 

transformando-se no “problema argelino”. Abdelmalek Sayad (1998) é um dos autores que estuda esta tal 

migração, como demonstro mais à frente, quando analisar as migrações africanas contemporâneas. Em verdade, 

a segunda e terceira geração de argelinos e outros magrebinos, bem como as gerações posteriores de filhos de 

imigrantes nascidos na França irão vivenciar a exclusão social, a discriminação racial e religiosa, o desemprego, 

a falta de oportunidades, sendo vistos como cidadãos franceses de segunda categoria, ainda que tenham nascido 

nesse país europeu. Assim, estes jovens veem no radicalismo islâmico uma expressão identitária, a partir do 

qual, muitos deles desenvolvem um nacionalismo islâmico e anti-francês e, uma ínfima parte adere aos 
diferentes movimentos e grupos islâmicos radicais, considerados “terroristas”. Assim, a partir dos anos 2000, 

com a entrada no cenário internacional de grupos de grupos internacionais bem organizados como a Al-Qaeda e, 

mais recentemente do Estado Islâmico ou Daesh, esses jovens europeus se radicalizam e aderem a tais 

movimentos, passando a realizar ataques armados e bombistas esporádicos. Tais ataques tem o seu auge no ano 

2015, com dois ataques marcantes: o primeiro no mês de janeiro com cerca de três ataques simultâneos, e o 

segundo no dia 13 de novembro com cerca de sete ataques em simultâneo, onde morreram cerca de 130 pessoais, 

cerca de 90 numa casa de shows, outras dezenas num café e cerca de três nas proximidades do Estádio da 

França, onde se realizava uma partida de futebol entre a França e a Alemanha. Estes e outros ataques posteriores 

deixam não apenas a França e Bélgica em estado de alerta, mas toda a Europa Ocidental, a Rússia e os EUA. 

Assim, a cada ataque, emerge, de novo, o estado do alerta, onde os governos francês, belga e de outros países 

europeus fecham, temporariamente, as fronteiras, anunciam o “Estado de exceção” e, restringem o direito de ir e 
vir de todos os cidadãos, passando a revistar e invadir casas de suspeitos de ligação aos ataques sem mandatos de 

segurança ou autorização da justiça. Cabe lembrar que a instabilidade política e militar em muitos países 

africanos, particularmente, os francófonos, têm a “mão” da França, assim como a instabilidade em muitos outros 

países africanos têm o “dedo” da Grã-Bretanha, Itália ou os EUA que, ao longo de histórias, fizeram dezenas de 

intervenções político-militares e econômicas em África, derrubando presidentes democraticamente eleitos e 

colocando em seu lugar, ditadores que eram favoráveis às suas políticas neocolonialistas. Desta forma, o 

radicalismo islâmico no mundo francófono foi criado pela própria França na década de 1980, quando esta, 

juntamente, com outros países europeus, impediu a governação da Frente Islâmica de Salvação (FIS) um grupo 

islâmico que ganhou as primeiras eleições presidenciais na Argélia. A FIS aproveitara-se do vazio institucional 

gerado pela morte do ditador Ahmed Boumedine e a queda do socialismo argelino, fez campanha eleitoral 

arregimentando os mais pobres, particularmente os jovens, alegando que a cultura ocidental era a causa de todos 

os males da Argélia, bem como a colonização francesa e o socialismo. Utilizando-se do seu braço armado o 
Grupo Islâmico Armado (GIA) nos bairros mais pobres, ganhou as eleições. Entretanto foi impedido de governar 

pela França que fez uma vasta campanha na imprensa desacreditando a FIS e seu braço armado, o GIA. Assim, a 

FIS declarou guerra a todos aqueles que defendiam uma sociedade democrática e plural bem como aos 

estrangeiros ocidentais residentes na Argélia, realizando gerando terror com ataques armados, atentados à bomba 

que tinham como objetivos jornalistas nacionais e estrangeiros, intelectuais, professores e todo os estrangeiros. 

Assim, assiste-se a uma fuga de estrangeiros na França que trabalhavam em diversos setores, deixando o país 

estagnado, bem como parte da população abandona o pais devido à instabilidade. O GIA é o primeiro grupo 

contemporâneo designado de “terrorista” que, utilizou estratégias, técnicas e táticas de ataques com bombas, com 

sucesso, tornando a Argélia o primeiro laboratório mundial desta prática, décadas antes do grupo palestiniano 

Hamas, ou da Al Qaeda, do Daesh, do Al-Shabab, do Boko Haram e de outros grupos islâmicos radicais. Ainda 

assim, mundialmente, têm-se uma visão de que os processos de descolonização das ex-colónias francesas e 
britânicas em África decorreram, de certo modo, em “transições pacíficas”, com estas duas potências europeias a 

reconhecerem a caducidade das relações coloniais, o direito dos africanos liberdade e autonomia, abandonando 

os territórios por si ocupados na década de 60 do século XX. Entretanto, essa visão dos processos de 
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 O período entre as duas guerras mundiais é designado de “idade de ouro” do 

colonialismo europeu em África. Além das consequências políticas, econômicas e sociais, a 

guerra afetou a vida de milhões de homens e mulheres africanos, deslocados de suas aldeias 

para milhares de quilômetros. Dessa forma, a guerra também despertou novos horizontes para 

milhares de africanos, particularmente, aqueles que pertenciam às elites, favorecendo o 

despertar dos movimentos nacionalistas em relação ao poder colonial. Ao mesmo tempo, este 

período é bastante fértil para a emancipação dos africanos pois, coincide com uma grande 

movimentação e atuação da Diáspora africana contra a colonização europeia, constituindo a 

génese do pan-africanismo.          

 Via de regra, enquanto os africanos eram subjugados, suas vozes sufocadas pela 

colonização europeia, bem como, não estavam em condições de falar por si, foram os negros 

norteamericanos e os negros antilhanos que, defenderam os direitos dos africanos. De fato, 

sempre houve relações históricas dinâmicas, entre o continente africanos e suas diásporas, 

formadas pelos sobreviventes do tráfico de escravos e afrodescendentes. Senão vejamos o que 

dizem os historiadores Joseph Harris e Slimane Zeghidour acerca desse assunto: 

 

Estas citações mostram claramente que a dinâmica das relações históricas entre a 

Africa continental e as suas diásporas, estudada nos volumes anteriores, prosseguiu 

após 1935. Estas relações, sobreviventes aos tráficos escravistas em direção a Ásia, 

Europa e Américas, foram consolidadas pelas experiências psicológicas e sociais da 

diáspora, de onde nasceram os movimentos de protesto, as revoltas e as ações 
internacionais conduzidas em prol da libertação dos negros, da liberdade e igualdade 

dos africanos e dos seus descendentes, no continente e no estrangeiro. Igualmente, a 

natureza, a maior ou menor crueldade da escravatura, o número de escravos e a sua 

proporção em relação aos senhores, influenciaram profundamente o processo de 

socialização e assim contribuíram, para modelar a representação da África, própria as 

diferentes comunidades da diáspora. Do mesmo modo, a imagem da maneira variável 

através da qual os africanos do continente se fazem representar, os pertencentes a 

diáspora tem a sua atuação em função da sua experiência de colonização. (HARRIS; 

ZEIGHIDOUR, 2010, p. 850). 

     

Assim, são os intelectuais negros diaspóricos e outros africanos estudando na Europa –

na França e Grã-Bretanha – e EUA que, irão defender o direito à autonomia e o direito de os 

africanos disporem de si próprios. Desta forma, havia uma solidariedade internacional entre 

os afroamericanos e afroantilhanos para com os africanos. Particularmente, entre os negros 

americanos, havia a ideia comum de necessidade de “salvamento” da África, a provocar 

                                                                                                                                                                                              
independência dos territórios africanos ocupados pela França e Grã-Bretanha enquanto “transições pacíficas” 

deve ser relativizada, particularmente, quando analisadas a independência de países como a Argélia, bem como, 
as sucessivas interferências políticas, econômicas e até intervenções militares dessas duas potências europeias 

em África, e a sua tentativa de influenciar o destino das nações africanas em relações neocolonialistas, após as 

independências e mesmo nos dias de hoje. 
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emancipação dos negros e demonstrar suas capacidades de se autogovernarem e contribuírem 

para a civilização mundial. Esta ideia impôs-se, particularmente, na diáspora e, irá alavancar o 

nascimento dos movimentos negros internacionais para a libertação de África e, que mais 

tarde, dará forma ao pan-africanismo. Voltando à situação vivenciada no continente africano 

nesse período de 1935, de acordo com Oloruntimehin (2010), a maior parte das colônias 

africanas, criadas pela ocupação europeia, abrigava grupos nacionais cultural e historicamente 

distintos, cuja unidade fundava-se no fato de estarem submetidas ao domínio estrangeiro. Tal 

situação colonial forjou identidades novas, na luta contra as atrocidades da dominação racial 

europeia e seu sistema que impunha seus valores, nomes, evolução política e social.   

 
Convém reconhecer que, enquanto sistema de relações, o colonialismo apresenta certa 

base racista. Se a evolução, em um contexto colonial, resulta das interações entre 

colonizador e colonizado, a consciência racial é a base do desenvolvimento do 

nacionalismo enquanto busca da soberania e da independência (OLORUNTIMEHIN, 

2010, p. 658).  

  

O colonialismo europeu sobreviveu, particularmente, graças à difusão da cultura do 

colonizador por meio da educação, criando desse modo, elites no seio das populações 

colonizadas. Os membros das novas elites africanas, assim como os chefes tradicionais 

acreditavam que seriam absorvidos e aceitos como colegas pelos colonizadores. Em alguns 

tipos dessas estruturas locais foram aproveitadas pela Administração colonial europeia, como 

são os casos do indirect rule britânico e francês. De fato, as administrações inglesas e 

francesas em África são conhecidas pelo indirect rule, um sistema de administração indireta, 

cujo poder colonial usava as estruturas tradicionais locais – chefes tradicionais, régulos, 

sobas, warrant chiefs, native authorities, chefs de paille – para melhor administrar os 

territórios africanos. Portanto, as autoridades tradicionais africanas não foram banidas com o 

sistema colonial, mas sim reutilizadas como subalternos a favor dos colonizadores.67  

                                                             
67 Cabe aqui mencionar, a participação de antropólogos e da própria Antropologia Europeia nesses processos 

coloniais do indirect rule. Assim, este tipo método de colonização foi aprovado e aperfeiçoado pelos 

antropólogos europeus, tornando-se sistema e teoria, utilizados nas suas inserções e circunscrições nas 

sociedades africanas. Primeiramente descrito pelo capitão Frederick John Lugard (1958-1945) que, 

desempenhou papel importante na história colonial britânica nas regiões Oriental e Ocidental africanas e na Ásia. 

Enquanto administrador, governador e governador-geral, em seu projeto administrativo, John Lugard definia 

como primeira grande tarefa da política colonial: “encontrar um homem influente como chefe, agrupar sob a sua 

autoridade as aldeias ou distritos que for possível, ensiná-lo a delegar poderes, interessá-lo na tesouraria 

indígena, apoiar a sua autoridade e inculcar-lhe o sentido das responsabilidades” (LECLERC, Gérard, 1973, p. 

104-105). Assim, a palavra de ordem de Lugard “find the chief!” que, – consiste numa compreensão das 
sociedades nativas ou indígenas e da interrelação das partes – foi retomada por Malinowski e seus discípulos, 

estando na origem de numerosas pesquisas de campo, na teoria funcionalista e consagradas naquilo que, mais 

tarde se denominará de “Antropologia Política” (LECLERC, op. cit.). 
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 Na realidade, os reis e chefes tradicionais desses territórios reinavam, mas não tinham 

poder. Assim, o indirect rule constituía mais uma encarnação da dominação colonial a 

submeter os africanos. Contudo, a própria situação e Estado coloniais os oprimiam, pois, os 

africanos eram colocados em posições inferiores às dos europeus, mesmo que tivessem 

formação e experiência equivalentes. O mesmo acontecia com os chefes tradicionais africanos 

que estavam em posição ambígua, muitos dos quais haviam perdido seu poder real, posição e 

prestígio social.  Nesse período, apenas a Etiópia havia logrado resistir à colonização europeia 

e mantinha-se independente.          

 De acordo com Ki-Zerbo (1972b), o período colonial constituiu, no entanto, uma fase 

histórica durante a qual este nacionalismo domesticado ou esmagado só se podia exprimir sob 

a forma de revolta. Em todo o continente africano, surgem questionamentos aos estatutos de 

colônias e protetorados com que os países africanos são designados pelas potências europeias. 

Esse questionamento é feito por associações de profissionais e sindicatos africanos, ligados à 

indústria, pesca e portos. Ao mesmo tempo, as crises econômicas atingem os territórios 

africanos, muito dependentes das economias das metrópoles europeias, até à eclosão da II 

Guerra Mundial. Essas crises pré-guerra dão origem a diversos nacionalismos africanos, que 

surgem a partir de movimentos sindicais, associações culturais, fundadas na etnia ou 

parentesco, dentro do continente e elites intelectuais formadas na Europa.   

 Na ótica de Ki-Zerbo (1972b), em África, certas categorias sociais estavam mais 

sensibilizadas com os problemas gerais e, acabam tornando-se interpretes naturais e 

catalisadores das aspirações das massas. São eles os sindicatos e os intelectuais. O autor 

reconhece que os movimentos sindicais se desenvolveram tardiamente em África por conta do 

atraso na industrialização, inerente ao sistema colonial. Assim, somente em 1930 o 

movimento sindical emerge no continente. No contexto do colonialismo europeu, o 

proletariado africano, tanto urbano como rural, foi mantido no mais baixo nível de vida, 

compatível com a mera subsistência, por meio de diversos sistemas de espoliação, 

imposições, restrições e baixos salários, destinados a assegurar mão-de-obra barata e 

abundante para os seus empreendimentos (COMITINI, 1980).     

 Tal sistema tem como base a ocupação de terras aráveis pelos fazendeiros e 

companhias europeias, com a consequente expulsão da família rural africana para as 

chamadas “reservas”, insuficientes em recursos água, qualidade do solo, etc. Não obtendo 

rendimentos suficientes para a sua manutenção nas reservas, estas famílias africanas 
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migravam para as fazendas dos europeus, para as minas ou para as cidades em busca de 

trabalho assalariado, cumprindo assim, os objetivos do colonizador em suas múltiplas formas 

de dominação. Muitas das vezes, o salário pago pelo europeu foi calculado para manter o 

africano o maior tempo possível como empregado e suficiente apenas para a sua reprodução e 

sobrevivência.          

 Enquanto os empregados e operários africanos alcançavam a consciência nacionalista, 

em grande parte, através da dura experiência das relações do trabalho, os intelectuais 

chegavam também a esta consciência pela experiência da alienação cultural (KI-ZERBO, 

1972). São as duras e miseráveis condições de vida das populações africanas que instigam 

estudantes e intelectuais africanos na Europa e negros norte-americanos para a denúncia e 

lutas que antecedem o nacionalismo africano. Assim, os intelectuais africanos vão encontrar-

se com escritores antilhanos, afro-americanos e malgaxes, denunciando, por meio de obras 

literárias, as condições dos negros nos seus territórios que vivenciavam uma condição servil, 

privados de direitos civis, políticos e econômicos.       

 Nesse contexto, em 1903, Du Bois escreve a obra As almas da gente negra, uma 

coletânea de textos literários, na qual, questiona: como nove milhões de negros americanos 

poderiam viver numa terra privados de direitos sociais, civis e político-econômicos básicos e 

impossibilitados de integrarem-se livres e iguais na sociedade norte-americana? Por sua vez, 

Price-Mars publica em 1928 a sua obra Ainsi parla l'oncle: essai d’ethnographie, exaltando o 

continente africano e seus povos. De fato, a negritude foi o nome dado a uma corrente literária 

que agregou escritores negros francófonos e também foi uma ideologia de valorização da 

cultura negra nos países africanos e em outros, com populações afrodescendentes, que eram 

ou foram vítimas do colonialismo.         

 Em 1930, o poeto martinicano Ettiénne Léro funda um jornal literário intitulado 

Légitime Défense, no qual, pela análise marxista e pela expressão surrealista, discutia a 

questão do racismo. Já René Maran, das Ilhas Martinica publica, em 1921, a novela Batouala: 

um verdadeiro romance negro, obra em que, pela primeira vez, aparece a palavra de 

negritude.  Com esta obra é agraciado com o prêmio Goncourt de língua francesa. Anos mais 

tarde, em 1935, a noção de negritude viria a ser apropriada por Aimé Césaire no número 3 da 

Revista L’etudiant Noir e, mais tarde, retomado por Leopold Senghor. Em 1938, Aimé 

Césaire escreve, de forma brilhante, e publica, em 1947, o grande canto negro Cahier d’um 

retour au pays natal. Ao usar o conceito de negritude, Césaire pretendia reivindicar a 
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identidade negra e sua cultura perante a cultura francesa, então dominante nas colônias. Para 

Césaire, negritude significava repulsa, repulsa diante da assimilação cultural, repulsa por uma 

imagem do negro tranquilo, incapaz de construir uma civilização. Enquanto isso, Senghor 

opunha os valores culturais da África Negra (emoção negra, negritude) à razão helênica 

(grega, ocidental), assumindo a negritude como dimensão identitária.68 É nesse contexto de 

confrontação do colonialismo que se organizam os primeiros congressos pan-africanos, quase 

todos realizados em capitais europeias, que passo a descrever.    

 Assim, em 1919, realiza-se o I Congresso Pan-Africano, em Paris, logo após o término 

da I Grande Guerra europeia, que contou com a participação de deputados africanos que 

ocupavam lugares no parlamento francês, e mais 57 delegados negros, oriundos das diversas 

colônias francesas e britânicas, dos EUA e Antilhas. Esse congresso foi proposto por Du Bois 

que, reclamava o direito de os negros disporem de si mesmos e direitos iguais aos dos 

brancos, conforme o princípio proclamado pelo presidente progressista norte-americano 

Woodrow Wilson que governou os EUA entre 1913 e 1921. O evento decorreu num clima de 

tensão por conta da onda de linchamento de homens negros na sociedade norte-americana 

que, em 1919, chegara ao número de 83 negros linchados.      

 Já o II Congresso Pan-Africano aconteceu em Londres, em 1921, com a presença de 

130 delegados, 41 dos quais provenientes dos territórios africanos e 35 dos EUA. Mais uma 

vez, Du Bois pediu o reconhecimento de direitos iguais entre negros e brancos. Por sua vez, o 

III Congresso Pan-Africano decorreu em 1923, mais uma vez em Londres, contando com um 

grupo organizado de intelectuais negros que formavam a Liga Africana, não fazendo muitos 

progressos. Por conta disso, foi realizada uma segunda sessão em Lisboa, na qual Du Bois 

pediu o abrandamento dos trabalhos forçados nas colônias portuguesas.    

 O IV Congresso Pan-Africano realizou-se em Nova Iorque em 1927, contando com a 

presença de 208 delegados, oriundos de uma dezena de países. É neste congresso que o Pan-

Africanismo começa a tomar a forma de uma doutrina, reivindicando o direito dos africanos 

fazerem ouvir sua voz junto às metrópoles europeias. O evento proclamou o direito dos 

africanos aos territórios africanos e seus recursos, o direito à justiça adaptada às condições 

locais, que incluísse juízes africanos, o direito à educação, ao fim da escravidão e do comércio 

do álcool.    

                                                             
68 Leopold Senghor desenvolve a negritude como um movimento cultural que exaltava a identidade negra, 

lamentando o impacto negativo que a cultura europeia e sua civilização tiveram sobre as tradições africanas.    
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Em 1939 eclode a II Guerra Mundial e, mais uma vez, milhões de africanos são 

convocados para o teatro de operações militares, participando na guerra de diversas formas. 

Mais uma vez, a guerra causa muitas dificuldades econômicas e sociais aos territórios 

africanos. Os nacionalismos crescentes são freados em 1939, com o impacto das guerras nos 

territórios africanos colonizados. Enquanto isso, surgem na Europa, particularmente na França 

e Grã-Bretanha e, nos EUA, organizações culturais fundadas por estudantes e intelectuais 

africanos que contestam o colonialismo europeu. Assim surge um movimento de 

solidariedade aos negros descendentes de africanos nos EUA e nas Antilhas Britânicas e 

Francesas que, mais tarde, ficaria conhecido como Pan-Africanismo, com Kwame Nkrumah e 

Jomo Kenyatta na Grã-Bretanha, W. Du Bois e Marcus Garvey nos EUA, George Padmore 

das Antilhas Britânicas, Price-Mars do Haiti e, posteriormente, com Leopold Senghor e Aimé 

Césaire, na França.           

 De fato, a II Guerra Mundial transformou o continente africano num campo 

estratégico, privilegiado do conflito mundial, acelerando o despertar do nacionalismo africano 

nas colónias e propagando entre os estudantes e intelectuais africanos, na Europa, uma 

mentalidade anticolonial. De acordo com Ki-Zerbo (1972b), centenas de milhares de negros 

participaram nessa guerra em regiões e países nos três continentes: na Líbia, na Itália, na 

Normandia, na Alemanha, no Médio Oriente, na Indochina, na Birmânia, dentre outros. Os 

africanos que haviam participado da guerra voltam aos seus países de origem e, com a 

experiência do conflito percebem que os europeus não são superiores aos africanos, que eram 

humanos e detentores das mesmas fraquezas quanto eles. Descobriram o seu próprio valor. 

Ki-Zerbo (1972), bem descreve o sentimento dos africanos voltados da guerra:   

 

Foi essa, para centenas de milhares de negros, a ocasião de uma descoberta brutal do 

homem branco, na sua verdade, sem máscara imperial nem ouropéis proconsulares. Os 
Brancos trabalhavam com as suas mãos. Suavam. Tinham relações carnais. 

Atormentava-os a fome e a sede como a qualquer outro, havia os que tremiam de 

medo, os que torturavam, os que traíam e os que se matavam uns aos outros com 

raiva. Certos deles eram heróis. «Os Negros não são melhores nem piores que os 

homens das outras regiões do globo», escrevia com serenidade David Livingstone. E 

esta simples frase, revolucionária no século XX, tomava em 1942 um sentido límpido 

e cru para milhões de africanos (KI-ZERBO, 1972b, p. 158).   

 

De fato, a II Guerra Mundial tinha demonstrado, aos africanos, as contradições 

existentes entre as potências coloniais europeias – entre germânicos e não germânicos, 

fascistas e não fascistas, comunistas e não comunistas. Em verdade, estes europeus, 

confundidos em África na dominação e na superioridade colonial, revelam-se verdadeiros 
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lobos uns contra os outros, a se discriminarem e se desprezarem. Dessa forma, os soldados 

africanos que participaram na guerra foram os primeiros artesãos do nacionalismo africano. 

Com o término da guerra, surgem diversos movimentos independentistas e partidos políticos 

em toda África. Recém-saída da guerra, a Europa estava enfraquecida e não pôde conter os 

nacionalismos e o crescente desejo de independência dos países africanos. Mazrui (2010) bem 

descreve o cenário político da Europa no pós-guerra: 

 

A guerra certamente desempenhou um papel ao enfraquecer as potencias imperiais. A 

Franca fora humilhada pelos alemães e a sua derrota contribuiu para a destruição do 

mito da sua invencibilidade imperial. A Grã-Bretanha saiu empobrecida e esgotada da 
guerra durante a qual ela perdera, inclusive, a vontade de conservar o domínio sobre 

um império demasiado vasto. Somente pouco mais de dois anos, após o fim do 

conflito mundial, ela foi obrigada a separar‑se da “mais brilhante joia da Coroa 

britânica”, o império das Índias. A guerra também contribuiu para reforçar o papel 

planetário dos Estados Unidos e da União Soviética, cujas sombras se projetavam 

doravante muito além do universo da Europa imperial. Cada qual a sua maneira, as 

novas superpotências iniciaram uma pressão junto aos primeiros colonizadores, os 

europeus, com o intuito de conduzi‑los a desmantelar os seus impérios (as 

superpotências possuíam seus próprios objetivos imperialistas para o pós-guerra) 

(MAZRUI, 2010, p. 133). 
 

Acerca da questão do nacionalismo africano emergente nesse contexto de dominação 

no âmbito da II Guerra Mundial, além do papel desempenhado pelos sindicatos e intelectuais 

africanos, afro-americanos e antilhanos – então radicados em diversos países europeus – e, 

das revistas literárias. Cabe também destacar o papel desempenhado pelos jovens, pelas 

mulheres, bem como pelas associações culturais, jornais e revistas e, diversas conferências e 

congressos realizados e suas resoluções. Nas linhas seguintes, destaco o papel das 

associações, jornais, revistas, bem como das conferencias e congressos realizados. 

Em 1945, com o final da II Guerra Mundial, as atividades nacionalistas africanas 

radicalizaram-se, com a realização do V Congresso Pan-Africano em Manchester, na Grã-

Bretanha. Tal congresso organizado por W. Dubois contou com sessões dirigidas por 

intelectuais africanos como: Kwame Nkrumah, J. E. Taylor, Ako Adjei e R. G. Armattoe, 

todos do Ghana; George Padmore de Trindade e Tobago; Obafemi Awolowo, H.O. Davies e 

Jaja Wachuku da Nigéria; Jomo Kenyatta do Quênia; Hastings Banda, do Malawi; Pierre 

Miliard das Guianas Francesas; T.R. Makonen das Guianas Inglesas e; Peter Abrahams 

(COMITINI, 1980). Nesse evento, os africanos denunciaram como questões-chave: as 

divisões territoriais do continente criadas pela colonização europeia; a ocupação das 

principais terras aráveis nos territórios africanos; a exploração econômica destinada a 
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desencorajar a industrialização e a instalação de colonos europeus nas terras cultiváveis em 

África. Os delegados do congresso comprometeram-se a lutar contra o analfabetismo e a 

subnutrição, a lutar pelos direitos sindicais e pela criação de cooperativas de produção. 

 É durante esse congresso que são emitidas resoluções, exigindo a independência da 

Argélia, Tunísia e Marrocos e, sustentando que a única solução para a paz residia na 

independência total e completa da África Ocidental. É ainda nesse congresso que, por 

iniciativa de Kwame Nkrumah, é formado o comitê regional, denominado West African 

National Secretariat. Pela primeira vez, os africanos reclamaram a “independência total e 

completa” e uma “África unificada”, com base numa economia socialista. Entretanto, esse 

congresso contou apenas com a participação de representantes das colônias da região 

ocidental do continente. Nenhum africano originário das colônias francesas e portuguesas 

participou desse congresso.         

 Nesse mesmo contexto, em 1947, é criada a revista Presence Africaine, pelo senegalês 

Alioune Diop, que se transformou num movimento cultural que prossegue com a tradição de 

Du Bois e dos congressos pan-africanos. Essa revista, cujos números saiam, em simultâneo, 

em Paris e Dakar no Senegal, teve um efeito explosivo, congregando jovens intelectuais 

negros de todas as partes do mundo. De fato, a Presença Africana recuperou a noção de 

negritude, explorando-a de diversas formas. A revista congregava escritores africanos e 

também europeus comprometidos com as lutas emancipadoras, como Emmanuel Mounier, 

Jean-Paul Sartre, Albert Camus e André Gide. Em 1952, sai um número especial da revista 

Présence Africaine, discutindo a questão dos estudantes africanos universitários na Europa, 

demonstrando a ausência de estudantes das colônias belgas e portuguesas em África, nesse 

movimento. De fato, nas suas políticas coloniais em África, Bélgica e Portugal só enviavam à 

Europa estudantes africanos escolhidos com muito cuidado e em número escasso até 1956. 

Por essa razão, os intelectuais desses territórios africanos desempenharão papel tardio na 

emancipação de seus territórios (KI-ZERBO, 1972).   

Voltando aos congressos pan-africanos, cabe destacar que o VI Congresso Pan-

Africano ocorre em 1953, no Ghana. É o primeiro congresso a realizar-se em território 

africano, nessa altura, Kwame Nkrumah já estava no poder, como presidente do país.69 Esse 

                                                             
69 Kwame Nkrumah, líder pan-africano, nasceu em 1909 no Ghana e morreu em 1972 em Bucareste. Foi 
primeiro-ministro entre 1957-1960 e presidente do Ghana entre 1960-1966. Estudou em escolas católicas no 

Ghana e posteriormente, cursou o ensino superior em diversas universidades norte-americanas, nomeadamente, 

Bacharelado em Teologia, Mestrado em Educação, Mestrado em Filosofia e, foi aluno de Ciência Política. 
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congresso teve como objetivos a criação do National Congresso of West África, que teria a 

função de promover a unidade da África Ocidental, bem como a organização de conferencias 

periódicas nos territórios coloniais britânicos e franceses. Nesse momento, apenas quatro 

estados africanos haviam alcançado a independência: Libéria, Etiópia, Egito e a União Sul 

Africana.           

 Em 1955, a revista Presença Africana promoveu na Sorbonne o I Congresso 

Internacional de Escritores e Artistas Negros com o tema “racismo e cultura”, que contou com 

a participação de Leopold Senghor, Jean Price-Mars, Richard Wright, Aimé Césaire e Jacques 

Rabemananjara. Neste momento, a ideia de negritude alcançava o seu auge, recusando a 

assimilação cultural. Já em 1959 realiza-se o II Encontro de Escritores e Artistas Negros, 

acontecido em Roma, com a participação de intelectuais, nacionalistas, estudantes, escritores 

e artistas negros africanos e outros radicados na Europa, cuja resolução final, declarada por 

Ahmed Sekou Touré, retomou o tema das independências africanas e, denunciava a opressão 

cultural exercida pela França nas suas colônias em África.70    

 A 6 de Março de 1957 triunfa o Pan-Africanismo, com a independência do Ghana, a 

                                                                                                                                                                                              
Durante o período estudantil nos EUA, comprometido com a libertação dos países africanos do jugo colonial, 

Nkrumah envolveu-se nas questões africanas. Ao mesmo tempo, era pregador em igrejas presbiterianas negras 

na Filadélfia e Nova Iorque, lia livros sobre políticas e divindades e tutorava alunos de Filosofia. Neste mesmo 

período, conhece intelectuais marxistas europeus exilados nos EUA e outros alunos caribenhos estudando nos 
EUA. No contato com organizações negras americanas, Nkrumah conhece Marcus Garvey, pai do pan-

africanismo messiânico. Organizou peças de teatro, publicou ensaios sobre o governo europeu em África, foi 

presidente da organização de estudantes africanos nos EUA e Canadá. Em 1945 muda-se para Londres, com a 

intenção de estudar na London School of Economics. Nesse mesmo ano, entra em contato com Du Bois e 

Padmore e ajuda na organização do V Congresso Pan-Africano acontecido 1945, em Manchester na Inglaterra, 

trabalhando arduamente para a descolonização do continente africano. Em 1947 regressa ao Ghana, envolvendo-

se com os movimentos nacionalistas locais contra a colonização britânica, envolve-se em agitações políticas com 

ex-militares africanos ao serviço da Grã-Bretanha. Após ser preso pela polícia colonial britânica, emerge como 

líder da juventude africana, em 1948. Após sua libertação, viaja de carona pelo país, proclamando que o Ghana 

precisava ser governada por africanos, construindo uma ampla base de apoio entre os produtores de cacau, 

mulheres e sindicatos. Em 1949 Nkrumah organiza um partido político: Partido da Convenção Popular (CPP). 

Em 1950 organiza uma política de desobediência civil, não-cooperação, greves e boicotes contra a administração 
colonial britânica, sendo preso e condenado a três anos de prisão. Aos poucos, a Grã-Bretanha ia fazendo 

concessões às exigências nacionalistas dos ganeses. Em 1957, bastante pressionada pelos protestos e 

movimentos políticos, a Grã-Bretanha abandona o Ghana e, Nkrumah proclama a independência do país. Nos 

anos seguintes após a independência, o Ghana enfrenta diversas crises político-econômicas, que deixam o 

governo de Nkrumah enfraquecido, o que o levam a declarar-se presidente vitalício do país, em 1964. Em 1966 

acontece um golpe de Estado no Ghana, apoiado pela Grã-Bretanha, no momento em que Nkrumah visitava o 

Vietname. Nkrumah exilou-se na Guiné-Conakry a convite do presidente Ahmed Sekou Touré e, nunca mais 

voltou ao Ghana. Morre em Bucareste, na Bulgária em 1972, vítima de um câncer, aos 62 anos de idade. Ao 

longo de sua vida, Nkrumah escreveu diversas obras acerca do pan-africanos e socialismo africano, destacando-

se a sua autobiografia intitulada Ghana, Autobiografia de Kwame Nkrumah, a sua obra-manifesto pan-africanista 

com o título África Deve Unir-se, o livro com o título A Personalidade Africana, entre outras obras.  
70 Além presença de nacionalistas, escritores e artistas africanos e negros das colônias europeias nas Antilhas 

como Frantz Fanon, este Encontro contou com a participação de escritores e artistas negros brasileiros como é o 

caso de Gilberto Gil, então residiam na Europa, alguns exilados por conta do regime ditatorial vigente no Brasil.  
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primeira nação africana a obter a independência do colonialismo europeu, mais 

especificamente, da Grã-Bretanha. Ao tornar-se independente, Ghana foi um dos países mais 

batalhadores em prol da descolonização. Nos anos subsequente, no início da década de 1960, 

dezenas de países africanos alcançam suas independências, destacando-se: Benin, Burkina 

Faso, Camarões, Chade, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Gabão, Gâmbia, Madagascar, 

Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal e Somália. Aliado a esse contexto, a criação das 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945 também contribui para o processo de 

independência dos países africanos e asiáticos. Em 1949, a Assembleia Geral da ONU 

determinou que a Líbia se tornasse independe, independência esta que aconteceu em 1952 e, a 

Somália dez anos depois. À medida que a ONU se tornava uma instituição mais 

representativa, aos poucos, o colonialismo perdia a sua legitimidade e, os países europeus iam 

fazendo concessões importantes às suas colônias, pela força dos movimentos nacionalistas 

africanos. Nesse contexto, as lutas dos países africanos pela independência vão acontecendo 

de várias maneiras: mobilização não-violenta, revoltas radicais cristãs, jihads – guerras santas 

pela via de Deus – e guerras de guerrilha (UZOIGWE, 2010).     

 Por outro lado, os EUA e a URSS, cujo poderio industrial crescera, de maneira 

prodigiosa, no contexto II Guerra Mundial, iniciavam a competição mundial bipolar, nos 

planos político, econômico e ideológico, com propaganda e apoios político e até econômico às 

ações dos movimentos africanos anticolonialistas. Os EUA que sempre direcionaram sua 

perspectiva imperialista para a América Latina, encaravam os problemas africanos com uma 

atitude liberal, como herança, antes de mais nada, da tradição anticolonial de suas próprias 

origens políticas e das lutas pelos direitos civis.71 Nesta suporta perspectiva liberal, os EUA 

defendiam uma política idealista do direito de os povos disporem de si mesmos, propondo a 

administração das colônias por um organismo internacional até à independência. Mais tarde, 

                                                             
71 Cabe aqui destacar que tais tradições anticoloniais norte-americanas devem ser relativizadas, por conta do 

passado escravocrata desta sociedade, que enriqueceu graças ao trabalho de milhões de africanos e 

afrodescendentes escravizados e violentados. Ao longo dos séculos, o racismo, discriminação racial, a 

segregação muito próxima da política do apartheid caracterizam a inserção dramática dos negros na história do 

EUA. No momento em que o recebia estudantes africanos nas suas universidades, ao mesmo tempo, os EUA 

mostravam-se uma sociedade racialmente segregada entre negros e brancos, na qual, frequentemente ocorriam 

linchamentos de negros, massacres integrantes de movimentos emancipatórios negros e de populações negras e 

afrodescendentes no seu território, bem como foram aprovadas leis segregacionistas contra essas populações que, 

vigoraram até à década de 1960. Até hoje, na segunda década do século XXI, os EUA apresentam-se uma 

sociedade onde vigora o racismo e a discriminação racial, verificam frequentemente, assassinatos de negros e 

encarceramento em massa da população afrodescendente. Entre 2014-2015, os EUA foram assolados por 
dezenas de assassinatos de jovens negros desarmados, por policiais brancos, diante do olhar impávido das 

autoridades judiciais. Tais assassinatos motivaram manifestações populares, algumas vezes violentas, nas 

cidades de Ferguson, Nova Iorque e, mais recentemente na cidade de Baltimore.   
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ficou clara que tal pretensão norte-americana, tinha objetivos puramente econômicos e 

militares, na sua disputa com a Europa e URSS, por zonas de influência geopolítico-

econômica.            

 Já a URSS tinha com uma política anticolonial assenta em bases mais sólidas, 

inspirada nas críticas de Marx e Lenine ao imperialismo, apoiando a luta dos povos 

oprimidos. De fato, o anticolonialismo soviético apresentava-se então, não apenas como uma 

tarefa de libertação, mas também como uma contribuição para a paz mundial (KI-ZERBO, 

1972b). A rigor, essas duas potências – EUA e URSS em um confronto bipolar, a 

circunscrever a chamada “Guerra-Fria” – viam em África, particularmente a região 

subsahariana, um ponto estratégico para difusão de suas ideologias.72 De fato, esta região se 

tornou um dos principais palcos da “guerra-fria” que se manifestou via influência político-

ideológica e, mediante a presença militar de soldados e mercenários dessas duas potências. 

Assim explicita a historiadora Coquery-Virdrovitch: 

 
A guerra acelerou a propagação, na Europa e na África, de uma mentalidade 

anticolonial que tornou rapidamente caduco um regime desde sempre considerado 

intocável. Amplamente solicitados e empregados fora do continente, os africanos 

trouxeram‑lhe novas ideias, formuladas a partir dos seus contatos com os europeus e 

os asiáticos. O mito da superioridade branca estava definitivamente abalado; as elites 

africanas encontravam‑se prontas a assimilar o interesse da propaganda anticolonial 

soviética ou norte‑ americana (COQUERY-VIDROVITCH, 2010, p. 337). 

 

De fato, muitos africanos haviam saído do continente para estudos nos EUA, onde 

eram matriculados em escolas e universidades destinadas à população negra, e eram 

influenciados pelas missões religiosas protestantes americanas, com propaganda política 

anticolonial. Ao mesmo tempo, os estudantes africanos estabeleciam relações com 

movimentos sociais e religiosos afro-americanos. Ao retornarem a seus países, voltavam com 

ideias anticolonialistas, incitando milhares de compatriotas seus a cursarem escolas, missões e 

universidades norte-americanas. Muitos desses estudantes estiveram em contato com afro-

                                                             
72 Relativamente ao confronto bipolar entre EUA e URSS, cabe aqui destacar a posição de Samir Amin (1977) 

que considera esta a expressão “mundo bipolar” enganosa. Conforme este autor, entre 1948 a 1967, “todos esses 

processos caminham paralelos ao domínio absoluto dos EUA nos planos industrial, financeiro e militar, e a nível 

internacional as transações se efetuam de forma acentuadamente hierarquizada. O dólar é a moeda universal e o 

atlantismo triunfa. A URSS passa da guerra-fria à coexistência pacífica a partir de 1953. A expressão mundo 

“bipolar”, frequentemente usada para caracterizar esse período, é, na realidade enganosa, pois o papel 
desempenhado pela Rússia é o de um diamante brilhando a reboque dos EUA. Todo este equilíbrio, entretanto, 

começa a se pulverizar a partir de 1967, ou seja, bem antes que a Europa, o Japão e naturalmente a URSS 

alcancem os EUA” (AMIN, 1977, p. 13-14).   
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americanos que lutavam pelos direitos civis da população negras nesse país,73 como Frederick 

Douglass, Booker Washington, Marcus Garvey e William Dubois. Dentre milhares de 

estudantes africanos que regressaram dos EUA destacam-se Kwame Nkrumah do Gana, 

Eduardo Mondlane de Moçambique, Kamuzu Banda do Malawi.     

 Desse modo, as campanhas de evangelização, encetadas pelas missões religiosas 

protestantes norte-americanas em África, acabaram servindo de “trampolim” para revoluções 

educacionais e políticas de milhares de africanos. É dessa leva de africanos para os EUA e do 

contato desses com intelectuais negros americanos que nasceu o movimento Pan-Africano, 

que desempenhou um importante papel na luta pelas independências em África e após as 

independências africanas, tornando-se um fato histórico internacional. Em 1950, 

encontravam-se nos EUA, cerca de 700 estudantes africanos frequentando universidades para 

negros e, assim, convivendo com uma expressiva manifestação do pensamento e das lutas 

anticoloniais.           

 Por sua vez, antiga União Soviética – potência europeia que não havia participado do 

processo de colonização do continente africano – tinha uma clara posição anticolonial. Há 

muito tempo que a URSS vinha mostrando solidariedade e apoiando política e militarmente 

os movimentos independentistas africanos e asiáticos de esquerda que simpatizavam com o 

comunismo. Assim, muitos quadros desses movimentos receberam treinamento militar, 

político e ideológico, verificando-se, igualmente, difusão de material de guerra e até a 

presença de soldados dessa potência mundial do leste europeu nos territórios africanos. Após 

as independências, boa parte dos Estados africanos aderiu ao socialismo africano que, parecia 

muito próximo à realidade das sociedades africanas tradicionais.74    

                                                             
73 Para uma compreensão acerca da presença e posição do negro na sociedade norte-americana e suas lutas pelos 

direitos civis, confira o relato minucioso de Mabel Morsbach (1969), intitulado O Negro na Vida Americana. Por 
outro lado, a obra de Mintz & Price (2003) com o título O Nascimento da Cultura Afro-americana, mais recente, 

oferece uma perspectiva antropológica com preocupações historiográficas acerca das relações raciais, das 

sociedades, culturas e heranças afro-americanas, bem como do parentesco e dos papéis sexuais vigentes entre as 

populações negras nos EUA. 
74 Em África, o socialismo apresentou-se tomou diversas formas, na sua maioria das vezes, em regimes 

centralmente planificados de partido único, que se confundia com o próprio estado, outras vezes, mesclados com 

as estruturas tradicionais africanas e, outras vezes, copiou as formas europeias, criando classes sociais 

inexistentes. A Tanzânia é um dos poucos casos do socialismo africano bem-sucedido, a partir do modelo do 

Ujamaa, identificado como uma vertente do socialismo cientifico, baseado na família alargada e comunismo 

africanos, que tinham como principal referência, as hortas e agricultura coletivas, conhecidas como Ujamaa 

Houses. As aldeias Ujamaa tinham como base a produção agrícola coletiva, redistribuição igualitária e a 
obrigação moral de trabalho para o bem comum. Para uma melhor compreensão da realidade vivenciada pela 

Tanzânia, após conseguir sua independência da Grã-Bretanha, bem como dos demais países da África 

Subsahariana, confira o discurso de Nyerere (1997b, p. 17-37), intitulado A África se aproxima do século XXI. 
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 De acordo com Comitini (1990), o movimento marxista-comunista tem uma longa 

história em África sendo, o primeiro partido nele inspirado, o Partido Comunista da África do 

Sul (SACP), fundado em 1921. Mais tarde foram fundados partidos comunistas no Ghana, 

Egito, Argélia, Tunísia, Marrocos, Sudão, Senegal e Nigéria. Em 1939, havia cerca de 5.000 

africanos inscritos em partidos comunistas e, em 1971, mais de 60.000 inscritos. Na África 

Austral75 – último reduto colonial no continente – países como Zâmbia, Tanzânia, Angola, 

Moçambique, Namíbia, Zaire, Madagascar e Ilhas Comores foram governados por partidos 

proclamados socialistas após suas independências, entre os anos de 1960 a 1990, embora nem 

todos se definissem como comunistas.        

Por último, mas não menos importante ator na política africana, foi influência exercida 

pela China em África. Durante as lutas de independência e após a libertação dos países 

africanos do colonialismo europeu, a influência chinesa em África foi, essencialmente, 

ideológica, através da sua política exterior. Após a II Guerra Mundial, o planeta estava 

dividido em dois blocos: o mundo capitalista ocidental encabeçado pelos EUA; o campo 

socialista formado pela URSS e seus satélites socialistas e, um terceiro bloco constituído 

pelos países independentes em vias de desenvolvimento na Ásia, África e América Latina, 

entre os quais, se encontrava a China (COMITINI, 1980).  

Com o triunfo definitivo e a consolidação do poder de Mao Tsé Tung e do Partido 

Comunista Chinês, em 1949, a República Popular da China ansiavam por reconhecimento 

internacional. Assim sendo, nos anos seguintes à sua reunificação e até o seu ingresso na 

ONU, o objetivo prioritário da China era conseguir o reconhecimento e apoio internacional. 

Nesse contexto, a República Popular da China vai confrontar-se com as duas superpotências 

mundiais, os EUA e a URSS, esta última, vista como principal inimigo, por conta da 

expansão do socialismo soviético entre os países asiáticos e africanos. Na ótica da CHINA, os 

EUA estavam na defensiva e queriam preservar os interesses já adquiridos, já a URSS estava 

numa onda ofensiva, visando alargar suas esferas de influência, particularmente entre os 

países africanos e asiáticos (Idem, 1980).  

                                                                                                                                                                                              
Neste discurso, Nyerere (1997b) demonstra a devastação causada pela colonização britânica em África, bem 

como a luta desta nação africana em busca de alternativas próprias para o desenvolvimento econômico e social.    
75 África Austral, assim chamada, corresponde à região meridional e mais a sul do continente africano, é banhada 

pelo oceano índico na parte oriental e pelo oceano atlântico na costa ocidental. É constituída pelos seguintes 
países: África do Sul, Angola, Botswana, Lesotho, Ilha de Madagáscar, Malawi, Ilhas Maurícias, Moçambique, 

Namíbia, Swazilândia, Zâmbia e Zimbábwe. Esses países, mais a R.D. Congo e Ilhas Seychelles formam a 

Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC). 
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De acordo com Comitini (1980), a China buscava protagonista na arena internacional, 

assim, durante a realização da Conferência de Bandung76, realizada entre os dias 18 a 24 de 

abril de 1955 na Indonésia, a China viu nesta Conferência uma oportunidade para vender a 

sua imagem para o mundo. Nesta Conferência, a China adotou como estratégia a defesa de 

uma política “progressista”, com uma postura moderada e não beligerância. Nesta suposta 

política progressista, durante a China protestou contra a exclusão da Conferência das 

repúblicas asiáticas que integravam a URSS, afirmando que a União Soviética tinha o direito 

de participar em Bandung por ser uma potência ao mesmo tempo europeia e asiática.  

 O primeiro-ministro chinês, Chou-en-Lai, buscou ampliar sua esfera de entendimento 

com todos os países afro-asiáticos, afastou as questões litigiosas e acentuou o desejo de seu 

país viver em paz com seus vizinhos na base do princípio de não-intervenção. Assim como 

declarou que a China não tinha a intenção de exportar sua revolução, já que era produto seu e 

não importado de qualquer outro país, negando que os técnicos chineses no estrangeiro 

representassem qualquer ameaça de problema territorial entre a China e outros países 

asiáticos. Quando os países pró-ocidente participantes da reunião mostraram agressividade na 

defesa de seus interesses, a China avançou um projeto que dava o prazo de 15 anos para as 

potências colonialistas europeias abandonarem suas possessões em África e na Ásia 

(COMITINI, 1980).          

 Nos anos seguinte, para entrar de vez no cenário política internacional, a China muda 

de postura e passa a apoiar grupos rebeldes que combatiam os governos socialistas africanos 

                                                             
76 A Conferência de Bandung realizou-se entre os dias 18 a 24 de abril de 1955, na cidade de Bandung, na 

Indonésia. Para esta Conferência foram convidados 23 países asiáticos e 6 africanos – Ghana, Etiópia, Egito, 

Líbia, Libéria e Sudão – com o objetivo de criar uma nova força global, visando a cooperação econômica e 

cultural afro-asiática, como forma de combater o neocolonialismo da Europa, EUA e URSS. Na realidade, a 

Conferência pretendia discutir o processo de descolonização em África e na Ásia. Nesse momento, quase todos 

os países africanos ainda estavam sob o jugo colonial europeu. O Japão foi o único país industrializado a 

participar da Conferência e, a URSS não foi convidada por conta do seu “social-imperialismo” e, a África do Sul 
também foi excluída por conta da sua política do apartheid. Já o mundo ocidental receava a Conferência pelo seu 

objetivo anticolonial e anti-imperialista. Os países conferencistas levantaram um debate acirrado acerca da 

política da União Soviética no leste europeu e na Ásia central, se esta deveria ser equiparada ao colonialismo 

ocidental. No final do encontro, propôs-se a criação de um “Tribunal da Descolonização”,  para julgar os 

responsáveis pela prática de políticas imperialistas e, produziu-se uma declaração com dez princípios que se 

resumia no respeito aos direitos fundamentais, o respeito à soberania e integridade territorial das nações, o 

reconhecimento da igualdade de todas as raças e nações, o princípio de não-intervenção e ingerência nos 

assuntos internos de outros países, o direito de cada nação defender-se individual e coletivamente, abstenção a 

todo o ato de agressão, a solução de conflitos internacionais por meios pacíficos, entre outros. Foi esta 

Conferência que deu origem ao princípio de “não-alinhamento”, uma postura diplomática e geopolítica distante 

as grandes potências EUA e URSS, através do qual, os países não-alinhados não seriam usados como marionetes 
destas duas potencias na sua “guerra-fria”. Ao mesmo tempo, esta Conferência conferiu prestígio a dirigentes 

como Mohamed Sukarno, presidente da Indonésia, a Chu-em-Lai, primeiro-ministro chinês e a Gamal Abdel 

Nasser, presidente do Egito.  
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apoiados pelos soviéticos. Assim, se a URSS apoiava o Movimento Popular de Libertação de 

Angola (MPLA), partido no poder em Angola, a China apoia os movimentos rebeldes da 

União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA) e da Frente Nacional de 

Libertação de Angola (FNLA) que, combatiam o governo do MPLA, de modo que a URSS 

não tivesse total influência no país. Dessa forma, a China apoiou o movimento rebelde de 

Mobutu Sesseko que derrubou o primeiro-ministro do Congo-Kinshasa Patrice Lumumba, 

então apoiado pela URSS, bem como apoiou a Somália, quando esta foi invadida pela Etiópia, 

esta última que recebia apoio de Cuba e URSS. Esses eram os princípios que moviam a 

política externa em África: a ajuda econômica e silencioso apoio aos governos que 

reconheceram o Partido Comunista Chinês como representante legítimo da República da 

China; o desenvolvimento do prestígio e soberania do regime de Pequim, diante de seus 

concorrentes internacionais diretos, EUA e URSS e, por último; a defesa e apoio aos 

movimentos proletários revolucionários internacionais (COMITINI, 1980).   

 A política de cooperação chinesa também consistia em enviar e receber delegações 

africanas de todos os níveis, de preferência organizações populares e estudantis e, por outro 

lado, investia “pesado” em acordos comerciais e pagamentos com os países africanos. A 

China era cuidadosa ao enviar seus técnicos para os países africanos, de modo que estes eram 

pagos de modo que seus níveis de vida não fossem superiores aos dos técnicos africanos. 

Dessa forma, a China reservava-se o direito de apoiar as guerrilhas rebeldes africanas, sem 

abdicar de apoiar e preparar os partidos no poder, seus governos e exércitos reconhecidos 

diplomaticamente. Por essas razões, a China governada por Mao Tsé Tung ofereceria ajuda 

aos Egito após a crise do Canal do Suez, então governada por Nasser, que reconheceu o 

Estado chinês (Idem, 1980).          

 Dessa forma, o Egito se transformou na primeira base diplomática chinesa no 

continente africano, de onde poderia dar testemunho aos outros países africanos 

independentes: Egito, Líbia, Tunísia, Marrocos Etiópia, Sudão, Ghana, Libéria. Nesse 

contexto, Pequim reconheceu o movimento de libertação e o estado argelino antes que a 

URSS o fizesse, em troca do reconhecimento mútuo. Assim, em 1960, dos 17 países africanos 

recém-independentes, apenas o Mali e a Somália reconheceram a república de Mao Tsé Tung 

e, Senegal e Nigéria, além desse reconhecimento foram mais longe, ao apoiar a entrada de 

China na ONU. No ano, seguinte, em 1961, esse número subiu para 8 estados africanos que 

reconheceram a legitimidade do governo de Mao Tsé Tung, entre os quais a Tanzânia e o 
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governo provisório da Argélia. Influenciado pela Tanzânia, seguiu-se o Uganda, então 

governada por Milton Obote, a Nigéria e o Togo. Mas, Costa do Marfim e Gabão não o 

fizeram por conta das suas ligações e apoios recebidos do mundo ocidental capitalista. Dessa 

forma, em 1962, a China comunista de Mao Tsé Tung tinha apoio de 14 países africanos, mas 

mesmo assim, menos de 1/3 dos países africanos reconheceram a legitimidade do regime de 

Pequim (COMITINI, 1980).           

Nesse cenário, a China dá seus primeiros passos diplomáticos no continente africano, 

com a visita oficial de Ahmed Sekou Touré presidente da Guiné-Conakry à Pequim, na qual 

assina um tratado de amizade e outro tratado de cooperação no valor de 26 milhões de 

dólares. Desse acordo, seguiriam outros similares como Ghana em 1961 e 1964, Mali em 

1961, Congo-Brazzaville e Tanzânia em 1965, para a exportação de maquinarias chinesas e, 

tratados comerciais com Argélia, Marrocos e Nigéria que iam até os 60.000 dólares e, até um 

acordo com o regime racista da África do Sul, no valor de 6.000 dólares. Na realidade, os 

diversos acordos comerciais e de cooperação mútua revelavam o interessa da China nos 

recursos minerais africanos e, a sua incapacidade econômica de competir com os outros 

concorrentes ocidentais (Idem, 1980).  

  

2.4. As independências africanas        

 Em 1955 realiza-se a Conferência de Bandung, na Indonésia, cujo tema era a luta 

contra a colonialismo. Com a participação de vinte e cinco países entre africanos e asiáticos, 

essa conferência estimulou as lutas por independência no continente africano e asiático. A 

Conferência foi organizada pelo movimento de solidariedade entre países africanos e asiáticos 

que sofreram com a colonização europeia, sob patrocínio de personalidades políticas 

intelectuais e científicas da esquerda europeia, com apoio financeiro da China (COMITINI, 

1980). A carta final da Conferência condenava todos os tipos de colonialismos e as doutrinas 

internacionais que recorriam à força, à infiltração e à subversão, indicando a resolução das 

disputas internacionais por meios pacíficos. Após esse evento, a Inglaterra reconhece a 

independência do Sudão em 1956, seguida da independência do Ghana, em 1957, e da Guiné 

Conakry, em 1958. No final, a Conferência representou um grande precedente para as lutas 

anticolonialistas e antimperialistas dos continentes africano e asiático. Após esses 

reconhecimentos, o processo de descolonização foi sucedendo em cadeia.   

 Assim, a partir de 1960, as colônias britânicas e francesas em África proclamam suas 
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independências, nomeadamente: Burkina-Faso, Benin, Camarões, Chade, Congo, Costa do 

Marfim, Gabão, Madagascar, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, República Centro Africana, 

Senegal, Somália, Togo e Zaire. Já entre 1961-62, cinco países tornam-se independentes:  

Serra Leoa, Burundi, Uganda e Argélia. Por essa razão, a década de 60 do século XX é 

conhecida como “década de África”.        

 Em maio de 1962, representantes dos países africanos independentes e de outros ainda 

sob domínio colonial reúnem-se na Conferência da Cúpula dos Estados Africanos 

Independentes, realizada em Adis-Abeba, capital da Etiópia, então governada pelo imperador 

Hailé Selassié. Tal Conferência tinha como objetivo coordenar e intensificar esforços para 

acelerar o processo de independência dos territórios africanos, ainda sob domínio da 

colonização europeia, reafirmando o dever de todos os estados africanos independentes em 

apoiar a liberdade e independência dos povos ainda sob domínio estrangeiro. Nesse evento, 

discutiu-se fundamentalmente duas ordens de questões: a situação do Zimbábwe, da Namíbia 

e da África do Sul que eram governadas por regimes racistas, constituídos de minorias 

brancas de origem britânica, sob regimes do apartheid; bem como a situação das colônias 

portuguesas em África: Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São-Tomé e 

Príncipe. Assim, os países reunidos determinam o apoio pela via da luta armada, como única 

solução para a libertação desses territórios africanos, ainda sob domínio colonial europeu 

(COMITINI, 1980).           

 Foi nessa Conferência que se proclamou a data de 25 de maio como dia de libertação 

de África, marcando o reconhecimento da legitimidade da ONU. Neste contexto, é criada a 

aprovada a Carta da Organização da Unidade Africana (OUA),77 a primeira instituição 

representativa do continente, com objetivos de unir, fortalecer e defender a soberania dos 

países africanos e erradicar todas as formas de colonialismo. Nos anos seguintes após a 

criação da OUA, aumentam a solidariedade, o apoio político e militar dos países africanos já 

independentes para com os movimentos independentistas das colônias portuguesas e dos 

territórios anglófonos dominados por minorias brancas, localizados na África Austral.  

 Dessa forma, as lutas armadas contra o colonialismo europeu generalizam-se na 

                                                             
77 A OUA foi criada durante a reunião da Cúpula dos Estados Africanos Independentes, acontecida em Adis-

Abeba, capital da Etiópia, entre os dias 22 a 25 de maio de 1963, com o objetivo de discutir os problemas 

advindos da descolonização. Nesse contexto, os africanos estavam convencidos da necessidade imperiosa de 

intensificar esforços para acelerar as independências de todos os territórios africanos, ainda sob dominação 
colonial. Foi nessa reunião que foi elaborada, apresentada e aprovada a Carta da Organização da Unidade 

Africana, seus objetivos e princípios norteadores. Meio século após a sua criação, a OUA viria a dar lugar à 

União Africana (UA).  
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Guiné-Bissau, Cabo-Verde, São-Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Zimbábwe, África 

do Sul e Namíbia. Cerca de dez anos depois, em 1975, os territórios da Guiné-Bissau, Cabo-

Verde, São-Tomé e Príncipe, Moçambique e Angola obtêm suas independências da 

colonização portuguesa, por meio de lutas armadas sangrentas. Esses dois últimos países 

falantes da língua portuguesa e localizados na África Austral apoiaram a luta armada de 

libertação e desempenharam papel relevante para a independência dos países africanos 

vizinhos – África do Sul, Namíbia e Zimbábwe – que estavam sob domínio de governos 

racistas dominados por minorias brancas em sistemas de apartheid. Dessa forma, cinco anos 

depois, em 1980, o Zimbábwe alcança sua independência da minoria branca de origem 

britânica que governava o território. Já a África do Sul e a Namíbia livram-se do regime do 

apartheid em 1990.           

 Após a década de 1990, apenas a República do Sahara Ocidental (RASD) – território 

situado na costa atlântica e noroeste africano – é que continuou e continua sob colonização e 

ocupação do Marrocos desde 1976 até aos dias de hoje, em um conflito armado com o país 

colonizador e tentativas de negociações, ainda em curso, mediadas pela ONU. É este o último 

reduto do sistema colonial em África, sendo que a colonização é assumida por um país 

africano, numa história que passo a narrar nas linhas seguintes. Na segunda metade do século 

XX, no contexto da descolonização das colônias francesas e britânicas em África, a Espanha – 

seguindo o exemplo de Portugal – mantêm uma política de assimilação em África, criando a 

Província do Sahara Ocidental, por meio de um decreto, datado de 10 de agosto de 1958. 

Após inúmeras tentativas para fixar-se no território e no contexto das pressões internacionais, 

este país europeu cede às pressões internacionais e, em maio de 1975, decide realizar um 

referendo sobre a autodeterminação do Sahara Ocidental, que contara com a concordância do 

povo saharwí, a favor da independência do país.       

 As pressões que obrigaram a Espanha a descolonizar este território africano 

provinham, fundamentalmente, de Estados árabes africanos e do Médio Oriente que, 

ameaçavam cortar relações comerciais, especificamente o comércio do petróleo, bem como 

ameaçavam invadir militarmente a região. Entretanto, mesmo a maior parte dos Estados 

árabes aceitando a proposta espanhola de um referendo, Marrocos país islâmico que faz 

fronteira com a República do Sahara Ocidental rejeitou o referendo, reclamando ser uma 

decisão contrária aos seus desejos anexionistas.  O rei marroquino, Hassan reclamando 

domínio histórico sobre o Sahara ocupou parte do território da República Unida do Sahara 
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Ocidental, provocando um incidente político-militar, obrigando dessa forma, o Tribunal 

Internacional de Haia na Holanda, a considerar seus interesses colonialistas. 

Inexplicavelmente, a Assembleia Geral da ONU votou a favor dessa proposta, pedindo a 

Espanha que adiasse o referendo até que o tribunal se pronunciasse.    

 Em seguida, a Mauritânia, outro país africano que faz fronteira com a República 

saharwí, assinou um acordo secreto com Marrocos, de partilha do Sahara Ocidental, cada um 

ficando com metade do território. Dessa forma, desde o ano de 1975, a República 

Democrática do Sahara Ocidental mantém-se sob ocupação marroquina, cujo processo de 

independência continua nas “gavetas” da ONU, situação que se arrasta até aos nossos dias, na 

segunda década do século XXI. Em resumo, podemos afirmar que a colonização ainda não 

terminou no continente africano. Ainda hoje, cerca de 40 anos após o referendo organizado 

pela Espanha que, prometia a liberdade e independência à nação do Sahara Ocidental, este 

povo do deserto permanece como a última colónia em África, cujos cidadãos vivenciam a 

violência cotidiana, sob ocupação do Marrocos.    

 

 

2.5. Os países africanos no período pós-independências: a contemporaneidade em África

 Quando das independências da maioria dos Estados africanos na década de 60 do 

século XX, seus territórios eram constituídos de populações maioritariamente analfabetas, 

alcançando cerca de 98% da população. No geral, cada nação africana continha pequenos 

grupos de dirigentes que formavam uma minoria “ocidentalizada”, demograficamente não 

significante, mas que era a única parcela da população que sabia ler e escrever e, estava em 

condições de se adaptar ao tipo de estruturas burocráticas e organização jurídico-política 

herdadas do colonialismo, ou imposta pelas antigas metrópoles ou, ainda escolhidas pelos 

órgãos de tutela da ONU (NEME, 1966). Acerca desse período crucial, Elikia M’bkolo (2007) 

bem circunscreve os desafios e paradoxos vivenciados pelos países e sociedades africanas, 

após obterem suas independências das potencias colonizadoras europeias: 

 

O ano de 1960 foi indiscutivelmente o ano da África, pois, perante a surpresa, a 

perplexidade e a incredulidade dos outros continentes, viu dezoito colônias da Europa 

aceder em alguns meses à soberania e ao reconhecimento internacional como Estados; 

simultaneamente, era brutalmente abalada e, aparentemente, ficava para sempre, 
comprometida, a imagem da África complacentemente difundida pelas potências 

coloniais, segundo a qual os africanos seriam, por um período mais ou menos longo, 

incapazes de se governar por si próprios e precisavam de ser orientados por potências 

tutoras.[...]. Por um lado, a questão da soberania estava longe de ter encontrado a 
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solução definitiva, tanto pelo número elevado de colônias ainda sujeitas à dominação 

europeia, como porque todos os indicadores, em especial as crises que acompanhavam 

as independências, confirmavam a determinação das antigas potências coloniais a 

envidarem todos os esforços para defenderem os seus interesses nas antigas 

possessões. Por outro lado, amachucados e frustrados por muitos decênios de 

dominação colonial, os povos africanos esperavam ver os seus novos dirigentes lançar 

a África independente em estratégias, ações e realizações que provocassem uma 

ruptura completa com o colonialismo europeu, e que, simultaneamente, 

correspondessem às suas aspirações (M’BOKOLO, 2007, p.547).  
 

É fato inconteste que, após as independências, os povos africanos esperavam de seus 

líderes e governantes, a tão ansiada liberdade –libertação da terra e dos homens –, bem-estar e 

desenvolvimento, até então negados pela dominação europeia. Havia um “mito” acerca das 

independências dos países africanos do jugo europeu, de que estas trariam liberdade e 

desenvolvimento e bem-estar, enfim, “a África para os africanos”. Entretanto, logo após as 

independências, a soberania política e econômica dos governos dos países africanos foi 

colocada à prova pelas diversas crises político-econômicas que enfrentaram e pela relação de 

dependência com as antigas metrópoles europeias, cujas relações e termos de troca eram 

caracterizadas, muitas vezes, por um neocolonialismo econômico e cultural.78 Assim, muitos 

estados africanos independentes vivenciaram paradoxos político-econômicos e, foram 

obrigados a se posicionar, entre adotar uma política subalterna, de continuidade das relações 

coloniais ou, optar pela redefinição das suas relações com as antigas potências coloniais, 

adotando uma política nacionalista, capaz de responder aos anseios de suas populações. 

Nesse contexto, nem sempre, as instituições políticas adotadas pelos governos 

africanos se ajustavam, à maneira de ser, viver, pensar e fazer da maioria das populações 

nativas africanas. Na maioria das vezes, os modelos de governação, divisão administrativa e 

sistema político, implementados pelas lideranças e elites africanas, utilizavam o aparato 

político e institucional herdados do colonialismo europeu, muito semelhantes aos dos 

Estados-nação da Europa Ocidental e sua cosmovisão. Alguns estados mantiveram suas 

estruturas tradicionais africanas, como são os casos da Etiópia, Swazilândia e Marrocos, mas, 

a grande maioria dos estados africanos optou por modelos presidencialistas ou 

semipresidencialistas europeus ocidentais e, outros ainda, por modelos socialistas, inspirados 

                                                             
78 Um exemplo do neocolonialismo pode ser circunscrito, a partir da atuação da França em África. A França 
foi a potência europeia com maior número de colônias no continente africano, cujo poder estava baseado 
na sua presença militar, econômica e cultural. Após as independências dos países africanos na década de 
1060, consciente dos novos rumos, a França iniciou um processo de criação de diversas organizações e 
instituições que congregavam os países africanos francófonos nas mais diversas esferas: política, 
econômica e cultural, assentando assim, suas bases neocoloniais, dentre os quais, bancos e corporações 
comerciais, fundos sociais e estudantis, uniões, conselhos, etc.  
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nos países do leste europeu ou asiático.        

 Ainda assim, dentre esses estados africanos pós-coloniais que optaram por modelos 

europeus ocidentais e socialistas, poucos adotaram sistemas democráticos parlamentares, com 

base no princípio de representação e na existência de partidos políticos de âmbito nacional. A 

maioria dos países africanos eram dominados e dirigidos por ditadores ou, por pequenos 

grupos, elites e líderes formados em países da Europa Ocidental capitalista e da Europa 

Oriental socialista e pelos padrões de civilização desse continente. Dessa forma, mesmo após 

as independências, as economias de muitos países africanos continuavam dependentes do 

comércio com as metrópoles europeias colonizadoras, por conta do modelo de exportação, 

resultado de décadas de extrativismo e exploração de matérias-primas em bruto, num sistema 

conhecido como neocolonialismo.79         

 Cerca de 75% dos países mais pobres do mundo localizam-se na África Subsahariana, 

Situação que permanece no século XXI (COQUERY‑VIDROVITCH, 2010). Mais uma vez, 

tem-se uma expressão da violência europeia em África, entretanto, nesse momento, não há 

mais colonialismos com ocupação de territórios e implantação do sistema político europeu, 

mas permanece como perspectiva, o colonialismo e exploração econômica dos recursos 

africanos. Assim, muitos países optaram por governos socialistas, de orientação marxista-

leninista, em regimes de partido único que fracassaram poucos anos depois. Aliado a essa 

conjuntura político-social, “o início dos anos de 1980 marcou um agravamento preocupante 

da situação, acelerado pela grande estiagem que, entre 1983 e 1985, afligiu 20 países e cerca 

de 35 milhões de pessoas” (COQUERY‑VIDROVITCH, 2010, p. 360).   

 Na realidade, quando atingiram suas independências, nem todos os Estados africanos 

estavam preparados para gerir as máquinas estatais e administrativas, herdadas do 

colonialismo europeu. Suas economias eram voltadas para exportação de monoculturas, como 

cacau, chá e não para a produção de bens alimentícios. A maioria dos países africanos eram 

constituídos de pequenas nações e populações heterogêneas, com fronteiras físicas artificiais – 

muitas vezes dividiam os grupos etnolinguísticos ao meio e não respeitaram as fronteiras 

                                                             
79 Samir Amin et al (1977; 1981) com suas obras marcantes A Crise do Imperialismo e, Imperialismo e 

Comércio Internacional: a troca desigual, à luz de teorias marxista, é um dos teóricos africanos que melhor 

aborda a questão das trocas comerciais entre os EUA e países europeus com chamado “terceiro mundo”, 

constituído na sua maioria por antigas colônias europeias em África, Ásia e América Latina. Em suas obras, 

denuncia os termos de trocas entre as metrópoles europeias e suas antigas colônias –periferia– como tendo 
agravado as desigualdades de desenvolvimento nos últimos países, classificando tais modelos de trocas 

comerciais como: relações imperialistas, de trocas desiguais, neocolonialismos e geradoras de dependência 

econômica, criadas pela Europa e EUA para subdesenvolver a “periferia”.  
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tradicionais desses povos – gerando conflitos armados, guerras de secessão, massacres e 

genocídios. De fato, as fórmulas e receitas político-econômicas, ocidentais se mostravam 

artificiais e até contrárias às instituições autóctones africanas, criando conflitos de interesses, 

classes sociais antes inexistentes e, mais tarde, lutas entre facções, entre grupos e partidos, 

golpes de estado e levantes militares. Dessa forma, a maioria desses países africanos 

enfrentou conflitos políticos armados e guerras civis fraticidas, étnico-religiosas e de 

secessão, majoritariamente por conta da má distribuição dos dividendos resultantes da 

exploração de riquezas naturais e recursos minerais.      

 Assim sendo, desde o início das independências na década de 1960 até meados de 

1980, o continente foi marcado por uma grande fragmentação política, registrando cerca de 70 

golpes de Estado, nos quais os países enfrentavam conflitos entre chefes tradicionais, 

dirigentes ocidentalizados e forças armadas, clivagens herdadas do colonialismo europeu e 

decorrentes da polarização, internacional no contexto da “Guerra Fria”. Desde então, os países 

africanos vivem alternâncias forçadas entre governos militares e governos civis, liderados por 

um só homem, em regimes ditatoriais que se perpetuam indefinidamente por mais de 40 anos 

no poder. Aliado a esse contexto, a desarticulação da URSS, no final da década de 80 do 

século XX, veio agravar a situação política, econômica e social de muitos Estados africanos 

que tinham nos países desse bloco, seus principais parceiros econômicos e ideológicos. 

Vejamos, a análise de M’bokolo (2007) acerca da dependência e desenvolvimento do 

continente africano, no contexto da ordem mundial em constante mutação, nas décadas finais 

do século XX:   

Aos olhos dos combatentes da independência, a ruptura definitiva do nexo colonial era 

condição prévia para toda e qualquer tentativa de reorganização econômica e política 

do continente. Ora, mal haviam sido declarados soberanos, os Estados africanos foram 

precipitados num sistema internacional, o da «guerra-fria», prenhe de tensões e 

conflitos e, simultaneamente, percorrido por dinâmicas, pleno de potencialidades e 

aberto a perspectivas das quais todos eles, independentemente das referências 

ideológicas que proclamavam, queriam tirar o máximo proveito: a maioria julgava 

receber uma preeminência do mundo capitalista a que pertenciam os seus antigos 

Estados colonizadores e para o qual iam as suas preferências; alguns, muito menos 

numerosos, apostaram no campo socialista, sem que por isso tivessem 

necessariamente aderido aos «marxismo-leninismo»; outros ainda, mais hábeis, davam 

a impressão de se entregarem a um exercício de equilibrismo entre os dois campos, 
mas mantendo-se muito ligados ao mundo ocidental. Foi nesse contexto que os novos 

Estados se organizaram para levar a cabo a emancipação política completa e tentaram 

pôr em prática um desenvolvimento econômico que desse resposta às expectativas das 

populações (M’BOKOLO, 2007, p. 548).       

    

Dessa forma, um segmento significativo de países africanos vivenciou diversas crises 

em todas as dimensões da vida de seus indivíduos e das próprias sociedades, por causa das 
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transições bruscas de modelos econômicos estrangeiros. Até aos dias de hoje, na segunda 

década do século XXI, o continente africano enfrenta problemas políticos, econômicos e 

sociais, há muito ultrapassados pelos outros continentes, como insegurança alimentar, fomes 

cíclicas, epidemias ligadas a questões de saúde básica, conflitos fronteiriços, territoriais, 

conflitos político-militares antes, durante e após as eleições, assim como sofre com a ausência 

de governos democraticamente eleitos e com situações de desrespeito pelos direitos humanos 

fundamentais.  E, mesmo sendo o território que mais concentra recursos naturais e riquezas 

minerais, o continente africano é o território mais empobrecido do planeta. Nesse contexto de 

crises e conflitos, poucos países africanos puderam ser donos de seus destinos. Muitos 

permanecem até hoje como estados subalternos das potencias capitalistas da Europa, EUA e, 

mais recentemente, da China, que hoje assume uma postura colonialista, dentro do modelo 

extrativista, nas suas relações com o continente africano e latino-americano.   

 

2.6. Panorama geral da migração estudantil internacional de alunos africanos 

Para compreender as dinâmicas do ensino superior em África e a migração estudantil 

internacional de alunos africanos, utilizo, essencialmente, dados disponíveis nos relatórios de 

organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura (UNESCO), a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e a Organização 

de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e na coleção História Geral de África. 

Via de regra, o ensino superior tem sido tema recorrente de debate internacional, frente ao 

crescente reconhecimento que se tem dado às habilidades e competências de mais alto nível, 

muitas das vezes consideradas como essenciais para o desenvolvimento dos países, 

particularmente, no contexto da globalização ante uma acelerada evolução em direção às 

economias baseadas no conhecimento (UNESCO, 2009).80 Nesse contexto de discussões 

acerca do ensino superior e da mobilidade estudantil internacional, designa-se por “estudante 

internacional” aquele aluno que viaja de sua terra de origem com intenção de estudar em outro 

país ou território. Enquanto que “estudante estrangeiro” ou “estudante internacionalmente 

móvel” é aquele aluno matriculado em um programa de educação num determinado país, sem 

residir de forma permanente nesse território. Já a “mobilidade estudantil internacional” seria a 

migração de pessoas para o estrangeiro para fins de estudos (Idem, 2009).  

                                                             
80 UNESCO. Tendencias globales en la movilidade de estudiantes. 
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Embora ainda pesem e continuem válidas as motivações originais que, levavam os 

países a apostar na migração estudantil internacional, a mobilidade com fins de estudos 

responde cada vez mais a considerações econômicas. De fato, muitos governos veem-na como 

um ponto de apoio ao desenvolvimento econômico e um meio de melhorar a qualidade do 

ensino superior em seus países e suas IES. Outras nações consideram-na como um elemento 

de prestígio e, algumas vezes, uma fonte de renda que lhes ortoga vantagens. Já para as 

pessoas, a migração para estudar no estrangeiro constitui um novo meio de melhorar suas 

carreiras profissionais, tanto em seus países de origem como no mercado de internacional do 

trabalho, ou ainda, como um investimento para uma possível mobilidade no futuro (OIM, 

2008).81 

No tocante às causas da mobilidade estudantil internacional, este relatório da OIM 

aponta que a decisão de estudar no exterior e a seleção do país dependem de uma variedade de 

fatores culturais, educacionais, econômicos e sociais. Por um lado, entre os fatores que 

determinariam a escolha de um local de estudos no exterior pelos estudantes estariam: a 

política de imigração ou de concessão de vistos do país de acolhida aos estudantes 

estrangeiros; as facilidades de obter o visto de entrada, as possibilidades de trabalhar e estudar 

ao mesmo tempo, ou mesmo, de permanência no país após terminar os estudos; mas também, 

as possibilidades de trabalho no país de acolhida e no país de origem, após completar os 

estudos, bem como o valor que atribuído aos diplomas e certificados no mercado de trabalho 

quando voltar ao seu país natal (Idem, 2008). Outras razões para essas mobilidades, estão 

ligadas ao reconhecimento dados às aptidões profissionais e às qualificações obtidas no 

exterior pelo país de origem e pelo país de acolhida; o reconhecimento automático dos 

diplomas e créditos obtidos tanto de um como de outro lado; assim como, a avaliação dos 

custos monetários e não monetários dos estudos no exterior em comparação com os custos no 

país de origem; quer seja, a proximidade geográfica e cultural entre o país de destino e o país 

de origem; quer seja, os laços históricos. Essas constituem algumas das razões de preferência 

na escolha de um país estrangeiro para estudar (Ibidem,2008).     

 Por outro lado, temos razões, quais sejam: o prestígio e a qualidade das instituições de 

ensino e do sistema educacional no país de acolhida em comparação com o país de origem, o 

tipo de ensino superior oferecido pelo país de origem e as possibilidades de acesso ao ensino 

                                                             
81 OIM. La Movilidad de los Estudiantes, la internacionalización de la educación superior y la migración de 

personas calificadas. 
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superior no país de acolhida, a existência de redes de estudantes e ex-alunos do país de origem 

no país de acolhida. Como também, o idioma do país de destino e a língua de ensino, no qual 

sabemos que a língua inglesa constitui o primeiro idioma internacional e o segundo mais 

falado no mundo, oferecendo vantagens comparativas aos seus falantes; a qualidade de vida 

no país de destino e, a infraestrutura e benefícios sociais à disposição do estudante estrangeiro 

no país de destino, sejam eles serviços médicos, residência estudantil, centro de línguas. Essas 

eram as outras razões que motivavam os estudantes a migrar para outros países (OIM, 2008).

 Por sua vez, o relatório da UNESCO (2009) apontava diversas outras razões para os 

estudantes decidirem estudar no exterior: para alguns, estudar fora de seu país de origem 

representa uma oportunidade de ampliar seus horizontes culturais e intelectuais, enquanto que 

outros viajam para o estrangeiro a fim de evitar a frustração de cursar universidades locais, 

muitas delas, com recursos insuficientes. Já outros estudantes não têm alternativa senão deixar 

o país quando desejam desenvolver estudos num campo específico, inexistente no país de 

origem. Entretanto, há também outros fatores de atração de estudantes para as universidades 

estrangeiras, como por exemplo, o fato de algumas instituições prestigiadas serem muito mais 

atrativas para um grande número de estudantes estrangeiros, o fato de certos países adotarem 

estratégias orientadas para captar e reter imigrantes altamente qualificados e, por outro lado, a 

existência de incentivos econômicos fortes que fazem com que as instituições anfitriãs 

promovam um ativo recrutamento de estudantes internacionais (Idem , 2009). 

Já a grande parte de artigos sobre a mobilidade estudantil internacional refere-se às 

realidades da Europa Ocidental, América do Norte e dos países da OCDE. Dentre os artigos, 

cabe destacar o texto de Vinokur (2006), acerca da migração de pessoas qualificadas – 

fenômeno conhecido como brain dain ou “fuga de cérebros” 82 – entre os EUA e os países da 

OCDE. Esta autora faz um debate epistemológico mostrando existir insuficiência de dados 

empíricos nos estudos sobre a temática, assim como distingue conceitos e, procura dar clareza 

ao debate acerca da mobilidade estudantil internacional.83 Nesse cenário, o trabalho de 

Gribble (2008) aborda a gestão da migração estudantil internacional sob a perspectiva dos 

países emissores de estudantes, diante da crescente permanência de seus alunos nos país 

                                                             
82 Comumente, designa-se de “fuga de cérebros”, à emigração/saída em massa de indivíduos com alto nível 
educacional ou, altamente qualificados de países pobres para países ricos, devido a fatores como instabilidade 

política, conflitos étnicos, guerras, ausência de oportunidades, riscos à saúde, entre outros. 
83 VINOKUR, Annie. Brain migration revisited. Globalisation, Societies and Education. 
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receptores.84 Esta autora mostra que países “ricos” como Austrália, Grã-Bretanha e Canadá 

tiram benefícios desta tendência de permanência de estudantes oriundos da mobilidade 

internacional, aproveitando-se das habilidades dos estudantes estrangeiros formados em seus 

territórios. Contudo, os países emissores desses estudantes perdem essa mão-de-obra 

qualificada, com consequências nefastas para o seu desenvolvimento socioeconômico 

(GRIBBLE, 2008). Normalmente, os emissores de estudantes são países em desenvolvimento, 

por isso, mais propensos ao risco de “fuga de cérebros”. Por conseguinte, percebo que grande 

parte dos relatórios e artigos sobre a mobilidade estudantil internacional abordam a temática 

da “fuga de cérebros” tem como focos centrais, a Europa Ocidental, a América do Norte e, os 

países da OCDE, ignorando as realidades de outros continentes e regiões “periféricas” como 

África, Médio Oriente, o Mundo Árabe e a América Central e do Sul.    

 No tocante à migração estudantil internacional na África Subsahariana – região mais 

pobre do planeta, donde são provenientes os integrantes da Diáspora no Ceará – entre os anos 

de 1994 a 2004, os estudantes africanos envolvidos nessas mobilidades apontavam diversas 

razões para estudar no exterior, entre as quais se destacavam: a experiência de estudar fora e 

viver no estrangeiro, uma forma de preparação para viver num mundo cada vez mais 

globalizado e, a falta de acesso ao ensino superior de melhor qualidade em seus países. Por 

certo, as altas taxas de mobilidade estudantil dessa região em direção ao exterior poderiam 

indicar a existência de um défice na prestação de serviços educacionais nos países emissores 

de alunos (UNESCO, 2006).85 Este mesmo relatório apontava que a África Subsahariana, 

região mais pobre do planeta, apresentava as taxas mais altas de mobilidade estudantil para o 

estrangeiro, cerca de 5.9%. Tal taxa representava quase três vezes mais que a média mundial, 

quando a média das outras regiões não chegava a 4%. A Ásia Central tinha 3,9%, o Mundo 

Árabe 2,9% e, Ásia Meridional e do Sul 1,3%, América Latina e Caribe 1,0% e, a América do 

Norte com 0,4%. Assim, 1 em cada 16 estudantes subsaharianos estudava fora do país ou do 

continente (Idem, 2006).          

 Os dados referentes à mobilidade estudantil internacional na África Subsahariana 

indicavam que cerca de 99% dos estudantes estrangeiros que cursam seus estudos nesses 

países, são provenientes de países dessa mesma região. O mesmo acontece com outras regiões 

                                                             
84 GRIBBLE, Cate. Policy options for managing international student migration: the sending country’s 
perspective.  
85 UNESCO. Compendio Mundial de la Educación 2006: comparación de las estadísticas de educación en el 

mundo. 
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como é o caso da América Latina, Ásia meridional e Pacífico com cerca de 80%, seguidas 

pelos países do Mundo Árabe e da Ásia Central com cerca de 70%, e com somente 27% a 

Europa Ocidental e América do Norte, tomadas em conjunto (OIM, 2008). No cômputo geral, 

a mobilidade estudantil internacional mostra algumas tendências: assim, quanto menor for o 

número de estudantes estrangeiros que um país recebe, maior será a probabilidade de que tais 

estudantes provenham de países vizinhos ou do mesmo continente (Idem, 2008). 

Esse cenário africano, caracterizado pela migração estudantil de africanos para 

diferentes destinos é histórico, conforme mostram os historiadores africanos Joseph Harris & 

Slimane Zeghidour (2010), capítulo 23 do VIII Volume, da Coleção História Geral de África, 

intitulado A África e a diáspora negra. Neste tópico, Harris e Zeggidour (2010) apontam que 

a migração de africanos para a Europa e para a América do Norte, com motivos de estudos, é 

antiga, assim como é, a permanência desses estudantes nos países receptores, que vem 

acontecendo desde 1935, na primeira metade do século XX. Senão vejamos sua descrição das 

migrações de estudantes africanos nesse período: 

 

A necessidade de formação superior explica, igualmente, boa parte das emigrações 

africanas, quase todas as potências coloniais desinteressaram‑se pelo ensino 

universitário na África. O número de estudantes africanos inscritos nas universidades 

europeias e americanas cresce de modo intenso, entre 1935 e 1960, e muitos dentre 
eles não mais retornam ao seu pais de origem. Durante este período, a emigração 

africana para a América do Sul, Caribe e Índia cessa quase inteiramente, os 

emigrantes dirigiam‑ se, em sua grande maioria e desta feita, para a Europa e para os 

Estados Unidos da América do Norte, em uma proporção muito superior àquela dos 

dois séculos precedentes. Em que pese a ausência de estatísticas, pode‑ se afirmar 

com certeza que o número de africanos a terem deixado naquele momento o seu 

continente fora relativamente limitado, uma vez que se tratava principalmente de 

estudantes. (HARRIS; ZEGHIDOUR, Op cit, p. 863). 

 

De acordo com estes autores, sempre houve relações históricas dinâmicas entre os 

africanos no continente e as suas Diásporas, quer sejam aquelas comunidades sobreviventes 

do tráfico escravista na Ásia, Europa e Américas,86 quer sejam aquelas constituídas por 

estudantes africanos na América do Norte e Europa Ocidental, mais precisamente, nos EUA, 

França e Grã-Bretanha. Na sua ótica, “tais relações foram consolidadas pelas experiências 

psicológicas e sociais da Diáspora, a partir das quais, nasceram os movimentos internacionais 

em prol da libertação dos negros, da liberdade e igualdade dos africanos e dos seus 

                                                             
86 Ao descrever as atividades políticas desses sujeitos afrodescendentes nascidos na Diáspora, particularmente 

nos EUA, Harris e Zeghidour afirmam que, “essas tentativas de libertação processadas na África e na diáspora, 
culminaram, entre 1900 e 1935, no movimento pan-africanista; os anos 1920, particularmente, conheceram uma 

intensa atividade, especialmente, graças aos esforços de Marcus Garvey e William Du Bois, nos EUA” (Idem, p. 

850). 
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descendentes no continente e no estrangeiro” (HARRIS e ZEGHIDOUR, 2010). Na visão 

destes historiadores, uma das razões para tais relações, foi a própria experiência de 

colonização em África, num contexto em que as potências europeias não estavam interessadas 

em instituir o ensino universitário em África. Assim, para fugir do colonialismo europeu, 

restava aos estudantes africanos, a alternativa de migrar para a Europa e EUA, para estudos. 

Então, vejamos: 

Crescente número de africanos, impelidos pelo desejo de escaparem à opressão 

econômica e política, emigrou para as capitais europeias. Eles vêm principalmente das 

colônias francesas da África do Norte e das colônias belgas; milhares de argelinos 

estabelecem-se especialmente na França durante este período: no curso da guerra da 
Argélia, havia na França cerca de 450.000 argelinos e pouquíssimos retornaram à sua 

terra natal. A necessidade de formação superior explica, igualmente, boa parte das 

emigrações africanas, quase todas as potências coloniais desinteressaram-se pelo 

ensino universitário em África. O número de estudantes africanos inscritos nas 

universidades europeias e americanas cresce de modo intenso, entre 1935 e 1960, e 

muitos dentre eles não mais retornam ao seu país de origem. Durante este período, a 

emigração africana para a América do Sul, Caribe e Índia cessa quase inteiramente, os 

emigrantes dirigiam-se, em sua grande maioria e desta feita, para a Europa e para os 

Estados Unidos da América do Norte, em uma proporção muito superior àquela dos 

dois séculos precedentes. Em que pese a ausência de estatísticas, pode-se afirmar com 

certeza que o número de africanos a terem deixado naquele momento o seu continente 

fora relativamente limitado, uma vez que se tratava principalmente de estudantes 
(HARRIS; ZEGHIDOUR, 2010, p. 850-851). 

      

Nesse cenário, estes autores apontam que, mesmo após as independências das colônias 

africanas, a migração se manteve, porém, com modificação na natureza, motivações e 

destinos. Desta forma, a migração leva os africanos não somente para a Europa Ocidental e 

EUA, mas para diferentes partes do mundo, como Canadá, Austrália, Pacífico Sul, bem como, 

ao Médio Oriente e países do antigo Bloco Socialista. Assim, são apenas os estudantes que 

migram, mas também técnicos e especialistas altamente qualificados, configurando o 

fenômeno da “fuga de cérebros” que, toma proporções alarmantes nas décadas de 60 e 70 do 

século XX. Vejamos sua narrativa acerca dos processos migratórios africanos no período pós-

independências:    

 

Após as independências, a partir dos anos 1960, a emigração prosseguiu, porém, a sua 

natureza, as suas motivações e o destino dos emigrantes foram, novamente, 

modificados. Não é mais estudantes que se expatriam, mas igualmente, técnicos e 

especialistas altamente qualificados: médicos, engenheiros, homens de negócios, 

músicos e outros artistas, professores universitários, etc. por outro lado, durante este 

período, a emigração conduz novamente os africanos a toda a parte do mundo, como 
anteriormente ao século XX, pois que, eles não somente se estabelecem na Europa 

Ocidental e nos Estados Unidos da América do Norte mas, igualmente, no Oriente 

Médio, nos antigos países socialistas, no Canadá, na Austrália e no Pacífico Sul. 

Professores e conferencistas africanos oferecem cursos na Universidade da Papuásia – 

Nova Guiné! Este fenômeno, a “fuga de cérebros”, tomou proporções realmente 

alarmantes nos anos 1960 e 1970, entretanto, e felizmente, parece ter chegado à sua 
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solução. Nesta mesmo época, não mais causa espanto encontrar africanos médicos, 

dentistas, cientistas, engenheiros, professores, etc., no estrangeiro. Se a África está 

privada das suas competências, estas ao menos testemunham o seu êxito nos planos 

intelectual, cultural e político. (HARRIS; ZEGHIDOUR, 2010, p. 851). 

 

De fato, à medida que ocorriam mudanças em todo o continente, à medida que muitos 

países africanos alcançavam suas independências, entre as décadas de 1960 e 70, mais de 

25.000 (vinte e cinco mil) profissionais de África abandonam o continente em direção ao 

mundo Ocidental. Para frear esta tendência e minimizar esta “fuga de cérebros”, a OIM criou 

o chamado “Programa de Migração para o Desenvolvimento”. Entretanto, não tenho 

informações sobre os resultados de tal iniciativa. Por último, estes autores circunscrevem os 

fenômenos da “feminização”87 das migrações africanas, bem como, da migração de pessoas 

menos instruídas em busca de postos de trabalho – parte das quais envolvidas com o tráfico 

internacional de drogas – e de “exilados políticos”, enquanto “novas” características das 

migrações africanas das últimas décadas do século XX. 

  

A emigração de mulheres confere uma nova característica à emigração africana. 

Instruídas ou semialfabetizadas, diplomadas ou não, frequentemente oriundas da costa 
ocidental, estas africanas emigraram para Europa (especialmente para a França, 

Alemanha ou Grã-Bretanha) e para as Américas na esperança de lá encontrarem um 

emprego (muitas são enfermeiras) ou enriquecerem-se (aqui incluindo o contrabando 

ou tráfico de entorpecentes). Uma emigração masculina do mesmo tipo constitui a 

terceira característica da diáspora moderna: uma crescente quantidade de africanos 

pouco instruído, sem formação, esperam ganhar a vida nas grandes metrópoles 

europeias, por intermédio de variados tipos de atividades, ilícitas ou não, a começar 

pelo “lavar a louça” em restaurantes, passando pelos trabalhos de manutenção, até, 

finalmente e inclusive, o contrabando ou tráfico de drogas. Uma última categoria de 

emigrantes, recentemente evidenciada, vem inchar as fileiras da nova diáspora, 

temporária ou definitivamente. Trata-se dos exilados políticos. Eles fugiram da guerra 
civil ou foram vítimas dos conflitos fronteiriços entre países independentes; foram os 

instigadores ou organizadores de um golpe de Estado fracassado ou foram expulsos do 

seu país por espionagem em benefício de uma potência estrangeira ou por outras 

razões (HARIS; ZEGHIDOUR, 2010, p. 851-852). 

     

Para estes dois autores, as razões que levavam os africanos a migrar no passado são as 

mesmas que levam estes sujeitos a deslocar-se no presente, num contexto onde facilmente 

pode-se deduzir que as suas migrações têm origem inicialmente, na progressiva degradação da 

                                                             
87 O termo “feminização da migração” diz respeito às recentes tendências mundiais, nas quais, a migração das 

mulheres passa a ganhar maior evidencia nas dinâmicas migratórias, particularmente, em virtude da procura por 

empregos tradicionalmente femininos – trabalho doméstico, limpeza, prestação de cuidados a idosos, indústria 

do sexo, mas também por tomarem consciência dos seus direitos em sociedades onde persistem numerosos 

constrangimentos restritivos à sua emancipação. Assim, a feminização da constitui um processo social, político, 
econômico e cultural, em um mundo globalizado (Fórum Migrações do 36º Congresso Migrações, realizado em 

19 abr. 2007, em Lisboa). Disponível em https://www.fidh.org/pt/forum-migracoes-portugues/. Acessado em 17 

set 2016.  

https://www.fidh.org/pt/forum-migracoes-portugues/
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situação socioeconômica e política desde as independências, bem como, migram em busca de 

empregos ou de maior realização profissional, para rapidamente enriquecerem ou para 

conhecer a aventura.   

Voltando aos relatórios das grandes organizações internacionais, esses documentos 

retratam um cenário de disparidades econômicas regionais e no nível de desenvolvimento 

entre a Europa Ocidente e a América do Norte, em relação às outras regiões do globo 

terrestre, particularmente, África Subsahariana, Ásia, partes da América Latina e Pacífico. 

Esse cenário de disparidades regionais – a Europa Ocidental e a América do Norte como 

principais regiões receptoras de estudantes estrangeiros – mostra que há motivos para temer 

que a migração estudantil possa reforçar a “fuga de cérebros”, na mesma medida em que 

promove o fortalecimento institucional nos países em desenvolvimento. De fato, ainda que 

também ofereça vantagens aos países de origem, a longo prazo, a migração de pessoas 

altamente qualificadas pode representar um custo alto às nações (OIM, 2008).  

Por um lado, os países de origem perdem o capital humano e a produtividade que 

representam as pessoas qualificadas e; se a educação dessas pessoas foi realizada em escolas 

públicas, essas nações perdem também o investimento efetuado na educação primária, 

secundária e superior desses indivíduos. Por outro lado, essas diásporas altamente qualificadas 

podem contribuir para o desenvolvimento económico do país de origem através de 

investimentos, do envio de remessas e dos vínculos que estabelecem entre os países de origem 

e de destino em termos de comércio, inovação e conhecimentos técnicos. Por sua vez, se os 

estudantes regressarem aos países de origem com conhecimentos e experiências adquiridos no 

estrangeiro e utilizarem suas aptidões de forma produtiva, representam uma contribuição 

positiva para o fortalecimento institucional local e o intercâmbio de conhecimentos técnicos 

no país de origem (Idem, 2008).       

A migração de estudantes e de pessoas qualificadas apresenta-se maior entre as ex-

colônias e as antigas metrópoles europeias, como por exemplo, a França, onde existem fluxos 

significativos de mais de 30% de estudantes internacionais oriundos de seus ex-territórios 

africanos (GRIBBLE, 2008). Desta forma, esta estudiosa das migrações considera os 

impactos de migração estudantil internacional sobre os países emissores de alunos e, discute 

as respostas que vários países de origem têm empregado na tentativa de regular mobilidade de 

estudantes para o estrangeiro. A autora demonstra também, como as dificuldades de acesso ao 

ensino superior constituem um problema grave na África Subsahariana, cujas taxas de 
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matrícula nas IES desta região são as menores entre os continentes.    

 Ao mesmo tempo este subcontinente apresenta a maior taxa de mobilidade de saída de 

estudantes: um em cada dezesseis estudantes estuda no estrangeiro. Ainda assim, esta autora 

mostra a existência de iniciativas que visam expandir o acesso ao ensino superior e reduzir a 

saída de estudantes de seus países de origem, como é o caso da Universidade Virtual Africana 

(AVU). A partir dessa iniciativa, os países africanos envolvidos partilham conhecimentos e 

recursos, a fim de alcançar o objetivo comum de aumentar a oferta de ensino universitário, em 

um continente onde menos de 5% dos alunos têm acesso ao ensino superior (GRIBBLE, 

2008).             

 De fato, os artigos e relatórios internacionais, têm em comum, o fato de mostrarem 

altas taxas de emigração de estudantes subsaharianos para aos países da OCDE, Europa 

Ocidental e EUA, assim como chamam atenção para a “fuga de cérebros”. Entretanto, 

questiono se no caso da atual migração estudantil internacional de africanos para o Bloco 

Econômico da OCDE, Europa, EUA, ou mesmo para o Brasil, se trata de “fuga de cérebros”, 

ou “fuga de pessoas altamente qualificadas”, visto que a maioria dos africanos que emigra 

com finalidade estudos, sai do país, somente, com o ensino secundário/médio concluído para 

fazer cursos de graduação e, uma minoria para cursar pós-graduação.    

 A análise das tabelas e quadros estatísticos do relatório da Unesco (2006), intitulado 

Compendio Mundial de la Educación, chama atenção para a posição do Brasil a receber 

estudantes universitários estrangeiros, no âmbito da migração estudantil internacional. No ano 

2004, o Brasil recebera cerca de 1.260 (mil duzentos e sessenta) estudantes estrangeiros, dos 

quais, 387 (trezentos e oitenta e sete) eram oriundos de países da própria América Latina, 34 

eram provenientes da África Subsahariana, e o restante, cerca de 701 estudantes tinham 

procedência não especificada. Nesse contingente da mobilidade de estudantes internacionais 

para o Brasil, cabe ainda mencionar que 11 (onze) alunos eram oriundos da Ásia Central, 18 

(dezoito) eram oriundos do Oeste da Ásia e Pacífico, 98 (noventa e oito) eram originários da 

América do Norte, 9 (nove) vinham da Ásia do Sul e Ocidental e, somente, 2 eram 

provenientes de países árabes. Nesse período, o Brasil era o país latino-americano que recebia 

maior número de estudantes estrangeiros (UNESCO, 2006).    

 No cenário atual da mobilidade estudantil africana para o Brasil, grande parte dos 

estudantes africanos emigra para este país da América do Sul ao abrigo do PEC-G e, uma 

ínfima parte para cursar pós-graduação no âmbito do PEC-PG ou, através de outros acordos 
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bilaterais, ou ainda, por conta própria e apoio de suas famílias para se inserir em faculdades 

privadas. Assim, pergunto: não se trataria de apenas uma emigração de possíveis “talentos” 

africanos, tendo em conta o grau de escolaridade – nível médio, pré-universitário – desses 

sujeitos quando saem de seus países de origem, bem como pelo fato de que muitos estudantes 

não têm domínio das áreas das ciências das tecnologias, de informação, comunicação, 

computação, entre outras áreas de conhecimento consideradas “importantes” no contexto da 

globalização? São estas algumas das questões que me interpelam no debate acerca da 

mobilidade estudantil de alunos africanos para outros continentes. Terminado este tópico, no 

próximo Segmento movimento a categoria-chave de “Diáspora” e a sua configuração à luz de 

teóricos dos Estudos Pós-coloniais – William Du Bois, Stuart Hall e Paul Gilroy. Logo em 

seguida, demonstro como a mobilidade internacional de alunos africanos para o Brasil-Ceará 

deu origem à Diáspora africana contemporânea neste Estado do Nordeste brasileiro.    
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3. MOVIMENTANDO A NOÇÃO DE DIÁSPORA NA INVESTIGAÇÃO DE 

ESTUDANTES AFRICANOS NO BRASIL NA CONTEMPORANEIDADE: A 

DIÁSPORA AFRICANA EM FORTALEZA-CE     

  

“Em suma, o metropolitano aceitaria o imigrante 

se ele fosse invisível e mudo; ora, a partir de 

certa densidade demográfica, o fantasma adquire 

uma terrível consistência; ainda mais pelo fato de 

que, mais seguro por causa do número, ousa, ao 

contrário, falar alto, e em sua língua natal, e às 

vezes vestir-se com seu traje tradicional”.  

(Albert Memmi) 

          

Neste segmento, movimento a noção da diáspora, uma categoria central na análise da 

presença de estudantes africanos em território brasileiro no contexto da migração estudantil. À 

luz das ideias fundantes de pensadores dos Estudos Culturais e de Estudos Pós-coloniais, mais 

precisamente, Du Bois (1999, 2007a, 2007b), Hall (2006, 2011a, 2011b, 2013) e Gilroy 

(2001), delineo o campo analítico que designo “diáspora africana em Fortaleza”, enfatizando 

os processos de ressignificação identitária de seus integrantes e, por fim, discuto acerca do 

lugar social das mulheres africanas nessa diáspora estudantil.         

  

3.1. Configurações de Diáspora no pensamento de William Du Bois, Paul Gilroy e Stuart 

Hall: inspirações teóricas         

 A noção de diáspora, movimentada nesta pesquisa, é inspirada nos escritos de autores 

dos Estudos Culturais88 e Pós-Coloniais,89 como Du Bois (1999, 2007a, 2007b), Gilroy (2001) 

                                                             
88 De acordo com Mattelart & Neveu (2004), os Estudos Culturais nascem na década de 60 do século XX, mais 

precisamente em 1964, no Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) da Universidade de Birmingham, 

tendo como pais fundadores: Richard Hoggart, Raymond Williams e Edward P. Thompson, também fundadores 

da New Left Review. Estes autores eram oriundos das classes populares, estudavam a influência da cultura 

difundida na classe operária pelos meios de comunicação modernos, bem como estavam preocupados com a 

formação de adultos das classes populares e, eram influenciados pelo marxismo althusseriano. Com a 

contratação de Stuart Hall e Charles Taylor para o CCCS em 1968 e, a inauguração da Universidade Aberta em 

1970, o CCCS procura ganhar legitimidade acadêmica. Entretanto, Hall e Taylor são oriundos das minorias 

britânicas e, por isso, serão vistos com desconfiança e por muito tempo serão considerados autores marginais dos 

Estudos Culturais. Diferentemente de outros país fundadores, Hall não é autor de livros de referência, apesar de 
produzir uma enorme quantidade de artigos, insistindo na importância da experiência do colonizado, em relação 

à postura britânica paternalista acerca da sua família na constituição de sua identidade. Nos anos 1970 surge a 

segunda geração dos Estudos Culturais, com destaque para a presença de figuras como Paul Gilroy e Kobena 
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e Hall (2006, 2011a, 2011b, 2013). Tal noção foi e vem sendo utilizada por esses e outros 

autores em referência à dispersão de comunidades negras e afrodescendentes em redor do 

mundo, cujo deslocamento produz identidades moldadas e localizadas em distintos e por 

diferentes lugares (WOODWARD, 2013).         

 Na sua acepção original, o termo se reporta à dispersão do povo judeu pelo mundo. 

Entretanto, a utilização da noção de “diáspora” referindo-se às populações negras foi cunhada 

por Du Bois (2007),90 comovido com a situação dessas comunidades, em distintas regiões no 

continente americano,91 a vivenciarem condições comuns de subalternidade, de opressão, 

sendo racializadas e discriminadas por conta de seu passado escravo. Tais comunidades 

tinham como principal característica em comum a experiência do sofrimento, causado pela 

escravidão racial na modernidade. Du Bois é o primeiro afroamericano que realiza estudos e 

descreve sociologicamente as duras condições de vida nas comunidades negras norte-

americanas, expondo o impacto da opressão racial e seus efeitos devastadores nas 

comunidades dos negros libertos da escravidão. Desse modo, faz críticas aos estudos feitos na 

época por falta de zelo, imparcialidade e por serem exageradamente acadêmicos, apelando, 

assim, para a necessidade de realização de estudos interaciais mais rigorosos. Na sua ótica “o 

                                                                                                                                                                                              
Mercer, dois pesquisadores negros britânicos. O CCCS ganha uma crescente visibilidade cientifica seguindo uma 
tradição anglófona. Finalmente, em 1979, Hall entra para a Universidade Aberta. 
89 Os Estudos Pós-coloniais nascem na década de 80 do século XX, quando um vasto campo de estudos se 

constitui em torno das culturas chamadas subalternas ou pós-coloniais, dos grupos minoritários e dos 

colonizados de outrora. Essas culturas subalternas e minoritárias deslocam o olhar da “racionalidade da razão” 

para um outro nível de racionalidade, o das ações efetivas, das emoções e das sensibilidades, contribuindo para 

subtrair as visões do mundo ao domínio do universalismo do logos ocidental. Os Estudos Pós-coloniais 

permitiram contextualizar o poderoso desejo que se experimenta em numerosos países do Sul de construir modos 

de pensamento mais aptos a dar conta das próprias realidades. Dessa forma, os Estudos Pós-Coloniais se 

desenvolveram a partir das questões presentes nas últimas grandes compilações do CCCS, em 1982, apoiando-se 

nos escritos de Martin Luther King e de Frantz Fanon. Paul Gilroy é um dos autores mais significativos desse 

eixo de estudo, através da sua obra O Atlântico Negro, visto como uma reação ao etnocentrismo dos trabalhos 
sobre a cultura. Juntamente com outros pesquisadores negros, Gilroy explora os estilos de vida e as criações 

artísticas das comunidades negras e asiáticas na Grã-Bretanha, bem como coloca em discussão os pressupostos e 

as rotinas moralizadoras de inúmeros discursos antirracistas (MATTELART & NEVEU, 2004).  
90 William Edward B. Du Bois (1868-1963), nascido em Massachussets nos EUA e falecido em Acra no Ghana, 

foi historiador, sociólogo, escritor, intelectual, ensaísta, jornalista e líder político afro-americano, na passagem da 

escravidão a precária cidadania da população afrodescendente na América. Nascido três anos após a abolição da 

escravatura nos EUA, formado na Fisk University, depois, uma nova formação em Harvard e com pós-graduação 

na Alemanha, Du Bois viajou por vários países da América Latina, África, Europa e China estudando a condição 

da população negra e proferindo palestras. Dedicou toda a sua vida à causa da comunidade negra no mundo, 

escrevendo vários livros. Reconhecendo as condições de vida das comunidades negras e o preconceito racial da 

sociedade dominante, insistia que o negro lutasse, incessantemente, pelos seus direitos e assumisse seus deveres, 

visando a ascensão social da coletividade. Organizou os Congressos Pan-africanos e, no final da vida, exilou-se 
no Ghana, onde faleceu aos 95 anos de idade, deixando inacabada a Enciclopédia Africana.  
91 Para uma compreensão minuciosa e detalhada acerca das culturas negras nas Américas Cf. a obra de Arthur 

Ramos (2013), intitulada Culturas Negras no Novo Mundo. 
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problema do século XX é o problema da barreira racial – a relação das raças mais escuras com 

as raças mais claras na Ásia e na África, na América e nas Ilhas Oceânicas” (DU BOIS, 1999, 

p. 64). Nas suas obras, Du Bois (1999, 2007a, 2007b) utiliza metáforas e eufemismos raciais 

que se tornaram famosos, cabendo destacar: “sombra do véu” e “barreira racial” para se 

referir ao preconceito e discriminação que separa dois mundos: branco e negro; “décima parte 

talentosa” para afirmar a existência de uma elite intelectual na população negra americana e 

“diáspora africana” para se referir à população afrodescendente nos EUA, bem como a noção 

de “dupla consciência”, para se referir à tensão permanente de ser, ao mesmo tempo, negro e 

norteamericano.          

 Já Gilroy (2001) estuda a diáspora constituída pelas populações afrodescendentes nos 

territórios que constituem o Reino Unido e EUA, cunhando a designação Atlântico Negro, 

expressão que dá título à sua principal obra. O autor apresenta uma noção de diáspora distinta 

como “negociação de rotas”, uma alternativa ao “retorno às raízes”, à metafísica da raça, da 

nação e de uma cultura territorial fechada, codificada no corpo, perturbando a mecânica do 

pertencimento. Senão vejamos: 

 

Como alternativa à metafísica da “raça”, da nação e de uma cultura territorial fechada, 

codificada no corpo, a diáspora é um conceito que ativamente perturba a mecânica 

cultural e histórica do pertencimento. Uma vez que a simples sequência dos laços 

explicativos entre lugar, posição e consciência é rompida, o poder fundamental do 

território para determinar a identidade pode também ser rompido. (GILROY, 2001, p. 
18). 

 

De fato, esta sua ideia apresenta-se como uma alternativa ao conceito de raça e, rompe 

com as noções de território, lugar e posição social como referências identitários e explicativos 

da Diáspora. Em suas reflexões, Gilroy (2001) argumenta que seu conceito de Diáspora 

supera as definições essencialistas, até então usadas, para caracterizar as populações negras 

deslocadas de seus territórios de origem, baseadas na raça negra e raízes cultuais no 

continente africano como território de origem.    

Esta versão da diáspora é distinta porque ela enxerga a relação como algo mais do que 

uma via de mão única. Ela nunca ofereceu apenas resposta aos interesses, tanto 

acadêmicos como políticos, que tentaram negar as sobrevivências africanas, seus 

contágios e as influências da escravidão para além dela. Esta abordagem das relações 

diaspóricas surge depois que a lógica cultural da combinação, do tangenciamento e as 

suplementaridade foi estabelecida [...] (GILROY, 2001, p.21). 

 

Sua visão inovadora aponta para a diáspora em termos de negociação de rotas, de 

intercâmbios entre culturas políticas que tomam lugar dentro de um contexto baseado na 

memória social, ativamente produzida pela experiência daquilo que Gilroy (2001) designa de 
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terror racial – escravidão racial, sistema de plantation, colonialismo, segregação – das 

populações negras e afrodescendentes. Assim, o autor circunscreve da sua noção de diáspora, 

em jeito de crítica aos discursos essencialistas de alguns movimentos diaspóricos que, 

adotavam o essencialismo como estratégia de luta diante do racismo: 

 

Diria que a discussão contemporânea sobre o conceito de diáspora surge como uma 

resposta mais ou menos direta aos ganhos trans-locais do movimento Black Power92 

durante a Guerra Fria. Primeiro, ela circulou como parte de um argumento que 

propunha a reconfiguração da relação entre África e as populações parcialmente 

descendentes de africanos do hemisfério ocidental. Sustentada por frutíferas revisões 

da ideia de libertação nacional, esta iniciativa cada vez mais audaz se dirigiu contra-

argumentos mais gerais que iluminaram as limitações políticas reveladas pelas formas 

essencialistas de conceituar a cultura, a identidade e a identificação. Diferenças dentro 

do coletivo em questão não podem ser indefinidamente reprimidas em prol que se 
maximize as diferenças entre este grupo em particular e os outros. As teorias baseadas 

na noção de diáspora têm por vezes reagido de forma impaciente contra o poder 

coercivo e autoritário da unanimidade racial. Tal essencialismo tem procurado atalhos 

em direção à unidade e tem repousado sobre concepções totalitárias e mesmo fascistas 

sobre a comunidade política, especialmente quando toma emprestado teorias alemãs 

sobre a hipersimilaridade racial e o absolutismo étnico. (GILROY, 2001, p. 17-18). 

   

Dessa forma, Gilroy mostra a primeira concepção de diáspora – essencialista – que 

circulou como um argumento que propunha uma reconfiguração da relação entre África e as 

populações afrodescendentes no mundo ocidental que, era sustentada por ideais profícuos de 

libertação nacional. Tal noção utilizava-se de essencialismos na sua abordagem e 

conceituação de cultura, identidade e identificação, passando por cima das diferenças na 

tentativa de criar unidade entre os distintos movimentos, muitas das vezes, caindo na ideia de 

similaridade racial e absolutismo étnico. 

Ao invés de uma visão de diáspora unificada partindo de África e suas raízes, Gilroy 

(2001) propõe uma visão rizomática,93 objetivando uma conexão cultural entre comunidades 

negras em distintos lugares, a partir de uma memória social, emergida do terror racial. Assim, 

o autor propõe a noção de diáspora como alternativa ao conceito de raça – negra – como 

estando ligada a um território e lugar de origem específicos – em África – como fatores 

explicativos da diáspora. Este autor critica as concepções essencialistas, étnicas, raciais e 

nacionais de identidades. 

                                                             
92 Black Power, em tradução livre poder negro, foi um movimento entre pessoas negras no mundo ocidental, 

especialmente nos Estados Unidos. Mais proeminente no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, o 

movimento enfatizou o orgulho racial, racismo e da criação de instituições culturais e políticas negras para 

cultivar e promover interesses coletivos, valores antecipadamente, e segura autonomia para os negros.  
93 A ideia de rizoma remete-nos em primeiro lugar à Biologia, a um caule subterrâneo enraizado que se prolifera 
por todos os lados, dificultando a localização do seu centro nervoso. Entretanto, na acepção dos Estudos 

Culturais, a metáfora do rizoma é utilizada para mostrar as diversas e distintas conexões culturais das diásporas 

oriundas de distintos lugares e não apenas de um único centro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
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Por sua vez, Hall (2006, 2011a, 2011b, 2013) utiliza a noção de diáspora para se 

referir às identidades heterogêneas dos imigrantes oriundos da região do Caribe na Grã-

Bretanha, seus mitos de origem, enfatizando as necessidades e os perigos que enfrentam 

diante dos processos de globalização. O autor faz uma crítica às concepções essencialistas 

étnicas, raciais e nacionais da identidade acerca da cultura e da política de localização, 

resgatando o conceito de identificação como um processo de articulação e costura nunca 

completa, engendrada pelos sujeitos diaspóricos. Vejamos seus argumentos antiessencialistas: 

 

O momento essencializante é fraco porque naturaliza e des-historiciza a diferença, 

confunde o que é histórico e cultural com o que natural, biológico e genético. No 

momento em que o significante “negro” é arrancado de seu encaixe histórico, cultural 

e político, e é alojado em uma categoria racial biologicamente constituída, 

valorizamos, pela inversão, a própria base do racismo que estamos tentando 

desconstruir. Além disso, como sempre acontece quando naturalizamos categorias 
históricas (pense em gênero e sexualidade), fixamos esse significante fora da história, 

da mudança e da intervenção políticas. (HALL, 2011b, p. 326-327). 

    

O conceito de identidade, desenvolvido por Hall, apresenta-se relacionado a outros 

conceitos e categorias como nação, raça, etnia, classe social, gênero. Seu argumento principal 

é de que, na modernidade tardia,94 as identidades são cada vez mais fragmentadas e 

fraturadas, multiplamente construídas ao longo dos discursos, práticas e posições que podem 

se cruzar ou ser antagônicas (HALL, 2011a). Na sua ótica, o que caracteriza as populações 

diaspóricas é a condição de hibridismo e não a mistura racial, a miscigenação, como muitos 

tem perspectivado. Senão vejamos: 

 

Um termo que tem sido utilizado para caracterizar as culturas cada vez mais mistas e 

diaspóricas dessas comunidades é “hibridismo”. Contudo, seu sentido tem sido 

comumente mal interpretado. Hibridismo não é uma referência à composição racial 

mista de uma população. É realmente outro termo para a lógica da tradução. Essa 

lógica torna-se cada vez mais evidente nas diásporas multiculturais e em outras 

comunidades minoritárias e mistas do mundo pós-colonial. Antigas e recentes 

diásporas governadas por essa posição ambivalente, do tipo dentro/fora, podem ser 

encontradas em toda a parte. Ela define a lógica cultural composta e irregular pela 

qual a chamada “modernidade” ocidental tem afetado o resto do mundo desde o início 

do projeto globalizante da Europa. O hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, 

que podem ser encontrados com os “tradicionais” e “modernos” como sujeitos 
plenamente formados. Trata-se de um processo de tradução cultural, agonístico uma 

vez que nunca se completa, mas que permanece em suas indecibilidades. (HALL, 

2011a:71).  

 

                                                             
94 Em Hall (2006, p. 9), modernidade tardia ou pós-modernidade refere-se à “mudança estrutural que estaria 
transformando as sociedades modernas no final do século XX, fragmentando as paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, no passado tinham fornecido sólidas localizações como 

indivíduos sociais. 
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De fato, Hall chama atenção para o processo de tradução cultural e identitárias em 

populações diaspóricas como importantes para a sobrevivência dos indivíduos, referindo-se a 

identidades multiculturais como algo que nunca se completa, que permanece indecisivo, 

gerado pela modernidade ocidental por meio da globalização europeia. A lógica da tradução 

acima descrita refere-se à ideia de aceitação que as identidades estão sujeitas aos contextos 

históricos, políticos, de representação e da diferença, não sendo unitários ou puro. A tradução 

diz-nos muito acerca do modo como as identidades devem ser conceptualizadas na sua relação 

com o futuro da modernidade, opondo-se à ideia de tradição que tenta recuperar a pureza 

anterior e recobrir as unidades e certezas perdidas (HALL, 2006). Vejamos: 

 
Pois há uma outra possibilidade: a da Tradução. Este conceito descreve aquelas 

formações de identidade que atravessam e intersectam as fronteiras naturais, 

compostas por pessoas que foram dispersadas para sempre da sua terra natal. Essas 

pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem a 

ilusão de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas culturas 

em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e se perder 

completamente suas identidades. Elas carregam os traços das culturas, das tradições, 

das linguagens e das histórias particulares pelas quais foram marcadas. A diferença é 

que elas não são e nunca serão unificadas no velho sentido, porque elas são, 

irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas interconectadas, pertencem 

a uma e, ao mesmo tempo, a várias “casas” (e não a uma “casa” particular). (Op Cit, 

2006, p. 88-89). 

 

Para Hall, o processo de tradução implica negociação com novas culturas, sendo 

produto de várias histórias e culturas interconectadas. Nesse contexto, Hall (2006) é de 

opinião que as sociedades da modernidade tardia são frutíferas em produzir diferenças, isto é, 

elas são atravessadas por distintas divisões e antagonismos sociais que produzem diferenças e, 

diferentes posições de sujeitos. Assim, produzem identidades culturais mutáveis e em 

transição, diferentes posições e distintas tradições culturais, fruto de cruzamentos 

complicados e misturas culturais. Dessa forma, o autor vincula as discussões sobre identidade 

aos processos e práticas que têm perturbado o caráter estabelecido de muitas populações e 

culturas nacionais, referindo-se aos processos de globalização, modernidade, migração 

forçada ou livre, fenômenos esses que têm se tornados globais. Para ele, as novas identidades 

sociais tornaram-se visíveis, provocando processos de afirmação e diferenciação, novas 

divisões sociais e, particularmente, o nascimento daquilo que se designa de “política de 

identidades” (Idem, 2006). Na sua ótica, na modernidade tardia, as identidades tornam-se 

“celebrações móveis”, formadas e transformadas continuamente em relação às formas pelas 

quais os indivíduos são representados ou interpelados nos sistemas culturais em que estão 
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inseridos (HALL, 1987 apud HALL, 2006, p. 13).      

 Dessa forma, Hall afirma a perspectiva de que as identidades e as identificações 

constituem processos sempre em construção, a partir das negociações que os indivíduos 

efetivam ao longo de suas trajetórias. Tais identidades apresentam-se como processos em 

aberto, em movimento, de negociações de trajetórias, que expressam diferentes contextos 

sociais e trajetórias peculiares de cada indivíduo. [...] “elas invocam uma origem que residiria 

num passado histórico, têm a ver com a utilização de recursos da história, da linguagem e da 

cultura para a produção não daquilo que somos, mas daquilo no qual nos tornamos” (HALL, 

2006, p. 108-109). Hall é um autor, particularmente importante para a pesquisa que estou a 

desenvolver, pois, trabalha a relação entre a diáspora e as identidades sociais nos finais do 

século XX, um eixo central do meu estudo. Esta perspectiva de diáspora é decisiva, estando 

no horizonte analítico da minha pesquisa.       

 De fato, as noções de diáspora anteriores às obras de Gilroy (2001) e de Hall (2011a, 

2011b) situavam-na como algo referente ao passado, como fenômeno racial, econômico-

demográfico e como raiz cultural. Gilroy e Hall pensam a diáspora para além dos 

essencialismos, encarando-a como fruto da hibridização racial e cultural. Ao invés da origem 

em uma raiz cultural comum, esses teóricos pensam no processo de hibridização e tradução 

cultural engendrado pelos indivíduos diaspóricos. Suas obras abordam acerca das 

comunidades minoritárias, das culturas que se vão gestando quando se está “longe de casa” na 

“terra dos outros”, da “dupla consciência”, da posição ambivalente dos indivíduos ao se 

sentirem dentro e ao mesmo tempo fora de suas culturas nacionais, de identidades em aberto 

gestadas nas diásporas no contexto da modernidade tardia.    

Nas suas análises, Hall (2006, 2011a, 2011b, 2013) e Gilroy (2001) partem de 

realidades e contextos distintos de um mesmo território, mas que se aproximam pela 

abordagem teórica. Na sua análise, Gilroy (2001) parte da realidade vivenciada pelas 

comunidades descendentes de escravos africanos na Grã-Bretanha para pensar a realidade 

contemporânea das populações afrodescendentes, ao longo dos territórios banhados pelo 

oceano Atlântico.           

 Já Hall (2006, 2011a, 2011b, 2013) é inspirado nas condições de vida dos imigrantes 

caribenhos, nesse mesmo país europeu, como resultante do processo de globalização. Suas 

visões acerca da diáspora, apontam para a ideia de “culturas viajantes” – diferindo-se das 

visões essencialistas acerca da diáspora – por ter várias mãos e fornecerem uma resposta 
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acadêmica e política, a àqueles que negavam a existência de culturas africanas para além 

daquelas resultantes do processo de escravidão.      

 Particularmente, na ótica de Gilroy (2001), a abordagem diaspórica cria diversas 

possibilidades e vantagens, permitindo estabelecer novas compreensões sobre o eu, a 

semelhança e solidariedade. A diáspora sugere um modo diferente de ser, movimento de 

resistência, de transformação e outros processos políticos. A diáspora cria novas 

possibilidades, novos prazeres para os povos dispersos e torna a questão da origem inacessível 

e irrelevante, nos quais, as populações deslocadas terminam aceitando que não são mais as 

mesmas, obrigando-os a reelaborar as noções de nação, lugar e de espaço, permitindo-os 

interagir com elementos de suas vidas culturais e sociais locais – o sincretismo. 

 

A diáspora africana pelo hemisfério ocidental dá lugar aqui à história de futuras 

dispersões, tanto econômicas quanto políticas, pela Europa e pela América do Norte. 

Estas jornadas secundárias também estão associadas à violência e são um novo nível 
da disjunção diaspórica, e não apenas reviravoltas ou impasses. Os mecanismos 

culturais e políticos não podem ser compreendidos sem que se atente para o tempo da 

migração forçada e para o ritmo quebrado no qual artistas e ativistas deixam regimes 

assassinos para trás e encontram asilo em outro lugar. A história da música jamaicana, 

cubana e brasileira no século XX pode ser facilmente reconstruída através destas 

linhas cosmo-políticas. A ênfase proposta aqui sublinha as formas nas quais as 

culturas vernaculares tem viajado e valoriza os modos pelo quais elas podem resistir à 

disciplina material de todos os projetos de libertação nacional. Mas acima disso, como 

já disse, ela frise a reconceitualização da cultura a partir do sentimento de 

desterritorialização. (GILROY, 2011, p.21-22). 

      

A partir dessas análises, Hall e Gilroy compreendem as populações afrodescendentes 

espalhadas pelo mundo como uma realidade cultural do “mundo moderno europeu ocidental”, 

que emergiu do processo de escravidão racial de populações africanas. Eles reconhecem a 

escravidão racial como estando ligada à modernidade europeia ocidental e ponto de entrada 

dos negros nessa cosmovisão. Entretanto, seus pensamentos apontam sujeitos gerados por 

essa realidade como sujeitos da história, enquanto agentes e produtores de cultura e não 

apenas como receptores. Ao longo de suas obras, estes dois autores procuram demonstrar que 

tais populações diaspóricas têm uma história intelectual e capacidade cognitiva criadora, 

dimensões negadas pelo racismo e escravidão. Tanto Hall como Gilroy rompem com as 

tradições afrocentristas da história e, apontam para o hibridismo como sendo a principal 

característica dessas comunidades, adotando uma perspectiva diaspórica global e de superação 

do racismo. Tal visão é corroborada com a síntese de Gomes (1999) – tradutora de uma das 

principais obras de Du Bois para a língua portuguesa. Senão vejamos a sua posição na 

introdução desse livro: 
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Nestes últimos anos, uma das tendências predominantes nos estudos culturais nas e 

sobre as Américas (dentre os quais destaca-se a contribuição do próprio Gilroy) tem 

sido, deixando de lado discursos essencialistas de raça e nacionalidade, atentar para o 

dinamismo de um legado sociocultural híbrido, advindo do cruzamento histórico de 

heranças múltiplas que se fragmentam e recompõem para ressurgir, sucessivamente, 

em novas configurações. Assim, já desde a violência da travessia do Atlântico, 

heranças étnicas foram transportadas para serem reelaboradas através da experiência 

do africano arrancado do continente de origem e de seus filhos que, através das 

gerações, transformar-se-iam e transformariam o mundo. (GOMES, 1999, p. 21-22, 

Introdução). 

 

Enquanto autora e tradutora, Gomes (1999) aponta para a tendência dos estudos 

culturais que vem enfocando as populações afrodescendentes nas Américas, chamando 

atenção para a sua dinâmica nos últimos anos, caracterizada pelo abandono das abordagens 

essencialistas conectadas à raça e nacionalidade, atentando para a hibridização sociocultural e 

o surgimento de novas realidades, mas sempre encarnadas nas heranças étnicas deixadas pelos 

seus ancestrais escravizados no passado. Dessa forma, a autora mostra as tendências na 

historiografia e nos estudos culturais, em situar o indivíduo negro como sujeito na construção 

da história e transformação da humanidade, sem cair em essencialismos raciais e nacionais.

 Esses três autores, Du Bois, Gilroy e Hall apresentam ideias em comum, pelo fato de 

pensarem as populações descendentes de africanos, espalhadas pelo mundo, como uma 

realidade racial e cultural criada pela memória do terror racial – a moderna escravidão racial e 

pelo sistema de plantação, na quais, o hibridismo seria uma de suas características principais. 

De fato, os pensadores dos estudos culturais têm pensado a diáspora como uma noção que 

permite compreender as identidades de pessoas dispersas, sejam elas deslocadas, migrantes ou 

apátridas. Identidades essas que, não podem ser atribuídas a uma única fonte (WOODWARD, 

2013). De acordo com Woodward, a migração produz identidades plurais, mas também 

identidades contestadas, em um processo caracterizado por grandes desigualdades. Dessa 

forma, a dispersão das pessoas pelo globo terrestre produz identidades que são moldadas e 

localizadas em diferentes lugares e por diferentes lugares. Tais novas identidades podem ser 

desestabilizadas e desestabilizadoras.        

 Nos últimos anos, a noção de Diáspora tem se mostrado relevante e bastante profícua 

em diversos estudos e investigações realizadas com populações deslocadas, demonstrando 

avanços teóricos significativos nas ciências sociais, a partir da sua utilização pelos autores dos 

estudos culturais e pós-coloniais, historiadores, antropólogos e sociólogos. Assim, diversos 

autores têm se apropriado desta noção e movimentando-a nas suas análises teóricas e práticas, 

com destaque para dois pesquisadores norte-americanos: Gordon e Anderson, no seu estudo 
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intitulado The African Diaspora: Toward an Ethnography of Diasporic Identification.95 

 Nesse estudo etnográfico, Gordon & Anderson (1999) fazem uma análise dos modelos 

teóricos desenvolvidos em torno do conceito de “diáspora africana” como comunidade e 

identidade, a partir do estudo etnográfico de uma comunidade afrodescente na Nicarágua, país 

da América Latina. Eles argumentam que os modelos desenvolvidos sobre a “diáspora” ou se 

concentram em aspectos essencialistas comuns a várias populações afrodescentes ou, 

direcionam seus focos na diáspora como condição de hibridização, caracterizada pelo 

deslocamento e identidades dispersas (Idem, 1999).      

 Já no campo investigativo, os autores se depararam com uma comunidade que se 

intitulava “crioula”, vivenciando uma realidade bastante complexa. Tal comunidade 

reclamava para si uma política de identidade, a partir de características objetivas, com base no 

fenótipo racial, mas tinha pouco conhecimento sobre a estrutura local, nacional e 

internacional das relações de poder, a partir das quais as políticas crioulas foram formadas 

nesses territórios. Os integrantes da comunidade não tinham uma identidade racial ou cultural 

unitária, mas tinham uma identidade diaspórica negra. Assim havia crioulos que se 

identificavam como negros e viam uma ligação entre si e os outros negros nessa diáspora, 

especialmente o negro jamaicano e o negro dos Estados Unidos. Já outros indivíduos 

alegavam que a sua comunidade tinha origens africanas. No entanto, havia muitas outras 

pessoas da comunidade para as quais o fenótipo, ou seja a raça, não era um aspecto relevante 

de sua identidade como crioulos. Alguns integrantes da comunidade insistiam que os crioulos 

originais encontravam-se na Inglaterra, que eram tão brancos quanto eles eram negros e, 

assim, reclamavam o pertencimento à cultura anglo-saxônica. Outros ainda, afirmavam que 

crioulos vieram da Jamaica e casaram-se com população indígena da costa. Portanto, eles não 

eram nem brancos nem negros, mas "mestiços", frutos dos relacionamentos entre negros, 

brancos e indígenas (Ibidem, 1999).  A partir dessa realidade complexa, estes pesquisadores 

recomendam a realização de estudos etnográficos locais para uma melhor compreensão dos 

processos de identidade e identificação diaspóricos, assim como uma mudança de foco das 

pesquisas, passando-se a analisar os processos mediante os quais as pessoas se identificam 

diante do outro “culturalmente próximo” ou tido como semelhante. 

 

                                                             
95 Em tradução livre: “Diáspora Africana: rumo a uma etnografia da identificação diaspórica”. 
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3.2. As migrações de estudantes de África para o Brasil: a Diáspora Africana em 

Fortaleza          

 Denomino de “Diáspora Africana” à crescente presença de estudantes oriundos de 

diversos países africanos – Guiné-Bissau, Cabo-Verde, Angola, São-Tomé e Príncipe, 

Nigéria, Moçambique, República Democrática do Congo, Senegal, Togo – na cidade de 

Fortaleza. Oriundos de diversos países da África subsahariana e pertencentes a diversos 

grupos etnolinguísticos bantu, tais sujeitos apresentam identidades multiculturais e distinções 

de várias ordens, a marcar as suas vidas em território cearense. Tal diáspora é constituída por 

jovens adultos, entre os 18 e 35 anos de idade, majoritariamente, indivíduos de origem bissau-

guineense e cabo-verdiana, do sexo masculino, mas com um contingente cada vez maior de 

mulheres que, voluntariamente, migram, para estudar no Brasil (LANGA, 2014).  

 A crescente presença de estudantes oriundos de distintos países, grupos 

etnolinguísticos, religiosos e culturais africanos, na cidade de Fortaleza constitui uma 

diáspora. Entretanto, a diáspora africana em Fortaleza apresenta-se distinta das realidades 

vivenciadas pelas comunidades negras e afrodescendentes analisadas por Du Bois (1999, 

2007a, 2007b), Hall (2006, 2011, 2013) e Gilroy (2001). A Diáspora africana no Brasil, 

particularmente, aquela dos estudantes residentes em Fortaleza, é resultado de um processo 

sui generis de migração estudantil contemporânea e voluntária de africanos nos finais do 

século XX e início do século XXI, em busca de melhores condições de estudos e de vida 

(LANGA, 2015).  

Esta é uma via fecunda que, traz a especificidade da diáspora africana no Ceará que 

circunscreve a originalidade da tese em curso. Essa diáspora enquadra-se num fenômeno mais 

amplo que é migração internacional de estudantes africanos para o Brasil, uma realidade que 

emerge na segunda metade do século XX, mais concretamente na década de 1960, a partir de 

acordos de cooperação na área da educação entre o Brasil e diversos países do continente 

africano, iniciados no âmbito do PEC-G, sendo reforçado, ao longo dos anos, particularmente, 

pelos últimos governos brasileiros, mediante novos acordos. Tal diáspora foi se ampliando, 

gradativamente, com a entrada em cena de faculdades particulares, que se tornaram, as 

maiores receptoras de estudantes africanos no Ceará (Idem, 2015). 

Para uma melhor compreensão da diáspora africana contemporânea em Fortaleza, 

torna-se necessário destacar as diversas dimensões deste fenômeno macrossocial que são as 

migrações africanas na era da globalização, particularmente, aquelas que se dirigem para a 
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América Latina. Ademais, impõe-se compreender os contextos mais específicos, constituídos 

pela realidade vivenciada pelos estudantes africanos imigrantes no contexto da cooperação no 

campo da educação entre o Brasil e os países africanos, particularmente, dos PALOP. Nesse 

contexto, autores de distintas nacionalidades africanas e latino-americanas têm se dedicado à 

análise das migrações contemporâneas de africanos para América Latina – sejam eles 

refugiados, trabalhadores ou estudantes – com destaque, para países como Argentina, Brasil, 

Colômbia e México (GUSMÃO, 2012; MALOMALO e KABUNDA, 2015; WABGOU, 

2015).           

 Relativamente à migração de africanos para o território brasileiro, destaco os estudos 

de Gusmão (2012a) autora e pesquisadora brasileira que constitui uma das principais 

referências nos estudos sobre a migração internacional de estudantes africanos para o Brasil. 

Gusmão circunscreve a existência de “novos fluxos contemporâneos” na migração 

internacional de africanos para países em desenvolvimento, ainda pouco estudados e 

compreendidos, para além do tradicional deslocamento de africanos para a Europa e EUA, 

bem mais conhecido e analisado. Na sua ótica, esses novos fluxos são engendrados por 

migrantes africanos, em números cada vez maiores, que se dirigem a países em 

desenvolvimento como o Brasil, para estudar e se qualificar profissionalmente, revela um 

novo momento da globalização e do próprio capitalismo. Vejamos: 

 

Portanto, o que pode ser inferido é que há algo de novo nos fluxos entre países e 

culturas, posto em movimento por esses sujeitos que atravessam fronteiras e se 
desterritorializam numa vida aparentemente sem destino claro e que ainda queda por 

ser compreendido. Também, infere-se que os fluxos contemporâneos não encontram 

suficiente apoio nas teorias e conceitos de campos de conhecimento diversos e 

consolidados. O caso dos estudos de imigração e imigração internacional, temas já 

tratados num universo de estudos mais tradicionais, não comporta explicações 

suficientes quanto à natureza desses processos e, polêmicas à parte, o fato atual e 

crescente de estudantes africanos na Europa, nos Estados Unidos da América e, em 

números cada vez maiores, em países em desenvolvimento como o Brasil, revela um 

momento particular da globalização que altera as relações sociais e econômicas no 

mundo como um todo e faz crescer a imigração africana dos PALOP para o Brasil. 

Temporária ou não, tal imigração vem assumindo uma dimensão e realidade que está a 

exigir investigações consistentes e orientadas sobre o que é ainda, uma “realidade 
invisível” no contexto brasileiro. (GUSMÃO, 2012a, p. 54). 

 

 

A autora destaca ainda, o contexto do deslocamento desses sujeitos: de África para o 

Brasil, no âmbito da expansão dos sistemas de ensino superior públicos e privados nos países 

africanos, em busca de um ensino de qualidade. E, enfatiza a especificidade desses novos 

fluxos, constituídos, essencialmente, por processos de migração temporária ou não de 
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africanos, particularmente, os oriundos dos PALOP, em busca de qualificação profissional em 

território brasileiro.  

 

Contudo, mais do que isso, a recente expansão dos sistemas de ensino superior 

públicos e privados em lugares como Angola, Moçambique, Cabo Verde não foi 

acompanhada por um processo significativo em termos de qualidade de ensino, o que 

muitas vezes, resulta na qualificação em terras europeias e, mais recentemente, no 
Brasil. Assim, na busca por acesso à educação, processos de imigração temporária, de 

imigração provocada, de exílio circunstancial e outras tantas designações 

referenciadas por estudiosos, resultam do fato de que homens e mulheres se fazem 

indivíduos transculturais. Trata-se de imigrantes temporários que se voltam, não 

apenas aos processos de qualificação, mas também são sujeitos ativos dos processos 

cujas metas dizem respeito ao próprio desenvolvimento de seu país de origem. 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 

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

suas famílias. (GUSMÃO, 2012a, p. 53). 

    

De acordo com esta autora é a busca por acesso à educação superior “de qualidade” 

que mobiliza africanos e africanas para o território brasileiro, mas também as metas de 

desenvolvimento de seus países de origem, demonstrando a existência de uma mescla entre 

projetos individuais, familiares e nacionais. Tais deslocamentos são influenciados pelo novo 

momento nas relações entre o Brasil e os países africanos, caracterizado pelo reforço nas 

trocas comerciais, acordos de cooperação na área de educação, mas também forças 

econômicas e sociais da globalização, com suas distintas paisagens no continente africano – 

onde se destacam a Europa Ocidental, os EUA, a China e, mais recentemente, o Brasil – e 

posturas imperialistas. 

Ainda neste contexto de fluxos de africanos para outros países em desenvolvimento, 

cabe destacar a obra, fundante, organizada pelo sociólogo congolês, radicado no Brasil, 

Malomalo et al (2015) intitulada Diáspora africana e emigração na era da globalização: 

experiências de refúgio, estudo e trabalho. Nesta obra, distintos autores africanos e sul-

americanos analisam as migrações no sentido Sul-Sul, focalizando as migrações africanas no 

Brasil e em alguns países da América Latina, como são os casos da Argentina, México e 

Colômbia. Além de serem estudiosos da Diáspora africana, a maioria dos autores dessa obra 

vivenciam a experiência da imigração por serem imigrantes, por trabalharem e/ou conviverem 

com imigrantes africanos. Assim, os autores salientam a situação em que se encontram os 

imigrantes africanos nesses países, suas dificuldades e realizações, levando-se em conta, os 

processos de sua exploração e inclusão, a partir de seus novos modos de sociabilidades e 

interações nesses países de acolhida:   
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A maioria dos textos deste livro revelam as diferentes formas de racismo institucional 

e cordial que se manifesta através da violência física e simbólica, de preconceito racial 

e estereótipos sexuais contra os migrantes africanos, sejam eles estudantes, 

trabalhadores, desempregados, refugiados ou indocumentados, da parte da sociedade 

e, muitas das vezes, também da parte das instituições públicas de segurança, a Polícia 

Federal, ou do ensino superior. Alguns mostraram também os esforços dos países da 

América do Sul, aqui mencionados, a exemplo do Brasil, em construir novas formas 

de política de cooperação Sul-Sul, baseada na educação e na formação dos quadros 

africanos ou pessoas qualificadas, que precisam de uma região em via de 

desenvolvimento, como é o caso do continente africano, e particularmente os PALOP 

(MALOMALO e KABUNDA, 2015, p.12). 
 

  

Na ótica desses autores, a migração estudantil internacional de africanos para o Brasil 

e outros países da América Latina enquadram-se num fenômeno que são, as migrações 

africanas na era da globalização. Nesse sentido, argumentam que as migrações internacionais 

afetam todas as regiões do mundo e todas as categorias sociais, remodelando as sociedades 

contemporâneas com importantes processos de socialização, manifestando-se em todos os 

sentidos: Sul-Norte, Norte-Sul e Sul-Sul. Tais fluxos migratórios, particularmente, na direção 

Sul-Norte, ou de países em desenvolvimento para os EUA e a Europa deram lugar a uma 

extensão literatura, contudo, não aconteceu o mesmo com a recente, mas não menos 

importante, migração no sentido Sul-Sul (MALOMALO e KABUNDA, 2015). Assim 

circunscrevem o contexto sociopolíticoeconômico da migração de africanos para o Brasil e 

para outras regiões do mundo: 

 

Ademais, além de passar para os negros a História e os valores civilizatórios do 

continente africano, sua “pátria mãe” e berço da humanidade com suas brilhantes 

civilizações, é preciso explicar-lhes também para que o entendem que os imigrantes 

africanos, que se dirigem para o Brasil ou outras regiões do mundo, fogem dos 
conflitos armados, catástrofes naturais ou para realizar projetos de vidas como sujeitos 

individuais e coletivos, que não podem conseguir em seus lugares de nascimento, ou 

por causa do transnacionalismo circular ditado pela própria globalização, junto às 

consequências sociais das políticas macroeconômicas impostas pelas instituições 

financeiras internacionais aos governos africanos ou os programas de ajuste estrutural, 

baseados em recortes drásticos em questões sociais e de desenvolvimento humano 

(educação, formação e saúde), a supressão de subsídios estatais para os bens de 

primeira necessidade, a máxima abertura externa à competição das empresas 

estrangeiras, etc. ou seja, os imigrantes africanos são as principais vítimas ou 

perdedores da globalização neoliberal, além de acolher a África mais imigrantes 

internos que qualquer região do mundo. (MALOMALO & KABUNDA, 2015, p. 13).      

 
 

Estes argumentam ainda que, no caso do Brasil, a aparição desta nova forma de 

migração “estudantil” deu lugar a um trabalho de elaboração de uma política governamental 

de migração – tomando como exemplos as tentativas de efetivação e aperfeiçoamento da 

política de formação de estudantes africanos através do PEC-G e do PEC-PG – ligada às 
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transformações rápidas da sociedade moderna globalizada. Entretanto, outros governos, dos 

demais países latino-americanos como são os casos da Argentina, Colômbia e México – 

territórios que durante muito tempo foram territórios de migração e emigração – foram pegos 

de surpresa (MALOMALO e KABUNDA, 2015).       

 Já o sociólogo togolês radicado na Colômbia, Maguemati Wabgou (2015) argumenta 

que, a problemática das migrações africanas na América Latina surge como um exercício 

fundamental para uma melhor compreensão das transformações ocorridas na orientação dos 

fluxos migratórios africanos, bem como aponta alguns fatores explicativos dessa migração. 

Relativamente à migração contemporânea de africanos para o Brasil, este autor argumenta que 

nos últimos anos, o Brasil adotou uma política exterior de aproximação com países não 

tradicionais, em sua agenda de política exterior, consolidando relações bilaterais e 

multilaterais com países situados fora das Américas. A partir da década de 1960, nesta nova 

estratégia de inserção do Brasil no mundo, este país vem construindo uma política variada 

com África, conforme os seus interesses econômicos nos países africanos. Wabgou (2015) 

destaca que o fluxo de migrantes africanos para o território brasileiro acontece também, 

devido à existência de uma “política migratória flexível”, que permite a entrada e 

permanência no país, sem muitos problemas.96  

 
Pues la República Federal do Brasil no es ajena a las nuevas migraciones africanas 

que llegan a América Latina: es outro de los objetivos favoritos de los flujos de 

inmigrantes, pusto que cuenta com unas políticas migratorias bastante flexibles 

(flexible legislación migratoria) que permiten su entrada y permanência sin muchos 

problemas. Los africanos assentados em Brasil provienen principalmente de países 

como Senegal, Costa do Marfil, Guinea Bissau, Cabo Verde, Malí, Angola, 

Mozambique, entre otros. (Op cit, 2015, p. 81).97  

 

 

Este pesquisador salienta que os imigrantes africanos que chegam a estes países são 

jovens e adultos em busca de novas oportunidades, mas interroga-se se na atualidade, a 

América Latina é um novo destino para imigrantes africanos ou se continua sendo uma etapa 

                                                             
96 Cabe aqui demarcar que, especialistas brasileiros na área de imigração há muito que vêm tecendo críticas à 

legislação migratória brasileira, muitas vezes por sua postura discriminatória e racista em relação ao imigrante. 

Entre as críticas mais incisivas, destaco o artigo de Rosita Milesi acerca da Lei de Imigração em vigor no Brasil, 

intitulado Por uma nova Lei de Migração: a perspectiva dos Direitos Humanos, disponível em na internet:  

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/por_uma_nova_lei_migracao.pdf.  
97 Em tradução livre: “Para o Brasil, não é estranho que as novas migrações africanas que chegam à América 

Latina escolham o seu território como local favorito de acolhida: posto que este país tem uma das políticas de 
imigração bastante flexível (legislação de imigração flexível), permitindo a entrada e permanência sem muitas 

dificuldades. Os imigrantes africanos no Brasil vêm principalmente de países como Senegal, Costa do Marfim, 

Guiné-Bissau, Cabo-Verde, Mali, Angola, Moçambique, entre outros”.  

http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/41/docs/por_uma_nova_lei_migracao.pdf
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de travessia para os EUA. Também chama atenção para a mudança no caráter das migrações 

africanas para a América Latina – desde a abolição da escravidão até à atualidade – que se 

transformou numa migração de caráter voluntário ou espontâneo, sem minimizar a pressão ou 

expulsão exercida pelo sistema capitalista sobre as forças de trabalho exploradas e dos 

deslocamentos forçados pelos conflitos internos em África.     

 Na sua ótica, os processos migratórios atuais de africanos na América Latina 

constituem um eixo importante das consequências derivadas da: consolidação do sistema-

mundo capitalista; do crescente endurecimento das políticas migratórias na Europa e América 

do Norte e; do legado histórico da escravidão de africanos nas Américas, evidenciado pela 

presença de populações de ascendência africana ou afrodescendentes nesse continente que, 

servem como atrativos culturais e identitários para os imigrantes africanos contemporâneos 

neste continente.  

 

El cierre cada vez más evidente y furte de las fronteras em Europa, el endurecimento 

de las políticas migratórias ne Estados Unidos, y la restricción de las políticas de 

solicitude de refugiados em Canadá, por ejemplo, se vuelven unos ejes claves para 

entender el cambio em la orientación de las migraciones africanas hacia América 

Latina. Además, la estabilidade y el crescimento econômico de vários países latino-

americanos se vuelven em um fator de atracción para los imigrantes africanos. A 

continuación, la presencia de los descendientes de los esclavizados africanos em 

vários países latino-americanos atrae muchos de los inmigrantes africanos 

contemporâneos em términos culturales e identitários y explica en parte sus flertes 
vínculos com estos nuevos destinos. Sin duda, estas relaciones culturales, políticas y 

sociales están insertadas em el marco general de la globalización, atravessada por 

temas relacionados con la construcción identitária, la nacionalida, etc.  (WABGOU, 

2015, p. 69).98 

 

 

Conforme sua visão, a migração contemporânea de africanos para os países latino-

americanos deve-se, sem dúvida, às novas relações culturais, políticas e sociais, inseridas no 

contexto pela globalização, mas também estão relacionadas com políticas e discursos 

nacionais dos governos sul americanos, bem como pelo endurecimento das leis 

antimigratórias por parte países europeus e da América do Norte.     

 Numa outra perspectiva transnacional, ao abordar acerca das dimensões culturais da 

                                                             
98 Em tradução livre: “O fechamento cada vez mais evidente e forte das fronteiras na Europa, o endurecimento 

das políticas migratórias nos EUA, e a emergência de políticas que restringem a acolhida de refugiados no 

Canadá, são alguns exemplos e eixos fundamentais para compreensão das mudanças de orientação da migração 

africana para a América Latina. Além disso, a estabilidade e crescimento econômico de vários países da América 

Latina tornou-se num fator de atração para imigrantes africanos. Em seguida, a presença de descendentes de 

africanos escravizados em vários países da América Latina, atrai muitos imigrantes africanos contemporâneos, 
por conta da identidade cultural e, também explica em parte, as suas ligações fortes com estes novos destinos. 

Sem dúvida, essas relações culturais, políticas e sociais são incorporadas ao quadro geral da globalização, 

atravessada por questões relacionadas com a construção da identidade nacional, etc.”.  
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globalização na modernidade, o antropólogo indiano radicado nos EUA, Arjun Appadurai 

(2004) aponta que o mundo atual se caracteriza pelo fluxo de coisas e pessoas, fluxos esses 

que impedem as culturas de continuarem confinadas em espaços físicos e geográficos 

delimitados.            

 Na sua ótica, os velhos marcadores sociais da cultura como o parentesco, a 

comunidade, os modos de vida e de produção, os hábitos, bem como as formas de ser e de 

estar, estão perdendo vigor, tornando-se inadequados para a compreensão da cultura em um 

mundo cada vez mais globalizado e desterritorializado. É nesse contexto que os estados-

nação, os nacionalismos e as identidades culturais que, até então, eram as principais 

referências para os indivíduos estão entrando em crise e, se tornando cada vez menos ligados 

a um território específico, devido, à crescente presença de imigrantes e das mídias eletrônicas. 

(APPADURAI, 2004).          

 Nesse âmbito, autor advoga a existência de uma mudança e ruptura nas relações entre 

as sociedades nas últimas décadas do século XX, causada pelos meios de comunicação social 

e pelas migrações internacionais. Essas duas dimensões – mídias eletrônicas e migrações – 

tiveram efeitos significativos na imaginação humana, como caraterística constitutiva da 

subjetividade moderna, fazendo com que cada indivíduo se imagine como um projeto social. 

A comunicação eletrônica transforma mundos, subverte e condutas preexistentes. Senão, 

vejamos:  

 

Graças à mera multiplicidade de formas que assume (cinema, televisão, computadores 

e telefones) e à maneira rápida como se move no seio das rotinas da vida cotidiana, a 

comunicação eletrônica é uma ferramenta para cada indivíduo se imagine como um 

projeto social em curso. Passa-se com o movimento o mesmo que se passa na 

mediatização. A questão das migrações de massas (voluntárias e forçadas) não é nada 
de novo na história humana. Mas se a colocarmos em justaposição com o rápido fluxo 

de imagens, textos e sensações mediatizadas, temos uma nova ordem de instabilidade 

na moderna produção de subjetividades. (APPADURAI, Op cit., p. 14-15). 

 

 

Para ele, tal como muitos outros autores, a compressão de espaço-tempo torna as 

distâncias físicas e espaciais menores e, algumas vezes quase nulas, permitindo a indivíduos 

localizados em diferentes lugares se comunicarem em tempo real, ou mesmo virtual. E, 

continua a sua reflexão acerca destas duas dimensões e seus efeitos sobre a imaginação e 

subjetividade humanas que, transcendem os espaços locais, nacionais e regionais, no contexto 

da modernidade:  
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Em suma, a comunicação eletrônica e as migrações marcam o mundo presente, não 

como forças tecnicamente novas, mas como aquelas que parecem impelir (e por vezes, 

compelir) a obra da imaginação. Juntas, criam irregularidades específicas porque 

espectadores e imagens estão em circulação simultânea. Nem as imagens nem os 

espectadores cabem em circuitos ou audiências que facilmente se confinam a espaços 

locais, nacionais ou regionais. (APPADURAI, 2004, p.15). 

 

 

Neste sentido, a comunicação eletrônica e as migrações apresentam-se como a marca 

do mundo presente. Na sua ótica, a construção das identidades locais neste mundo globalizado 

e desterritorializado passa pela criação de imagens ou paisagens culturais, que são veiculadas 

pelos meios de comunicação de massas e são assumidas por determinados grupos. Assim, 

notícias, imagens, textos, modelos e narrativas que nos chegam pelos meios de comunicação 

de massa marcam a diferença entre as migrações do passado e as atuais (Appadurai, 2004). 

Senão, vejamos sua explanação acerca da teoria da ruptura do mundo moderno:    

 

Esta teoria de um corte – ou ruptura – que tem o seu vector mais saliente na 

comunicação eletrônica e na migração de massas, é necessariamente uma teoria do 

passado recente (ou do passado alargado), porque somente nestas duas últimas 

décadas os meios de comunicação e as migrações foram tão largamente globalizados, 

ou seja, operaram em vastos terrenos irregularmente transnacionais (Op. cit., p. 21). 
 

Nesse contexto, o autor destaca, também, o papel que a imaginação ocupa no mundo 

contemporâneo, particularmente, entre os imigrantes, que são afetados pelo imaginário 

midiático. Esta tem um novo papel, significativo, no mundo pós-eletrônico. Na sua ótica, 

“nunca como agora tantas pessoas parecem imaginar rotineiramente a possibilidade de elas ou 

os seus filhos viverem e trabalharem em lugares diferentes daquele em que nasceram: é esta a 

fonte do aumento da taxa de migrações a todos os níveis da vida social, nacional e global” 

(Idem, p. 17).           

 Na sua visão, os imigrantes são profundamente afetados por um imaginário midiático 

que, frequentemente transcende o espaço nacional. Nesse cenário transnacional, a nova 

econômica cultural global emerge como uma ordem complexa, estratificante, disjuntiva. 

Assim, para compreender a complexidade das relações no mundo globalizado, Appadurai 

(2004) propõe cinco paisagens ou dimensões de fluxos culturais globais que ele chama de 

etnopaisagens, mediapaisagens, tecnopaisagens, financiopaisagens e ideopaisagens.  

 Este antropólogo afirma que o uso de sufixos para qualificar as paisagens permite 

mostrar a forma fluida, a forma irregular desses horizontes, formas que caracterizam o capital 

internacional, a moda internacional, etc., Entretanto, como o próprio autor Appadurai explica, 

o sufixo “paisagem” em cada uma destas dimensões transmite a ideia de fluidez nas relações 
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sociais no mundo globalizado, que obedecem a realidades que não são fixas, nem 

independentes. Antes pelo contrário, as paisagens e imagens fazem parte de um sistema em 

constante interação e permanente mutação.        

 Por outro lado, os termos com paisagens revelam também relações subjetivas, distintos 

ângulos e relações diversas, diferentes disciplinas, diferentes tipos de atores: estados-nação, 

empresas multinacionais, grupos, movimentos, pessoas, famílias, diásporas ou comunidades.

 Voltando à temática da migração de estudantes africanos para o Brasil, 

particularmente, da diáspora africana em Fortaleza, esta parece inserir-se no cenário 

transnacional descrito por Appadurai, marcado pela dominância dos meios de comunicação 

eletrônicos e pela migração internacional, seus imaginários e suas diversas paisagens. É neste 

cenário contemporâneo dominado por aquilo que Appadurai (2004) designa de 

mediapaisagens,99 – a transmissão de imagens, informações, notícias, a partir de meios como 

a televisão e as mídias eletrônicas, em que se insere o imaginário africano sobre o Brasil. 

Entretanto, o autor alerta para um aspecto importante das mediapaisagens, que é o perigo da 

divisão porosa entre as paisagens realistas e ficcionais: 

 

O aspecto mais importante destas mediapaisagens é que fornecem (especialmente sob 

a sua forma de televisão, cinema e cassete) vastos e complexos repertórios de 

imagens, narrativas e etnopaisagens a espectadores de todo o mundo, e nelas estão 

profundamente misturados o mundo da mercadoria e o mundo das notícias e da 

política. [...]. As linhas divisórias entre as paisagens realistas e ficcionais que vêm 
estão esbatidas, de modo que, quanto mais longe estes públicos estão da experiência 

direta da vida metropolitana, maior a probabilidade de construírem mundos 

imaginados que serão objetos quiméricos, estéticos, até fantásticos, particularmente se 

avaliados pelos critérios de outra perspectiva, de outro mundo imaginado (Op Cit., p. 

53-54).  

  

No caso da imigração de estudantes africanos para o Brasil, particularmente, na 

diáspora africana em Fortaleza, é necessário destacar que aliado aos convênios educacionais, 

a televisão e as mídias eletrônicas ocupam de destaque na transmissão de imagens, nas 

construções sociais sobre os dois territórios, bem como nas representações de seus cidadãos 

sobre si e sobre os outros.          

 As telenovelas e minisséries brasileira que, desde os anos de 1980 – mundialmente 

famosas, que desde as duas últimas décadas do século XX, são exibidas em todos os PALOP 

e, também em alguns países africanos francófonos e anglófonos – invadem as residências e os 

                                                             
99 Expressão utilizada por Appadurai (2004) para se referir à distribuição da capacidade eletrônica para produzir 
e disseminar informações (jornais, revistas, estações de televisão e estúdios de produção de filmes) que estão 

agora ao dispor de um número crescente de interesses privados e públicos em todo o mundo e das imagens do 

mundo criadas por esses meios de comunicação.   
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lares nas zonas rurais e urbanas dos países africanos, modificando visões de mundo, formas 

de ser, estar e falar, particularmente das camadas jovens desses países. As transmissões dessas 

telenovelas revelaram a força dos distintos processos de globalização desempenham um papel 

importante na transmissão de informações e imagens, neste processo de tradução cultural.100 

Em seu estudo com estudantes moçambicanos no Rio de Janeiro, Subuhana (2009) bem 

descreve o imaginário social dos estudantes africanos acerca do Brasil, muitas vezes, tido 

como “paraíso terrestre”: 

 

Uns chegaram a imaginar que o Brasil fosse um “paraíso social”, sinônimo de 

desenvolvimento e progresso; portanto, de uma vida farta e de oportunidades 

incomensuráveis para todos. Muitos chegam a imaginar que o estilo de vida e o Brasil 

mostrado nas telenovelas da Rede Globo de Televisão e da Rede Record Internacional 

seria o Brasil real, ou seja, o Brasil que eles haveriam de encontrar (SUBUHANA, 

2009, p. 116). 
 

 

De fato, as representações que muitos africanos têm acerca do Brasil são aquelas 

produzidas e transmitidas pelas grandes redes de televisão brasileiras, dominadas pelo 

imaginário social produzido pelas telenovelas.101 Mais recentemente, a presença de igrejas 

evangélicas brasileiras, nesses países, tornou ainda mais favorável a ideia de Brasil no 

imaginário social africano.          

 Por outro lado, as mídias eletrônicas e redes sociais virtuais, como o Orkut, o Yahoo, o 

Facebook e Instagram, mais recentemente o WhatsApp vêm desempenhando papel de 

intermediário nesta interação global desigual, por meio de notícias, publicidade, fotografias, 

contas, perfis, fan pages e profiles nessas redes de relacionamento. Senão, vejamos o relato de 

                                                             
100 De acordo com Spivak (2010), a noção de tradução cultural – esboçada a partir da teoria e práticas 

etnográficas e, posteriormente explorada pelas teorias pós-coloniais – baseia-se na visão de que qualquer 

processo de descrição, interpretação e disseminação de ideias e visões de mundo está sempre preso a relações de 
poder e assimetrias entre linguagens, regiões e povos.  
101 As telenovelas e minisséries brasileiras que passam nos canais estatais e privados dos países africanos são 

aquelas produzidas pela TV Globo e pela Rede Record. Em menor número, passam algumas telenovelas de 

origem mexicanas, cujos direitos de transmissão nas nações africanas são vendidos por estas duas televisões 

brasileiras. Cabe ainda ressaltar que, nos PALOP, as classes pesquisadores e intelectuais africanos há muito 

perceberam a influência da cultura brasileira sobre as sociedades locais. Assim, têm sido realizados diversos 

estudos sobre a influência das telenovelas brasileiras nesses países africanos. Em Moçambique, particularmente, 

na área da linguística têm sido realizados estudos que mostram mudanças no português falado no cotidiano por 

conta das telenovelas. Já em Angola, desde a década de 1990 que, por meio de textos, contos, romances, peças 

teatrais e músicas, artistas angolanos vêm documentando a influência das telenovelas e das igrejas evangélicas 

brasileiras, com destaque para o escritor angolano Pepetela, na obra Geração da Utopia e, para o músico de 
kuduro Dog Murras, na sua música intitulada Pastor Locrata, primeira faixa do CD intitulado Angolanidade, 

lançado no ano 2014, retrata de forma caricaturada, o modus operandi das igrejas evangélicas brasileiras e de 

seus pastores na sociedade angolana.  
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um estudante africano, oriundo de um país francófono acerca do imaginário social, das 

mediapaisagens que ele tinha acerca do Brasil, quando morava em seu país de origem:   

 

Bem, eu assistia muita novela, lá passam as novelas traduzidas, a gente assiste. Bem, 

eu assisti Marimar [novela mexicana que tinha como protagonista a atriz Thalia], Da 

Cor do Pecado, Terra Nostra... Já passou várias, assim, têm as mexicanas também, 

passam às vezes: Ruby, Catarina, Sebastião, essas coisas, A Madrasta, essas coisas, 
então a gente vai assistindo. Bem, o que a gente vê nas novelas é aquela paisagem né, 

turística, praia, Rio de Janeiro assim, em São Paulo, assim. Mas tirando isso, assim, eu 

acho que eu não tinha tanta informação porque eu não sabia nem que existia uma 

cidade chamada Fortaleza. O que sabia era Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. E o 

que eu sabia era o pouco que as novelas traziam né sabe. Só quando eu sabia que eu ia 

viajar pra cá, que eu fui procurar agora na net, ver os negócios, procurar sobre as 

cidades e estados. [Estudante oriundo de um país da África Ocidental francófono, 

cursando universidade pública federal residente há cerca quatro anos em Fortaleza. 

Entrevista gravada em 28/03/2014]. 

  

Percebe-se no relato acima, um pouco desse imaginário africano acerca do Brasil, 

muito influenciado pelas telenovelas e mídia brasileiras, como demonstração do poder dessas 

mediapaisagens na vida de milhares de comunidades africanas e suas culturas locais. E 

continua o depoimento do estudante africano, mostrando essa imagem do Brasil vendida em 

África e no resto do mundo. 

 

Eu imaginava um tipo de New York, sabe [risos] e, quando eu fui pra São Paulo, 

primeiro contato que eu tive com o Brasil foi em São Paulo. Então eu gravei aquela 

imagem de São Paulo e visualizava o Brasil todo assim. Era aquela coisa dos prédios, 
assim sabe São Paulo metropolitana, os prédios assim, muita mistura, muitos 

estrangeiros. e.... o metrô, o transito assim, cheio de carros e tudo. E....engraçado é 

que agora que eu tô pensando, eu não tinha pensado bem porque em São Paulo 

praticamente não tem praia, as praias ficam a duas horas, três horas da cidade de São 

Paulo. Eu não associei com as praias. Mas eu sabia que ia me surpreender tudo novo. 

Eu sabia que tinha lugares. E tem os clichês o que você vai achar nos sites turísticos, 

no Google, aquelas fotos de satélite e tudo. Então, o brasileiro sabe vender a imagem 

fora do país dele. Então é aquela coisa. [Estudante oriundo de um país da África 

Ocidental francófono, cursando universidade pública federal residente há cerca quatro 

anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 28/03/2014]. 

 

A presença crescente de indivíduos de diversas nacionalidades e culturas africanas em 

Fortaleza e este ajustar-se aos processos culturais da terra para onde emigram, faz-nos pensar 

no movimento e trajetórias desses sujeitos de África para o Brasil e vice-versa, nas suas 

semelhanças e diferenças, assim como nos impõe refletir sobre o fenômeno do hibridismo, 

como tradução cultural, enumerados por Hall (2011).      

 Nessas mobilidades, os estudantes africanos transportam consigo cultura, religião, 

identidade, culinária, fazendo circular objetos, roupas, ideias, maneiras de ser e estar pelos 

lugares por onde passam. Assim, vão adquirindo outras experiências, moldando-se, 
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transformando-se, negociando e ressignificando suas visões de mundo, formas de ser e de 

estar, fazendo dessa forma, uma tradução cultural. E, nestes percursos, negociam 

configurações identitárias, em um processo sempre em aberto.     

 Cabe também destacar que a própria presença e permanência dos estudantes africanos 

na cidade de Fortaleza constitui uma nova etnopaisagem,102 conforme a lógica descrita por 

Arjun Appadurai. Cabe aqui recordar que Appadurai (2004) prefere utilizar a noção de 

etnopaisagem no lugar de identidade étnica, num contexto mundial onde paisagens, imagens 

e indivíduos estão em contato e em transformação. Ainda assim, devemos reconhecer que ,a 

presença de estudantes africanos na cidade de Fortaleza, originários de distintos países e 

grupos etnolinguísticos, modificou a etnopaisagem desta metrópole do nordeste brasileiro, até 

então um tanto homogênea, em termos raciais, culturais, étnico e linguísticos particularmente, 

dos bairros centrais onde estes residem, bem como as ruas e instituições e serviços públicos e 

particulares que acessam e se inserem, criando diversidade com seus distintos tons de peles, 

etnias e línguas africanas.   

Assim sendo, a existência de estudos sobre a presença de estudantes africanos no 

Brasil, particularmente, em Fortaleza, mostra a relevância de compreender estes movimentos 

dos sujeitos imigrantes, independente das nomeações que recebe, seja enquanto comunidade 

ou diáspora. Tais categorias, não são fixas, são mutáveis e, servem para caracterizar a 

presença e os circuitos de mobilidade desse grupo em terras brasileiras. Neste estudo, 

inspirado especificamente em Hall (2013), interessa-me, compreender em que os estudantes 

africanos “vão se tornando”, ao vivenciarem a experiência de migração no Brasil, 

especificamente, em Fortaleza. Outra pretensão desta pesquisa é saber como esses sujeitos 

fazem a tradução cultural na experiência de migração, ao viverem “fora de seus lugares” de 

origem, na sociedade brasileira e, como eles vão se ajustando e ajustando-se aos padrões 

culturais brasileiros, especificamente aos da sociedade cearense. É significativo e inspirador 

este depoimento de um estudante africano:   

 

Esse é um ponto assim de discussão tão recorrente para mim, mas, eu em Cabo-Verde 

eu não pensava nisso. Acho que... assim, eu sou preto ou sou cabo-verdiano ou sou..., 
tá entendendo... essa coisa de pertencimento, a gente... Eu não pensava nisso. Enfim, 

mas assim, aqui eu despertei, é.... não é nem despertar mas, eu comecei a resgatar o 

que é meu, sabe..., o que eu deixei de alguma forma em Cabo-verde, comecei a 

                                                             
102 Expressão utilizada por Appadurai (2004, p. 51) para designar paisagens de pessoas que constituem o mundo 
em deslocamento que habitamos: turistas, imigrantes, refugiados, exilados, trabalhadores convidados e outros 

grupos e indivíduos em movimento, a constituírem um aspecto essencial do mundo e parecendo afetar a política 

das nações e entre as nações, sem precedentes. 
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resgatar mais aqui. Comecei a me identificar como negro, comecei a me interessar 

mais pela cultura de Cabo-verde, mas assim, com a África no todo e com o negro 

brasileiro ver, como é que ele se manifestava culturalmente. Por isso é que eu digo: a 

questão de pertencimento é muito subjetiva e delicada... e eu comecei a querer fazer 

parte desse grupo, né. Aí, eu comecei a ver muita..., mas assim, é bom ter essa 

experiência, ter esse contato, conhecer as expressões culturais do Brasil, do Ceará, não 

só, mas o cearense todo. Mas para mim, é muito rico, todo os dias aprendo muito. 

Com certeza, como eu te disse anteriormente, esse tem sido um assunto recorrente e.... 

é aquela coisa. Bom, não querendo fugir, mas toda a minha trajetória aqui mudou 

justamente por causa dessas questões raciais. Eu sou preto ou negro, enfim, isso fica a 

critério de cada um. Aí então, assim, eu me considero negro. E, não é só pela questão 
da tonalidade da pele, mas porque acho que é uma coisa muito subjetiva e tal, mas é 

questão de pertencimento. O sentimento de pertença, aí eu me sinto negro. [ Estudante 

cabo-verdiano cursando universidade pública federal, residindo há cerca de seis anos 

em Fortaleza. Entrevista gravada em 24/03/2014]. 

 

    

Via de regra, nas sociedades africanas, os indíviduos identificam-se conforme o grupo 

etnolinguístico – diferença étnica e linguística – região ou mesmo religião. Porém, chegados 

ao Brasil, o modo de identificação é ressignificado a partir de outras categorias, dentre as 

quais, destaco a cor da pele ou a identidade racial. Desse modo, ao longo de sua permanência, 

na condição de estudantes “temporários” em universidades e faculdades públicas e privadas, 

nessa metrópole do nordeste brasileiro, os estudantes africanos vão negociando suas 

trajetórias. Percebe-se tal negociação a partir das mudanças que efetuam no modo de vestir, 

de falar, de conversar, de cozinhar, mas também em seus relacionamentos com os serviços e 

nas interações afetivas. Vejamos, então, o relato de um estudante são-tomense acerca das 

mudanças em suas concepções sobre o lugar, direitos, valores e tratamento dado às mulheres, 

bem como no número de parceiras.  

 
Aí aqui, o cara.., eu já fiz coisas errada aqui mas não.... Quando eu digo coisa errado, 

não é nada errado que eu me meti na droga, essas coisas não... em São-Tomé também 

nada disso. É em termos tipo o tratamento da mulher. Há coisas que tu..., que eu já fiz 

lá no meu país que eu achava errado. Que eu achava que tava certo, mas no final eu 

tava errado. Mas depois quando eu cheguei aqui eu vim ver. Primeira coisa, esse 

negócio do cara ter duas, três namorada lá. É errado. Depois, segunda coisa é o direito, 

direitos de mulher, direito de.... Homem acha que mulher só tem... ou o homem bota 

na mente dele que... há um machismo entre a gente que os homens têm mais direito 

que as mulheres. Aí depois chega aqui no Brasil e vê que isso não é bem assim, 

entendeu. É muita coisa que muda. [Estudante são-tomense cursando faculdade 

particular, residindo há cerca de 7 anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 

07/04/2014]. 
 

Já depoimento seguinte é o de uma estudante bissau-guineense, relatando as mudanças 

acontecidas no seu modo de vestir, distinguindo seus gostos pelas de estilo ocidental, 

brasileiras e norte-americano, em detrimento dos trajes africanos. Vejamos: 
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Ah, eu desde lá já gostava de coisa diferente. Eu não uso muito essas roupas assim 

(africana). Eu gosto de vestido, de calças jeans, o modelo brasileiro, americano 

mesmo. Eu gosto da roupa africana, mas, de vez em quando. Aqui também é muito 

quente. Aquela coisa bordada, tudo chique assim. É mais por causa do clima. Eu 

prefiro calças jeans e vestidos folgados que é mais confortável. [Estudante bissau-

guineense, cursando faculdade particular, residindo há cerca de 4 anos em Fortaleza. 

Entrevista gravada em 17/03/2013]. 

 
 

Em verdade, tais mudanças se inserem no processo de tradução cultural que os 

estudantes de diferentes países africanos vão efetuando nessa Diáspora em Fortaleza. 

Entretanto, esse processo de tradução cultural ocorre em meio a desafios, tensões, choques 

culturais e muitos impasses. Assim indago: quais os desafios e impasses que os estudantes 

africanos enfrentam no processo de tradução cultural nesta experiência voluntária de 

Diáspora?            

 Ao desembarcarem em Fortaleza, muitas vezes, os africanos se deparam com a 

discriminação racial e a própria invisibilidade, devido à sua condição de negros, pobres e por 

conta de sua própria origem africana. Outro desafio enfrentado por esses indivíduos constitui-

se na falta de apoio institucional das universidades e faculdades que os recebem.   

 E, assim, estes estudantes, em sua maioria, enfrentam as dificuldades em alugar 

apartamentos por conta da desconfiança e da discriminação racial, acabando por se defrontar 

com condições precárias nas moradias que conseguem alugar, quase sempre, muito quentes e, 

mesmo com a falta de moradia para viver, considerando que segmento expressivo dos 

estudantes africanos vem estudar em faculdades particulares.     

 Via de regra, os africanos vivenciam uma situação de invisibilidade na cidade de 

Fortaleza. Na maior parte das vezes, estes sujeitos só se tornam visíveis nesta metrópole do 

nordeste brasileiro, quando andam em grupos ou, quando seus problemas cotidianos – 

econômico-financeiros em processo de endividamento com as faculdades particulares ou, 

ainda com a Polícia Federal – vem à público, noticiados pelos principais meios de 

comunicação social. 
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4. PERCURSOS METODOLÓGICOS NOS PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO E DE 

SISTEMATIZAÇÃO DOS ELEMENTOS EMPÍRICOS    

 Neste segmento metodológico, descrevemos os percursos trilhados na pesquisa e, 

especificamente, na sistematização dos elementos empíricos. Assim sendo, abordamos o 

processo de organização do acervo pessoal e do levantamento bibliográfico sobre a temática 

em estudo; no segundo item, fazemos a narrativa dos caminhos percorridos no campo, 

desenvolvendo observação sistemática, interações permanentes e entrevistas em 

profundidade. No terceiro aporte, desenvolvemos uma apreciação crítica do trabalho de 

campo nas três IES em que buscamos sujeitos de investigação. Em seguida, analisamos o 

desafio do processo de transcrição das entrevistas.  

 

4.1. A organização do acervo pessoal e o levantamento bibliográfico   

 Na condição de estudante moçambicano, integrante da diáspora africana, ao longo de 

quatro anos, construímos um acervo pessoal, com matérias de distinta natureza acerca da 

presença de estudantes africanos no Brasil, particularmente, em Fortaleza. Mais 

especificamente, tal acervo é assim constituído: notícias e reportagens de jornais e da 

televisão; artigos acadêmicos, monografias, dissertações e teses; relatórios, anúncios de 

eventos, textos, fotos e outros materiais capturados em sites, blogs, redes sociais, dentre 

outras vias. A produção de meu acervo pessoal foi inspirada nas ideias de Mills (2009), a 

partir do seu texto já clássico, intitulado Sobre o Artesanato Intelectual, no qual aborda o 

processo de pesquisa sociológica comparando-o com a prática de artesanato. Nesse artigo, o 

autor narra suas experiências pessoais de pesquisa, descrevendo o ofício do sociólogo, os 

procedimentos e empreendimentos da pesquisa.       

 A primeira ideia inovadora por ele pontuada é a comparação do trabalho do sociólogo 

com o de um artesão, fazendo uma vinculação entre a trajetória pessoal e a experiência 

profissional do pesquisador, a partir da qual percebe-se que o ofício acadêmico não está 

dissociado da vida e experiência pessoal do pesquisador. Nessa ótica, o ofício da produção do 

conhecimento apresenta-se, para o sociólogo, como escolha de um modo de vida, imbricando 

vida e carreira acadêmica. Outro ponto importante é a sua recomendação de que o pesquisador 

deve usar sua experiência de vida no trabalho intelectual, examinando e interpretando-a 

continuamente, pois “a experiência no processo de pesquisa mostra que o passado influencia e 

afeta o presente e nossas escolhas futuras” (MILLS, 2009, p. 20). De acordo com o autor, a 
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melhor forma do sociólogo não dissociar sua vida de seu trabalho é através da organização e 

manutenção de arquivo e diário de campo, como uma produção intelectual. Senão vejamos: 

 

Mas como fazer isso? Uma resposta é que você deve organizar um arquivo, o que é, 

suponho, a maneira de um sociólogo dizer: mantenha um diário. Muitos escritores 

criativos mantêm diários; a necessidade de reflexão sistemática em que o sociólogo se 

vê exige isso. Num arquivo como o que vou descrever, há uma combinação de 
experiência pessoal e atividades profissionais, estudos em curso e estudos planejados. 

Nesse arquivo, você, como um artesão, tentará reunir o que está fazendo 

intelectualmente e o que está experimentando como pessoa. (MILLS, 2009, p.22). 

 

Mills (2009) aponta a organização do arquivo como uma produção intelectual. O 

arquivo é um repertório de fatos e ideias acabadas ou não que demonstram o conhecimento e 

experiência do pesquisador acerca de determinado assunto, mas especificamente, a temática 

de sua investigação. Na sua ótica, uma forma do sociólogo controlar, aprender, classificar e 

usar essa experiência é através da organização do arquivo, isto é, manter um diário, onde o 

pesquisador combine a experiência pessoal e atividades profissionais, os estudos em curso e 

os estudos planejados. Dessa forma, o sociólogo deve confiar na sua experiência e usá-la para 

seu benefício no processo de pesquisa. No arquivo, o pesquisador deve escrever quase tudo: 

seus sentimentos fortes, eventos, ideias, etc. É seguindo essas trilhas de Mills (2009) que 

venho organizando o meu arquivo pessoal com o registro sistemático do caderno de campo, 

bem como, o levantamento de outros materiais constituído por notícias, reportagens, 

fotografias sobre a temática em estudo.       

 Relativamente ao levantamento bibliográfico, cabe destacar que vendo desenvolvendo 

esta etapa ao longo de cinco anos de estudos em Fortaleza. Desse modo, tenho coletado 

materiais bibliográficos de diversa natureza, referentes à presença de estudantes e imigrantes 

africanos em Fortaleza e não só e, agrupando em pastas conforme o assunto: estudos, 

trabalho, religião, sexualidade, movimentos sociais, migração, etc. O levantamento 

bibliográfico para elaboração deste texto tem sido realizado, ao longo dos anos, na Biblioteca 

do Centro de Humanidades I, bem como na Biblioteca do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Sociais (NEPS), localizada no Departamento de Ciências Sociais, onde tenho consultado os 

diversos livros, teses e monografias que venho utilizando. Assim, disponho de mais de 30 

trabalhos acadêmicos entre livros, teses, dissertações, monografias e livros, bem como mais 

de 70 artigos de revistas especializadas, em notícias e reportagens de jornais e revistas. 

Também possuo um pequeno arquivo digital de documentários e reportagens televisivas.

 A constituição de tal acervo só foi possível através de imersão e participação ativa em 
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redes sociais virtuais que congregam pesquisadores acerca da temática da migração, a 

inscrição para a recepção de notícias em sites, blogs e revistas especializadas em migrações, 

bem como em grupos formados pelos próprios estudantes africanos e suas respectivas 

associações estudantis, muitos deles existentes internet, por meio de sites, blogs, perfis e fan 

pages nas principais redes sociais, com destaque para sites, redes sociais como o Facebook, 

lista de e-mails. Assim, cabe destacar a participação na lista de e-mails de grupos como o 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios_RJ (NIEM-Rio de Janeiro), do Centro 

Scalabriniano de Estudos Migratórios (CSEM), da Revista Interdisciplinar de Mobilidade 

Humana (REMHU), da rede virtual Migrantológos, do Museu Virtual da Imigração e, em 

portais oficiais do governo brasileiro como o site do (Ministério da Educação e Cultura) 

MEC, Ministério da Justiça, e também dos sites da OIM,  da OIT, da Unesco, dentre outros.

 Nesses debates e discussões, cabe recordar as recomendações bibliográficas de 

professores e colegas que, se revelaram grandes aliados acadêmicos, com destaque para as 

indicações e recomendações feitas pelos professores Léa Carvalho, Carlos Subuhana e 

Bas’Ilele Malomalo, bem como do colega Edgar Braga Neto. Recentemente, a internet vem se 

relevando a principal ferramenta e maior aliado para a coleta de materiais bibliográficos, de 

som e imagem que constituem o meu acervo acerca da migração estudantil e presença de 

africanos no território brasileiro e em outras partes do mundo. Por último e não menos 

importante, é necessário mencionar a importância dos eventos acadêmicos – cursos, 

seminários, congressos, mesas redondas – e o contato com outros pesquisadores, com os quais 

troco informações e materiais bibliográficos. Foi a partir desses eventos que conheci e venho 

mantendo contato com outros estudantes, professores e pesquisadores que pesquisam a 

temática das migrações.  

 

 

4.2. Construção do campo na investigação etnográfica: caminhos da observação e da 

interação cotidiana com os sujeitos e a “saga” das entrevistas 

 Nos percursos de vida na cidade de Fortaleza, venho observando e analisando, de 

forma permanente, as interações entre africanos e, entre africano(a)s e brasileiro(a)s em 

diferentes espaços físicos públicos e privados, como são os casos de bancos, casas lotéricas, 

faculdades, lan-houses, shoppings centers, delegacias de polícia, departamento da Polícia 

Federal, bem como, em locais de trânsito como paradas de ônibus, rodoviárias, dentro dos 
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ônibus e aeroportos. Também tenho analisado “à distância” as conversas nas redes sociais 

virtuais na internet, sites, blogs, particularmente, pelo Facebook, a rede social mais utilizada, 

no momento. Assim como as conversas e bate-papos ao telefone celular através do WhatsApp 

e outros aplicativos e; os encontros presenciais e reuniões das distintas agremiações 

estudantis, muitas vezes interações de pouca duração, de no máximo duas horas.  

 Observo, particularmente, os encontros face a face e os comportamentos das pessoas 

nas filas que se formam no acesso a esses serviços públicos e particulares.103 De fato, as 

observações desses encontros e interações nesses espaços públicos e particulares –como filas 

de serviços, espaços de trânsito, redes sociais virtuais, aplicativos de bate-papo e conversas 

telefônicas – não são comuns na tradição sociológica e antropológica, pois, opõem-se à noção 

de lugar e de cultura localizada no tempo e no espaço. Tais espaços assemelham-se mais 

aqueles que Augé (1994) designa de não-lugares, pois, contrastam com os espaços familiares, 

sendo lugares de passagem, de encontros fugazes, etc. Estes não-lugares apontam para pontos 

de passagem, redes de tráfego, de encontros e interações efêmeras e voláteis, muito ligados às 

concentrações urbanas, meios de transporte, de comunicação e informação, centros comerciais 

e serviços públicos. Senão vejamos: 

 

Os não-lugares são tanto as instalações necessárias à circulação acelerada das pessoas 

e bens (vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto os próprios meios de 

transportes ou os grandes centros comerciais, ou ainda os campos de trânsito 

prolongado onde são estacionados os refugiados do planeta. Porque vivemos uma 

época, também sob esse aspecto, paradoxal: no próprio momento em que a unidade de 

espaço terrestre se torna pensável e em que se reforçam as grandes redes multirraciais, 

amplifica-se o clamor dos particularismos; daqueles que querem ficar sozinhos em 

casa ou daqueles querem encontrar uma pátria, como se os conservadorismos de uns e 
o messianismo dos outros estivessem condenados a falar a mesma língua – a da terra e 

das raízes. (AUGÉ, 1994, p. 36-37). 

 

À rigor, os não-lugares representam espaços e lugares públicos – centros comerciais, 

aeroportos, rodoviárias, ruas, praças, shoppings –, onde o mundo é provisório, efêmero, 

transitório, vazio de sentido e com solidão. A distinção de lugar e não-lugar proposta por 

Augé provem de sua experiência no campo de pesquisa em aldeias na África Ocidental, num 

                                                             
103 A observação de interações entre os indivíduos nas filas de serviços públicos é uma técnica muito importante 

na sociologia que se faz em Moçambique, meu país de origem. Fruto do regime socialista e seu sistema 

burocrático que vigorou durante quinze anos, a bicha – como se chama a fila em Moçambique – apresenta-se 

como ótimo laboratório para a observação de comportamentos, atitudes e práticas dos indivíduos em espaços 

públicos. Já em Fortaleza-Ceará-Brasil, apesar de vivenciarmos uma sociedade capitalista, a técnica de 
observação das filas também se revelou profícua pois, as filas constituem parte do cotidiano dos indivíduos no 

acesso a serviços públicos. Diz-se pela boca do povo que, “no Brasil tem fila para tudo: fila para nascer e até fila 

para morrer”, em alusão às questões burocráticas vivenciadas pelos indivíduos.     
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espaço onde era possível ler facilmente as relações sociais, em razão das regras de residência 

(AUGÉ, 2014).           

 De fato, nas filas que se formam no acesso a serviços públicos na cidade de Fortaleza 

é possível, compreender a complexidade dos encontros face a face inesperados – sejam os 

olhares, as falas, os gestos, os constrangimentos, movimentos hesitantes e a evitação, 

intencionais ou não – entre cearenses e africanos, semelhantes aquilo que Goffman (2011) 

designa ritual de evitação. Esta via analítica de Goffman é deveras importante na investigação 

da Diáspora africana contemporânea em Fortaleza. O exame detalhado desses “pequenos 

comportamentos” é uma particularidade metodológica do Interaccionismo Simbólico que, 

pode ajudar a compreender a ordem normativa da sociedade onde os indivíduos se encontram 

inseridos.104            

 Nos percursos desta pesquisa, o Centro da cidade constituiu um dos locais prediletos 

para a observação dos estudantes africanos e suas interações com a sociedade fortalezense. De 

fato, sempre que vou ao Centro de Fortaleza, gosto de ir e andar à pé, pois, adoro caminhar 

por esse lugar da cidade da Fortaleza. Nessas caminhadas, quase sempre, observo ou 

encontro-me com alguns africanos, ora trabalhando, ora passeando, ora fazendo compras. De 

fato, é nesta região onde se veem africanos ora trabalhando em diferentes estabelecimentos e 

atividades comerciais, ora passeando, ora fazendo compras. Assim, quase sempre que me 

dirijo ao Centro e encontro-me com outros africanos sozinhos ou em grupos e aproveito 

colocar a conversa “em dia” acerca da vida nos nossos países de origem, bem como as 

novidades nesta Diáspora.   

Adentrando no universo das interações e situações cotidianas vivenciadas pelos 

estudantes africanos em Fortaleza, percebo a fecundidade analítica de teóricos da sociologia 

interacionista, como Goffman e Becker. Partindo de categorias do Interaccionismo Simbólico, 

como identidade social, interação face-a-face, ritual de interação e de evitação, e estigma de 

                                                             
104 O Interaccionismo simbólico é uma abordagem sociológica qualitativa norte-americana, acerca das relações 

humanas que, considera de suma importância a influência dos indivíduos na interação social. Originada na 

Escola de Chicago a partir de George Herbert Mead e John Dewey, conforme Goldenberg (2004), o 

Interaccionismo Simbólico propõe uma compreensão das ações dos indivíduos através de suas interações 

cotidianas, de seus comportamentos, gestos, intenções e significados, enfatizando a natureza simbólica da vida 

social. Seus seguidores partem do princípio de que são as atividades interativas dos indivíduos que produzem 

significações sociais, que se tornam simbólicos, isto é, passíveis de serem interpretados, os quais, o pesquisador 

só pode ter acesso a esses fenômenos particulares se participar do mundo que pretende estudar. Para os 
interacionistas, o indivíduo é o intérprete do mundo que o rodeia, daí que os pesquisadores priorizam o ponto de 

vista dos indivíduos. Essa abordagem é especialmente relevante na microssociologia e psicologia social. Tem 

como principais expoentes George Mead, Erving Goffman, Howard Becker, John Dewey e William Thomas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Chicago_%28sociologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_%28Sociologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_social
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Goffman (1987, 2010, 2011) e outsiders, marginal, desvio de Becker (2008) problematizo a 

dinâmica dos encontros face a face entre esses dois grupos –africanos e africanas e entre 

africano(a)s e brasileiro(a)s.          

 Na sociologia, Goffman é o autor que melhor examina a complexidade e a dinâmica 

dos encontros face a face inesperados, entre os indivíduos, fazendo o exame detalhado e 

sistemático desses pequenos encontros e, descrevendo as unidades da interação aí construídas. 

Dessa forma, esse teórico interacionista tenta descobrir a ordem normativa comportamental 

existente nos encontros sociais organizados ocorridos em lugares públicos, semipúblicos ou 

privados, ou mesmo as interações que acontecem sob as coerções de um ambiente social 

rotinizado, desenvolvendo uma “sociologia das ocasiões”. Goffman (2010) define interação 

como a classe de encontros em co-presença física, cujos “materiais comportamentais são as 

olhadelas, gestos, posicionamentos e enunciados verbais que as pessoas continuamente 

inserem na situação, intencionalmente ou não” (p. 9). Por essa razão, no presente trabalho, 

utilizo esse autor como principal interlocutor para compreender as interações cotidianas dos 

estudantes africanos.          

 Além dessas interações cotidianas, tenho observado estudantes africanos em atividades 

de lazer, como jogos de futebol, festas africanas, assim como em bares, boates e discotecas 

em diferentes bairros da cidade de Fortaleza. As festas africanas constituem outro espaço 

privilegiado de observação, tornando possível fazer uma “etnografia das noites africanas”, 

descrevendo os rituais, as interações e as performances dos atores envolvidos. As festas 

apresentam-se como momentos essenciais para compreender as negociações étnico-

identitárias entre africanos e cearenses, bem como as interações afetivas entre africanos e 

africanas e, entre africano(a)s e brasileiro(a)s.      

 Assim, para adentrar na compreensão do cotidiano e dos processos identitários desses 

estudantes, em construção nos percursos da Diáspora, venho utilizando, como via 

metodológica, a pesquisa qualitativa, com recurso à observação etnográfica,105 mesclada com 

                                                             
105 De acordo com Quivy & Campenhoudt (2008) trata-se da observação visual e direta do grupo alvo, 

observando seus comportamentos, modo de vida e, as transformações ocorridas. A observação etnográfica é um 

método utilizado nas ciências sociais com origem na Antropologia Social, que consiste no estudo de um objeto 

por vivência direta da realidade onde este se insere. No sentido literal, etnografia é o estudo descritivo da cultura 
dos povos, sua língua, raça, religião, hábitos etc., como também das manifestações materiais de suas atividades. 

A etnografia estuda e revela os costumes, as crenças e as tradições de uma sociedade, que são transmitidas de 

geração em geração e que permitem a continuidade de uma determinada cultura ou de um sistema social. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia_social
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a realização de entrevistas abertas.106 As entrevistas, que duram entre 30min a 1h30min de 

conversa, decorrem com uso de gravador para registro do diálogo e do diário para as 

anotações de campo, ocorrendo em distintos locais, conforme a disponibilidade dos 

entrevistados, sejam faculdades, residências, locais de trabalho, shopping centers e até em 

bares. Nesse processo, também venho explorando a alternativa de conversas informais, com 

registro sistemático no diário de campo. As conversas informais decorrem nos mais variados 

locais, como conversas durante as reuniões das associações estudantis, residências, festas 

africanas, bares, entre outros espaços.       

 Dessa forma, entrevistei até ao momento, cerca de 20 (vinte) estudantes de distintos 

países africanos – Angola, Cabo-Verde, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, 

Nigéria, São-Tomé e Príncipe e Togo –, de ambos os sexos, inseridos em universidades 

públicas e faculdades particulares de Fortaleza, tendo como critério, o fato de estarem 

residindo nesta cidade por um período de tempo igual ou superior a quatros anos. Nesse 

mesmo período, desenvolvi conversas informais com estudantes de Moçambique e do Benin. 

Delimitei o período de quatro anos de estadia em Fortaleza, como critério de escolha dos 

sujeitos da pesquisa, por acreditar ser um tempo suficiente de vivência e adaptação à 

sociedade de acolhida e, por ser um período definido para finalização dos cursos normais de 

graduação e de doutorado. Com base no extenso e amplo material de campo, pretendo 

explorar a técnica de história de vida com dois estudantes africanos, de ambos os sexos, para 

compreender melhor seu cotidiano, suas trajetórias e percursos identitários.   

 Em verdade, em algumas das entrevistas realizadas, os estudantes abordaram todas as 

temáticas de interesse da pesquisa, fazendo um relato fiel de suas experiências e trajetória de 

vida em África e depois no território brasileiro, circunscrevendo verdadeiros processos de 

história de vida. Dessa forma, em seus relatos, esses estudantes conseguiram abordar as 

diferentes dimensões de suas trajetórias primeiro em África, a saber: infância, família, 

juventude, educação, migração para o Brasil, afetividade e sexualidade e, num segundo 

                                                             
106 Na ótica de Quivy & Campenhoudt (2008), entrevistas abertas são aquelas flexíveis, pouco diretivas, com 

perguntas-chave abordando diversos temas acerca da vida e trajetória dos entrevistados. Nas entrevistas com 

estudantes africanos em Fortaleza, quase sempre, inicio-as de forma não-direta com expressões como: “fale-me 

de...”, “e a questão da...”, “você pode contar um pouco sobre...”, discorrendo e abordando, dessa forma, diversos 

aspectos da vida e trajetória dos estudante, como são a vida em seus países de origem, família, estudos, 

migração, vida no Brasil, preconceito e discriminação, sexualidade e afetos, etc. durante as entrevistas, deixo 

“andar” a conversa, permitindo que os entrevistados falem livremente sobre tais assuntos. De fato, esta técnica 

permite que os entrevistados deem diferentes respostas aos meus questionamentos. Na realidade, trata-se de 

deixar falar, ouvir mais e, não fazer perguntas precisas.   
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momento no Brasil, descrevendo suas trajetórias, os desafios e acontecimentos marcantes, 

vida estudantil, as amizades, redes de solidariedade, a vida afetiva, as mudanças identitárias e, 

perspectivas quanto ao futuro, etc., particularmente, o habitus – disposições, modos de ser, 

estar, fazer e pensar – bem como, os processos identitários ao longo do percursos na 

Diáspora.107           

 Prosseguindo no processo de trabalho de campo, pretendia também, entrevistar cinco 

(5) cidadãos fortalezenses, de ambos os sexos que convivessem ou prestassem serviços aos 

estudantes africanos, enquanto profissionais, incluindo funcionários de instituições públicas e 

particulares, professores, bancários, locatários de prédios, policiais etc.108 Por último, 

pretendia entrevistar outros cinco fortalezenses de ambos os sexos, que fossem casados(as) ou 

mantivessem relações afetivas com estudantes africanos. As entrevistas a esses profissionais 

irão permitir a descoberta de “novas pistas” acerca do perfil dos estudantes africanos; bem 

como a compreensão dos seus desafios, dificuldades e demandas quando buscam serviços 

essenciais e também; o entendimento de dimensões da vida dos estudantes que não tenham 

sido explorados ou, que foram negligenciados pelo pesquisador.     

 As entrevistas aos profissionais dariam a oportunidade de ouvir o outro lado da 

história, isto é, membros da sociedade cearense e o imaginário social existente acerca dos 

africanos, proporcionando uma melhor compreensão de como se dão as interações entre 

africanos e os serviços públicos e particulares, e também percepções e representações desta 

sociedade acerca da presença dos estudantes e imigrantes africanos. Já as entrevistas com 

namorado(a)s, cônjuges e outras pessoas que mantêm laços afetivos com estudantes e 

imigrantes africanos, permitirá compreender um aspecto fundamental de suas trajetórias e 

percursos, que é dimensão da afetividade e intimidade, na vida desses sujeitos e as mudanças 

acontecidas na Diáspora. De fato, os profissionais que prestam distintos serviços a esses 

sujeitos, bem como os seus cônjuges, etc, revelam um potencial em aberto para esta pesquisa 

que estou a desenvolver, enquanto informantes-chave.   

                                                             
107 De acordo com Becker (1993) a “história de vida” se destina ao pesquisador interessando em obter mais do 

que um relato fiel da experiência e interpretação do sujeito do mundo no qual vive. Na história de vida, cabe ao 

sociólogo manter o entrevistado orientado para os temas nos quais a sociologia está interessada, tentando fazer 

com que a história contada acompanhe os assuntos dos registros oficiais, enfatizando a própria perspectiva e a 

história do sujeito entrevistado. Assim, o sociólogo que coleta uma história de vida deve cumprir etapas, para 

garantir que ela abranja tudo o que quer conhecer, que nenhum fato ou acontecimento importante seja 

desconsiderado.  
108 De fato, ao longo do trabalho de campo, entrevistei dois profissionais que lidam com os estudantes africanos 

no cotidiano, nomeadamente, professores de Universidades Públicas: um que atua na CAI da UFC e outro, que 

trabalha na Coordenação de Assuntos Estudantis na UECE.  
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A metodologia que propus é inspirada em Magnani (2002), em estudos sobre a cidade 

e a etnografia, explorando as possibilidades da última como um método inerente à 

Antropologia, para melhor compreensão do espaço urbano, sua dinâmica cultural e formas de 

sociabilidade das grandes cidades contemporâneas. Nesse enfoque etnográfico sobre a cidade, 

o autor aponta a existência de duas correntes metodológicas que designa de olhares “de fora e 

de longe” e “de perto e de dentro”, delineando assim, uma via investigativa que pretendo 

trilhar. De fato, para Magnani (2002), esses olhares representam duas dimensões 

metodológicas complementares: uma macrossociológica, de fora e de longe, correspondente a 

um olhar distanciado sobre o espaço urbano, cuja dinâmica da cidade é tida como sendo 

resultante do sistema capitalista e sua ordem econômica, bem como a outros fatores macro 

como o mercado imobiliário, empreiteiras, etc. E, outra microssociológica, de perto e de 

dentro, olhar de cunho etnográfico sobre a cidade, dedicado aos atores sociais – moradores – 

enquanto sujeitos ativos e agentes de mudança, seus pontos de encontro, bem como suas 

ações, atividades, seus estilos de vida, deslocamentos e conflitos e, suas redes de 

sociabilidade. Magnani assim explicita sua proposta de etnografia urbana:  

 

É o que se propõe com a antropologia, por meio do método etnográfico. As grandes 

cidades certamente são importantes para análise e reflexão, não apenas porque 

integram o chamado sistema mundial e são decisivas no fluxo globalizado e na 

destinação dos capitais, mas também porque concentram serviços, oferecem 

oportunidades de trabalho, produzem comportamentos, determinam estilos de vida – e 
não apenas aqueles compatíveis com o circuito dos usuários “solventes”, do grande 

capital, frequentadores da rede hoteleira, de gastronomia e de lazer que seguem 

padrões internacionais. A presença de migrantes, visitantes, moradores temporários e 

de minorias; de segmentos diferenciados com relação à orientação sexual, 

identificação étnica ou regional, preferências culturais e crenças; de grupos articulados 

em torno de opções políticas e estratégias de ação contestatórias ou propositivas e de 

segmentos marcados pela exclusão – toda essa diversidade leva a pensar não na 

fragmentação de um multiculturalismo atomizado, mas na possibilidade de sistemas 

de trocas de outra escala, com parceiros até então impensáveis, permitindo arranjos, 

iniciativas e experiências de diferentes matizes. (MAGNANI, 2002, p. 15-16). 

       

A partir do trecho acima, percebo que Magnani aponta para a questão da “distância” 

como essencial para a análise antropológica. Sua proposta etnográfica de perto e de dentro 

permite captar aspectos da dinâmica urbana que passariam despercebidos se, fossem 

analisados pelo olhar e visão macro de fora e de longe. Este último olhar, é descrito pelo autor 

como pressuposto da totalidade porque dá pouca relevância aqueles atores sociais pela trama 

que sustenta a dinâmica urbana, muitas vezes vistos como fragmentados, individualizados e 

dispersos no cenário da metrópole. Assim, propõe analisar a cidade a partir dos atores sociais 

responsáveis por sua dinâmica que, fazem uso dela a partir das esferas do trabalho, 
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religiosidade, lazer, cultura e, outras estratégias de sobrevivência.    

 A noção de “pedaço” é uma categoria de análise proposta por Magnani (2005) para 

analisar os circuitos dos jovens urbanos que, designa o espaço intermediário entre o privado 

(casa) e o público, onde se desenrola uma sociabilidade básica mais ampla do que a dos laços 

familiares, ao mesmo tempo que mais densa, significativa e estável do que as relações 

formais, individualizadas e impessoais impostas pela sociedade. Assim, o pedaço está mais 

ligado a dinâmica do grupo que se identifica com ele, que podem trocá-lo por outro espaço 

como ponto de referência ou lugar de encontro. O pedaço é uma experiência concreta e 

compartilhada, onde todos sabem que pertence ou não ao espaço. O pedaço supõe uma 

referência espacial, presença regular de membros e um código de reconhecimento e 

comunicação entre eles (MAGNANI, 2002).       

 Nesse sentido, podemos considerar as residências, apartamentos, quadras de futebol, 

festas, bares e, outros espaços de lazer frequentados pela diáspora africana como “pedaços 

africanos” em Fortaleza. Seguindo essas trilhas metodológicas, percebo que as situações 

vivenciadas enquanto estudante africano, que pesquisa, esses “pedaços africanos” em 

Fortaleza nos termos de Magnani (2005), ou seja, a comunidade em que estou inserido, 

permite-me, privilegiar uma observação microssociológica, de “perto e de dentro”. Ao mesmo 

tempo, o fato de pesquisar o cotidiano desses sujeitos na sociedade cearense com suas cultura, 

contexto e instituições diferentes das encontradas em África, proporciona um olhar macro, 

“de fora e de longe”.           

 Nessa empreitada investigativa, pretendo “adotar o ponto dos nativos”, trilhando a 

ideia de Geertz (2013) na sua Antropologia Interpretativa, ou seja, compreender o cotidiano e 

a experiência da diáspora, a partir do ponto de vista dos estudantes africanos. Este 

antropólogo insiste na necessidade de o pesquisador ver, epistemologicamente, “o mundo do 

ponto de vista dos nativos”, bem como a necessidade de uma “proximidade psicológica” e 

uma “identificação transcultural” com os sujeitos de pesquisa, enfim, o autor recomenda aos 

pesquisadores conhecer a maneira como os nativos “pensam, sentem e percebem o mundo”.

 Nesse esforço de interpretação, este antropólogo distingue dois níveis de experiência: 

uma experiência-próxima, característica dos sujeitos pesquisados em seu cotidiano, a partir da 

qual os “nativos” usam naturalmente sem esforço para dizer o que seus semelhantes veem, 

sentem, pensam e imaginam, etc., e que ele próprio entenderia facilmente, se os outros o 

utilizassem da mesma maneira. A outra experiência-distante, característica do pesquisador e 
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do etnógrafo, com seus conceitos e arcabouços teóricos para levar a cabo seus objetos 

científicos, filosóficos ou práticos (Idem, 2013).       

 Acerca da antropologia interpretativista proposta por Geertz, de acordo com 

Goldenberg (2004), esta corrente é inspirada na ideia weberiana segundo a qual, a observação 

dos fatos sociais deve levar à compreensão e não a um conjunto de leis. Geertz propõe um 

modelo de análise cultural hermenêutico no qual, o antropólogo deve fazer uma descrição em 

profundidade – a chamada “descrição densa” – das culturas como textos vividos, como teias 

de significados que devem ser interpretados. Para Geertz, os textos antropológicos são 

interpretações sobre as interpretações nativas, já que os nativos produzem interpretações de 

sua própria experiência.  

Assim, os antropológicos são “ficções” porque são construídos, não falsos ou 

inventados. Esta perspectiva se traduz em um permanente questionamento do antropólogo a 

respeito dos limites de sua capacidade de conhecer o grupo que estuda e na necessidade de 

expor em seu texto, as dúvidas, perplexidade e os caminhos que levaram à sua interpretação, 

percebida como parcial e provisória (GOLDENBERG, 2004).  

Nesse sentido, expressões “nativas” como tabanca, crioulo, badio, sampadjudo, fula, 

palhota, lobolo, la sape, naghaná, musseque, carril, etc., fariam parte da experiência-

próxima, enquanto que conceitos como diáspora, migração estudantil, grupo etnolinguístico, 

etc. fariam parte desta experiência-distante, utilizados pelo pesquisador nas suas explicações. 

Acerca desse assunto, Geertz esclarece ainda que essas duas dimensões interpretativas – 

“experiência-próxima” e “experiência-distante” – não são opostas, mutuamente excludentes 

ou normativas, mas devem ser utilizadas de forma complementar no processo de investigação 

antropológica, devido às suas limitações individuais. Dessa forma, Geertz derruba as ideias e 

o “mito” há muito cimentados acerca dos métodos trabalho antropológico, segundo as quais, o 

antropólogo deve ser um “pesquisador de campo semicamaleão que se adapta perfeitamente 

ao ambiente exótico que o rodeia, um milagre ambulante em empatia, tato, paciência e 

cosmopolitismo” (GEERTZ, 2013, p. 60).         

 Assim sendo, para compreender o cotidiano de estudantes africanos nos percursos da 

diáspora, focando os seus processos identitários em construção nas suas trajetórias como 

imigrantes em Fortaleza, devemos deixar de lado as concepções ocidentais acerca da pessoa, 

das identidades, do eu e, buscar captar as experiências e distinções dos próprios africanos 

individualmente, seus nomes, suas auto identificações pessoais, étnicas, culturais, regionais, 
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seus status, prestígios, suas maneiras de ser e estar desde suas terras de origens até ao Brasil, 

bem como as mudanças ocorridas nessas identificações. Também cabe aqui recordar, a 

necessidade de relativização dessas identidades por conta das mudanças sociais ocorridas ao 

longo de suas trajetórias e percursos, bem como dos distintos contextos por eles vivenciados.

 Dessa forma, percebo, por exemplo, mudança nos nomes com que alguns africanos 

são chamados e gostam de ser chamados nas suas terras de origem no continente africano e 

depois no Brasil, nas quais, os apelidos e sobrenomes africanos são reforçados após a chegada 

ao território brasileiro. O mesmo acontece com as roupas e trajes africanos, bem como 

penteados, cortes de cabelo e tranças africanas nas cabeças, que são muito mais usados pelos 

estudantes quando estão em território brasileiro do que no contexto africano. Assim, um 

mesmo indivíduo africano pode apresentar distintas identidades, algumas vezes próximas e 

coerentes e, outras vezes distantes e contraditórias.      

 Normalmente, no sistema identitário vigente nos países africanos, teríamos uma 

distinção feita a partir da pertença de classe ou origem social familiar (rica ou pobre, rural ou 

urbana) e das suas ligações com o partido no poder, para depois vir a pertença ao grupo 

etnolinguístico, depois as habilitações acadêmicas e por último a identificação nacional ou 

com o continente africano. Já na diáspora em Fortaleza, essa ordem hierárquica parece se 

inverter, onde temos como principais referenciais identitários vigentes, primeiro o sentimento 

de pertença ao continente, a afirmação da africanidade e negritude, seguido da filiação à 

alguma associação ou agremiação estudantil e respectivo ativismo, para depois vir o nível 

acadêmico que frequenta, a estabilidade financeira, o país de origem, etc. Percebo que na 

diáspora desaparecem as identificações étnicas, com exceção da utilização do crioulo que 

continua sendo utilizado como língua de distinção, mesmo na diáspora. Na realidade, aqui 

circunscrevo pistas para um caminho investigativo, sempre em aberto. 

 

4.3. Uma apreciação crítica sobre o trabalho de campo  

Nos caminhos da pesquisa, vivenciei a aventura de adentrar no campo, no contato 

sistemático com os sujeitos da investigação. Para tanto, efetivei uma inserção nas IES, 

definidas como locus da pesquisa, em busca de estudantes africanos. Realizei esta inserção de 

campo em três IES de Fortaleza, sendo duas públicas e uma privada, concretamente, na UFC, 

na UECE, e nas Faculdades Nordeste (FANOR). No entanto, ao partir de uma rede de contato 

informal, cheguei a estudantes africanos vinculados a outras IES particulares de Fortaleza. 
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Assim, entrevistei estudantes de distintas nações africanas, de grupos etnolinguísticos, 

diferentes religiões e classes.  

As visitas sistemáticas às IES permitiram aproximações com os sujeitos, com destaque 

para conversas informais, realização e agendamento de entrevista. Desse modo, parte das 

entrevistas foram realizadas nas próprias IES e parte em outros espaços devidamente 

acordados, inclusive nas residências dos africanos. Cabe destacar que a composição do grupo 

de africanos e africanas entrevistados também considerei contatos pessoais e indicações de 

entrevistados. De fato, conheci parte dos estudantes entrevistados “de vista”, porque 

frequentávamos, então, alguns espaços em comum, como o restaurante universitário da UFC, 

agremiações estudantis e festas africanas.        

 E via de regra, quando conseguia uma entrevista com um estudante, perguntava se ele 

não conhecia outro estudante do mesmo país e, eles iam passando a informação para seus 

colegas ou amigos, estabelecendo uma rede informal desses contatos. Usei esta estratégia 

como forma de contornar dificuldades em encontrar dados sistematizados acerca do 

contingente de africanos e seus respectivos cursos, no âmbito das IES, inclusive das duas 

públicas. A rigor, ausência de dados numéricos e estatísticos sistematizados acerca dos 

estudantes africanos inseridos nas IES brasileiras em Fortaleza, impediu-me de ter 

informações mais detalhadas sobre os estudantes e seu perfil nos percursos da Diáspora. 

Relativamente aos critérios na escolha dos entrevistados, nem sempre pude entrevistar 

estudantes que residiam há cerca de quatro ou mais em Fortaleza, conforme pretendíamos e 

havíamos definido no projeto de pesquisa, devido à própria dinâmica do campo. Assim, 

acabei entrevistando alguns estudantes que moravam há menos tempo do que aquele definido 

como critério, por diferentes motivos: alguns eram oriundos de países francófonos e 

anglófonos; outros, mostravam-se interessados em participar da pesquisa e, ainda, porque 

eram do sexo feminino e, encontrei resistência, por parte das mulheres residindo há mais 

tempo em Fortaleza. Assim, parte das mulheres entrevistadas residia há dois ou, mesmo, um 

ano em Fortaleza.      

Do total de vinte e seis estudantes entrevistados, metade cursava faculdades 

particulares e a outra metade estava inserida em universidades públicas. Entre os estudantes, 

dois estavam vinculadas em universidades públicas e faculdades particulares, ao mesmo 

tempo, fazendo dois cursos em simultâneo. Convém destacar que, embora o contingente de 

estudantes africanos em Fortaleza, inseridos em faculdades particulares seja bem maior que os 
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vinculados a instituições públicas, tive dificuldades de acesso aos estudantes das faculdades 

particulares, considerando a sua própria disponibilidade de tempo e a abertura para falar de 

suas trajetórias, marcadas por dificuldades e precarizações. Já em relação aos estudantes 

vinculados à UFC, encontrei considerável facilidade de acesso por estarmos no mesmo 

contexto universitário e pelas próprias condições de vida desses sujeitos. Dentre os 

entrevistados, dois eram líderes de agremiações estudantis africanas, tendo sido as duas 

primeiras entrevistas, realizadas no ano 2011, durante a semana africana.  

No tocante aos cursos, grande parte das mulheres africanas estavam inserida no Curso 

de Enfermagem, em seguida vinha o Curso de Direito, depois o de Administração, 

Arquitetura e Relações Internacionais. Já entre os homens, havia maior dispersão e 

diversidade de inserção entre os Cursos, não havendo uma predominância. O curso de 

Enfermagem é o mais procurado por mulheres e homens bissau-guineenses pois, permite uma 

rápida inserção no mercado de trabalho. Já a maior parte dos estudantes são-tomenses 

estavam inseridos em cursos de Direito e Arquitetura.  

Entre os estudantes entrevistados, cerca de doze trabalhavam ou, estavam envolvidos 

em estágios remunerados, dos quais, somente, três tinham “carteira assinada”. Os três que 

possuíam carteira assinada eram do sexo masculino. O estágio remunerado não apresentava 

segurança, pois, findo o semestre, poderia ser renovado ou não. Entre os estudantes 

vinculados às faculdades particulares, quase todos estavam inseridos no mercado de trabalho 

ou estágio remunerados. Entretanto, é nesse segmento que se verifica a inserção em trabalhos 

precários.            

 Já os estudantes inseridos em universidades públicas, quase todos auferiam de bolsas 

de estudos. Dentre os estudantes entrevistados, apenas um professava a religião islâmica, 

sendo que a maioria se afirmava católico, mas nem todos frequentavam a igreja com 

regularidade. Já entre as mulheres, parte delas frequentavam igrejas evangélicas. Dentre os 

entrevistados do sexo masculino, quatro eram casados com mulheres brasileiras. Por sua vez, 

entre as mulheres africanas, nenhuma era casada, somente uma morava “consensualmente” 

com o namorado e este era africano.         

 Alguns dos estudantes africanos que moravam “maritalmente” com mulheres 

brasileiras, alguns casaram-se oficialmente com estas, pouco tempo após as entrevistas. Com 

a exceção da mulher casada, as estudantes africanas estavam solteiras ou pareciam estar 

envolvidas em relacionamentos não muito estáveis.     
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 Algumas namoravam à distância, por via do telefone ou da internet, pois seus 

namorados residiam fora de Fortaleza, em outras cidades do Ceará, ou outros Estados do 

Brasil e, mesmo fora do país, na Europa em Portugal, na Holanda ou, mesmo, em África. 

Dessas mulheres, apenas uma tinha namorado de nacionalidade brasileira, mais 

especificamente, um baiano, afrodescendente.       

 Relativamente a filhos, cabe destacar que dentre os africanos e africanas entrevistadas, 

dois estudantes do sexo masculino tinham filhos, duas mulheres estavam grávidas no 

momento das entrevistas e outra tinha filho em seu país de origem. Todos os estudantes com 

filhos estavam inseridos em faculdades privadas.  

Em termos socioeconômicos, via de regra, os estudantes cabo-verdianos encontravam-

se em melhor situação financeira, assim como os são-tomenses, apesar de um e outro caso de 

estudantes desses países apresentarem dificuldades econômico-financeiras. Os estudantes 

dessas duas nações contavam com a ajuda de familiares em África, em Portugal ou em outros 

países como EUA.          

 Alguns estudantes são-tomenses possuíam planos de saúde ou, frequentavam clinicas 

privadas, em caso de adoecimento. Já os estudantes bissau-guineenses levavam uma vida 

“mais sofrida”, com dificuldades financeiras, tendo que trabalhar “duro” para sobreviver e 

pagar mensalidades, com inserções precárias no mercado de trabalho. Alguns desses 

estudantes, em determinado momento, haviam abandonado, temporariamente, as faculdades 

por conta de dívidas. Os estudantes de países francófonos e anglófonos estavam quase todos 

inseridos na UFC. 

Ao fazer a configuração do trabalho empírico, ao longo de quatro meses de pesquisa 

de campo, realizei, ao todo, 28 (vinte e oito) entrevistas, sendo 2 (duas) com profissionais que 

atendem aos estudantes nas duas IES públicas e 26 (vinte e seis) com estudantes africanos, 

sendo 9 (nove) da UFC, 2 (dois) da UECE, 6 (seis) da FANOR, 2 (dois) da Faculdade 

Estácio-FIC, 1 (um) da Faculdade Oboé, 1 (um) da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará 

(Faece), 2 (dois) da Faculdade Católica, 1 (um) do IFCE, 2 (dois) do Instituto de Assistência 

Social (IA Social). Dentre estes estudantes, (2) dois estavam inseridos em 2 (duas) faculdades 

diferentes, cursando, ao mesmo tempo, 2 (dois) cursos superiores. A Tabela 6 circunscreve 

elementos do perfil dos entrevistados: 
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Tabela 5. Relação dos estudantes entrevistados na pesquisa de campo 

País Ano da 

Entrevis

ta 

Tempo 

Estadia  

Fortale

za 

Faculdade 

onde estuda 

Sexo Curso Superior Vinculação no 

Mercado do 

Trabalho 

 

Guiné- 

Bissau 

2014 4 anos Estácio FIC Masc. Enfermagem Hosp. Geral 

Fortaleza- 

contrato de 

trabalho 

 

 2014 1 ano IA Social Fem. Enfermagem Clínica 

Particular - 

contrato de 

trabalho 

 

 2014 4 anos Estácio-FIC Fem. Enfermagem Hosp. Cesar 

Cals - contrato 

de trabalho  

 

 2014 5 anos UFC Fem. Letras Não tem vínculo  

 2014 2 anos UECE/Darc
y Ribeiro 

Masc. Admin./Filosofia Estágio Inst. 
Poliglota 

 

 2014 4 anos Oboé Fem. Administração Vendas/Barraca  

 2015 6 anos UECE Masc. Biologia UECE- contrato 

de trabalho 
 

 2012 4 anos UFC Masc. Letras Não tem vínculo  

 2011 12 anos UFC Masc. Prodema/Química Professor IFCE  

 2014 5 anos IA Social Masc. Enfermagem Empresa de 

Vendas-contrato 

de trabalho 

 

Cabo-

Verde 

2014 4 anos UFC Masc. Arquitetura Estágio  

 2014 4 anos FAECS Fem. Administração Estágio/SEJUS  

 2014 7 anos Fac. 

Católica 

Masc. Teologia Professor Escola 

Particular E.F. 

II  

 

 2014 5 anos FANOR Masc. Turismo Não tem vínculo  

 2014 6 anos UFC Masc. Publicidade Estágio  

 2014 1 ano UFC Fem. Arquitetura Não tem vínculo  

 2011 4 anos FANOR Masc. Jornalismo Não tem vínculo  

 2011 2 anos FANOR Masc.  Não tem vínculo  

Togo 2014 2 anos UFC Masc. Letras Cantor  

São- 

Tomé 

2014 6 anos FANOR Masc. Arquitetura Faz bicos 

pontuais 
 

 2114 4 anos FANOR Fem. Direito Estágio/ Fórum 

Clovis Bevilac. 
 

 2014 4 anos FANOR Fem. Direito Não tem vínculo  

Angola 2014 4 anos UFC Masc. Eng. Informática Não tem vínculo  

Nigéria 2014 12 anos Fac. Católic 

/Academia. 

Segurança 
Pública 

Masc. Teologia/ 

Segurança  

Pública 

SEJUS/Contrato 

de Trabalho 
 

R. D. 

Congo 

2014 3 anos IFCE Masc. Informática Não tem vínculo  

 2014  UFC Masc. Medicina Não tem vínculo  

Total de 

entrevis 

      26 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador        
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No tocante, especificamente, à nacionalidade dos entrevistados, 10 (dez) eram 

oriundos da Guiné-Bissau, 8 (oito) de Cabo-Verde, 3 (três) de São-Tomé e Príncipe, 2 (dois) 

do Congo-Kinshasa, 1 (um) de Angola, 1 (um) do Togo e 1 (um) da Nigéria. Relativamente 

ao gênero, do total de estudantes entrevistados, 19 (dezanove) eram do sexo masculino e 7 

(sete) do sexo feminino. Além desses estudantes entrevistados, mantive conversações 

informais com outros estudantes do Congo-Kinshasa, do Gabão, da Guiné-Bissau, do Benin, 

de Moçambique, de São-Tomé e Príncipe e um antigo estudante do Senegal, hoje professor 

radicado na Bahia.           

 Tais conversas informais decorreram em distintos lugares, quais sejam: encontros 

casuais nos ônibus, em reuniões das agremiações estudantis africanas, nas festas africanas, e 

mesmo chats na Internet, através das redes virtuais, como o Facebook e o WhatsApp. Cabe 

lembrar que das 26 (vinte e seis) entrevistas com os estudantes, 14 (quatorze) foram 

digitalizadas na íntegra e 12 foram pontualmente transcritas, a partir de determinadas 

temáticas. Ao longo das entrevistas, percebi que as conversas com os alunos africanos 

decorreram com relativa tranquilidade, particularmente, aquelas realizadas com estudantes do 

sexo masculino, com uma média de duração de tempo de 1 hora e meia. Já as entrevistas com 

estudantes do sexo feminino foram as mais difíceis de realizar e, normalmente, levaram 

metade do tempo das realizadas com os homens.       

 Em geral, as mulheres tinham mais receios em aceitar o convite para a entrevista e, 

durante o decorrer da conversa apresentavam posturas que dificultavam a interlocução: 

pareciam não entender às minhas colocações ou não se sentiam à vontade em responder às 

perguntas que eu fazia. Na realidade, revelavam pouco sobre si, suas identidades e 

transformações ocorridas nas suas trajetórias e percursos na diáspora. Algumas vezes, quando 

perguntava acerca de questões de caráter mais íntimo como a vida afetiva, as estudantes 

africanas não respondiam ou mudavam de assunto.  Entendo que tais situações podem ser 

atribuídas às questões de gênero, isto é, ao nosso lugar social de pesquisador e de homem 

africano, como obstáculo no sentido de ganhar confiança das mulheres para que assim 

pudessem contar fatos mais pessoais de caráter mais íntimo sobre suas trajetórias e vida 

pessoal. 

Durante as entrevistas, muitos estudantes revelaram suas trajetórias e percursos 

identitários entre os seus países de origem e o Brasil, os desafios e dificuldades encontradas 

nesses processos, os momentos de tensão, as conquistas e as mudanças mais significativas 
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ocorridas em suas vidas, bem como as suas expectativas quanto ao futuro. Nessas conversas, 

percebemos sempre uma maior abertura dos homens para discorrerem com maior 

desenvoltura sobre a sua inserção na sociedade brasileira, e suas interações na sociedade 

cearense. Cabe destacar que as interações dos homens africanos em Fortaleza efetuam-se em 

função da frequência a diferentes espaços sociais por conta do trabalho e amizade com 

brasileiros e, também, interações proporcionadas pelas viagens por diferentes lugares, cidades 

e municípios do interior do Estado. Ficou patente a maior incidência de relações de amizade e 

afetividade dos homens africanos, sobretudo com mulheres brasileiras. 

    

4.4. O desafio metodológico da transcrição das entrevistas    

 A transcrição das entrevistas constituiu uma das etapas cruciais da pesquisa de campo, 

ainda em curso, requerendo esforço específico e investimento de tempo para a sua realização. 

De fato, transcrever as entrevistas realizadas com os estudantes africanos é uma tarefa árdua, 

representando, mesmo para um pesquisador africano, um verdadeiro desafio metodológico, 

tendo em conta a diversidade linguística dos estudantes, oriundos de diferentes países 

africanos. Ainda que a maioria dos estudantes fosse originária dos PALOP, encontrei 

dificuldades na transcrição das entrevistas por conta das distintas formas de apropriação da 

língua portuguesa existentes nesses países, produzindo diferenças de sotaque, de dicção e, da 

própria construção lexical e frásica. Por outro lado, a forma de falar, de organizar ideias no 

processo de comunicação verbal é distinta, dentre os estudantes africanos, variando de acordo 

com o país e com a cultura. Assim, quando se expressam, os estudantes utilizam o jargão 

popular e as gírias locais, próprias de seus países e culturas de origem. Outros, como é o caso 

dos estudantes cabo-verdianos e bissau-guineenses, misturam a língua portuguesa com o 

crioulo, idioma esse usado na comunicação cotidiana entre seus conterrâneos e familiares. É 

emblemático este depoimento:  

 

Eu nunca disse uma pessoa que eu sinto assim orgulho ou algum assim sabor de falar 

crioulo, entendeu. Mas, eu me sinto mais à vontade em falar crioulo, entendeu. Que 

é..., lá em Guiné, o pessoal fala assim: “eu não vou aceitar a tua cultura antes de você 

respeitar a minha”, entendeu. [...]. Os guineenses falam, não vou dizer, que eu também 

penso assim. Não, não vou me excluir, pois eu também penso assim, que português 

inglês francês, essas línguas são de trabalho. O que é nosso tem valor. Lá em Guiné 

fala assim: “quil que nosso tem balor” em crioulo, “o que é nosso tem valor”. Quil 

que de nós inta pui sentir, “o que é nosso é pra prestar atenção nisso”. [Estudante 

bissau-guineense cursando universidade pública estadual. Entrevista gravada em 

23/09/2013]. 
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 Por essas razões, transcrever as entrevistas tornou-se um processo lento e penoso que, 

de forma alguma, poderia ser transferido para terceiros, visto que nem sempre é possível 

entender as palavras em crioulo e também as expressões e formas de falar do português típico 

dos países africanos. Dessa forma, para transcrever vinte minutos de uma entrevista, levava 

cerca de duas horas. Tal ritmo de produtividade tornou esse processo deveras estafante.  

Além desses desafios e dificuldades com os estudantes oriundos dos PALOP, tinha 

ainda as entrevistas realizadas com estudantes africanos de países anglófonos e francófonos, 

como a Nigéria, República Democrática do Congo, Senegal e Togo que aprenderam a falar o 

português no Brasil. Assim, tais sujeitos usavam palavras da língua inglesa e francesa que não 

têm equivalência na língua portuguesa, o que torna ainda mais difícil a tarefa da tradução 

linguística e cultural. Outra situação desafiadora encontrada nessa etapa crucial foram os 

distintos contextos históricos, político e sociais dos países africanos, muitos deles atingidos 

por crises políticas, secessões, massacres, genocídios, conflitos armados e até por situações de 

guerra civil.            

 Por conseguinte, muitas das vezes foi necessário recorrer a conhecimentos históricos, 

políticos, étnicos, culturais e contextuais de cada país ou região, inclusive situando os 

principais nomes de atores políticos no contexto das distintas nações africanas, como 

presidentes da república e primeiros-ministros; personagens vinculados a movimentos de 

libertação nacional, à guerrilhas rebeldes; nomes de partidos políticos: o conhecimento dos 

fatos políticos, fenômenos culturais e personagens históricos de cada nação africana mostrou-

se deveras necessário para compreensão das entrevistas, possibilitando periodizações  e 

demarcação e marcos históricos, além de expressões linguísticas próprias dessas regiões ou 

nações. Nesse sentido, é emblemático o ocorrido na entrevista com um dos sujeitos que ao 

narrar a trajetória de sua família e do seu país, termina apresentando um cenário complexo, 

constituído pela história do país e da região, suas relações internacionais, seus diversos 

conflitos nacionais, políticos e ideológicos que, só se tornam perceptíveis compreendendo 

todo o contexto histórico de seu país de origem bem como dos países vizinhos. Senão 

vejamos:   

Eu tenho 20 anos, eu sou de Togo e sou solteiro. Em nasci em Lomé, capital do Togo, 

nasci em vinte de janeiro. Eu sou da etnia Ewe (evê). No Togo se diz Evê, mas no 

Gana falam Ewe. Nós temos uma história controversa com o Gana, com Kwame 

Nkrumah e com o presidente Eyadema. Sou cristão, católico, batizado, crismado, por 

aí. [...]. Na verdade eu acho que os togoleses em geral são gente felizes, sabe. Eu digo 

assim, a gente de se vestir, de brincar, de... todo o resto. A gora tinha muitos 

problemas assim, ligados à política, essas coisas, nunca chegou a ter guerra assim, 
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mas teve uns, umas confusões. Não chegou a ser um conflito armado, mas era aquelas 

coisas assim, brigando. Teve uma eleição em 2005, acho que você sabe mais ou 

menos depois da morte de Eyadema, aí os, como é que chama... os membros dos 

partidos políticos, quando estavam fazendo a campanha deles, você via um cara que 

passava com um grupo assim. Assim o pessoal do partido no poder se vestia de 

branco, e o pessoal do partido de oposição se vestia de amarelo e de vermelho. Aí 

você via os caras passando em grupo assim branco e os outros de amarelo, aí 

começava se xingar.  Rolou uns problemas assim. Teve uns negócios assim... [mortes] 

mas enfim, era mais gente mais ou menos envolvida no negócio do mundo da política 

e tal. Mas ainda bem que os togoleses são meio medrosos. Aí ninguém chegou a 

pensar em fazer uma guerra. Eu tenho um irmão, somos só dois e umas minhas 
primas. [ Estudante togolês, cursando faculdade particular, residindo há mais de 4 

anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 28/03/2014]. 

    

 Assim sendo, antes de cada entrevista, era necessário fazer uma revisão histórica do 

país do entrevistado, de modo a estar dentro do contexto social, político, econômico, cultural 

e histórico do país. Tal revisão facilitava todo o processo de entrevista e, algumas vezes servia 

de aproximação, empatia e interesses mútuos entre pesquisador e entrevistado, bem como 

evitava a necessidade de grandes contextualizações e narrativas históricas que fugissem da 

temática da entrevista.          

 Foi nesse contexto que, durante as transcrições das entrevistas, utilizei meu 

conhecimento histórico, político, social e econômico para organizar de forma periódica e 

sequenciada, as narrativas e os acontecimentos da dos estudantes africanos entrevistados para 

esta pesquisa. Entretanto, em outras situações, ocorreram mal-entendidos culturais que, 

somente foram desfeitos após diversos contatos e conversas informais com os outros 

imigrantes, entre estudantes e professores africanos. Um desses mal-entendidos aconteceu 

com os estudantes francófonos da África Ocidental e seus gostos e preferências com roupas, 

trajes e vestimentas e outros adereços corporais. Num primeiro momento enquanto 

pesquisador africano, estranhei e, achei exagerado a preocupação e investimento excessivo 

com as roupas, calçados e outros adereços, até então, por mim percebidos como ostentação ou 

estratégia de distinção social, como mostra o depoimento de um estudante africano, oriundo 

da África Ocidental francófona. Vejamos o extrato da entrevista: 

 
Bem, eu sou hip-hop então [risos], o tempo todo, ou eu estou com uma calça assim, 

duas vezes o meu tamanho. Às vezes eu gosto de calças apertadas e coisas assim, tipo 

esta que eu estou vestido, pra mudar. Eu não gosto muito de roupas sociais, só as 

vezes, acordo assim, aí hoje vou usar uma camisa assim mais. Agora Fortaleza é 

quente, então é meio complexo as pessoas se perguntam como é que eu consigo assim 

[risos] andar com essas roupas, mas eu não sou muito de usar bermuda também, 

então... hábitos. Eu sempre fui meio assim, sempre fui meio... exibido também [risos]. 

E eu gosto muito de sapatos [tênis], sabe assim às vezes eu faço sacrifício pra comprar 

um tênis porque quero. Aí... bem às vezes, eu acho que inconscientemente, às vezes 

tem aquela coisa de salvar a imagem por que você vem pra cá e as pessoas já vão 
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falando pra você, não sei o quê: - Olha lá tem comida? Essas coisas. E às vezes eles 

param e olham e dizem: - eu quero saber uma coisa, como é que não tem comida na 

África e você se veste assim? Essas coisas. Eu creio que você já ouviu essa pergunta 

[risos]. Então é uma coisa assim, a gente gosta de.... pelo menos eu sou assim. Eu 

acho que é alguma coisa da minha família também. Quando a gente tem problemas em 

casa, eles são é só em casa, fora de casa, ninguém precisa saber que a gente tem. 

Então, a gente salva a imagem de uma forma ou de outra. [Estudante oriundo de país 

da África Ocidental francófona, residindo há mais de 7 anos em Fortaleza. Entrevista 

gravada em 28/03/2014].  

 

Entretanto, mais tarde, após maior convivência e contatos com outros, percebi a 

existência de uma cultura “refinada”, do bem-vestir, conhecida como sapeur, la sape ou 

sapologie 109, bastante comum entre as populações e povos da região Central e Ocidental de 

África que tem no francês uma das línguas oficiais. Assim, nas cidades, ruas, praças e 

avenidas desses países africanos, independentemente da classe social, bem como do clima, é 

comum ver pessoas cosmopolitas, bem vestidas, com ternos ocidentais, camisas, sapatos, 

meias, suspensórios, chapéus, gravatas, óculos e outros adereços de cores garidas, misturando 

diferentes tons e em diferentes estilos, tornando possível o dandismo, como cultura popular.

 Na realidade, nessas sociedades e regiões, a sapologie, arte do bem-vestir, longe de ser 

um modo de vestir aleatório e algo improvisado, obedece a certas normas e regras sociais de 

combinação de cores e estilos, independente da classe social, prestígio ou renda. Assim, esse 

estilo de vida foi conquistando adeptos no mundo africano e afroeuropeu e os sapeurs 

espalharam-se por todo o mundo. De fato, nesses países, a moda, o vestir bem e com estilo 

constitui uma paixão entre homens e mulheres desde a sua infância, algo levado à sério pelo 

resto da vida. Dessa forma, a sapologie constitui um fenômeno social interessante, passível de 

estudo sociológico. Assim, no cenário migratório e diaspórico da cidade de Fortaleza, à 

medida e ao mesmo tempo em que ia transcrevendo as entrevistas, fazia um trabalho de 

“tradução” cultural e linguística das diversas formas e modos de ser africano, do 

pertencimento aos países, regiões, religiões, grupos e culturas, de ser e estar, pensar e agir, em 

um movimento constante de idas e vindas, sempre em aberto e em construção, procurando 

registrar, compreender e classifica-los em “tipos- ideais”.  

                                                             
109 Do francês sape, SAPEURS constitui acrônimo de Société des Ambianceurs et des Personnes Elegants, algo 

que pode ser traduzido como Sociedade de Ambientadores e Pessoas Elegantes. A Sapeur/Sapologie foi fundada 

na década de 1950 pelo músico Papa Wemba, do Congo-Kinshasa, antigo Zaire, astro da rumba africana em 

resposta à proibição do então presidente Mobutu Seseko do uso do terno Ocidental. Assim, os ternos africanos 

locais começaram a rivalizar com as grandes marcas e grifes europeias. Na França, Papa Wemba tornou-se 

embaixador da rumba africana, da moda e estilo de vida sapeur. Assim, atualmente, la sape ou sapologie, 
configura uma arte e ciência do bem-vestir, com cores colorida e um bonito estilo, característicos das culturas de 

alguns países francófonos da África Ocidental – Benin, Camarões, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, 

Senegal, Togo – ou entre os seus cidadãos residindo na Diáspora na Europa e América Latina. 
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5. CIRCUITOS DIASPÓRICOS: EXPERIÊNCIAS DE ESTUDANTES AFRICANOS 

NO CEARÁ       

Por não conseguir sempre pôr em conformidade o 

direito e o fato, a imigração condena-se a engendrar 

uma situação que parece destiná-la a uma dupla 

contradição: não se sabe mais se se trata de um estado 

provisório que se gosta de prolongar indefinidamente 

ou, ao contrário, se se trata de um estado mais 

duradouro, mas que se gosta de viver com um intenso 

sentimento de provisoriedade. (Abdelmalek Sayad) 

Na condição de estudante africano, oriundo de Moçambique, residindo há cinco anos 

em Fortaleza, sinto-me interpelado a compreender esse fenômeno, problematizando-o como 

objeto de estudo. A pretensão investigativa é compreender o cotidiano de estudantes africanos 

nos percursos da Diáspora, focando os seus processos identitários em construção nas suas 

trajetórias como imigrantes em Fortaleza. Nessa perspectiva, interessa-me trabalhar três 

dimensões: os sentidos e significados de ser negro, africano e imigrante na sociedade 

cearense; as interações entre cearenses e africanos; as estratégias de inserção dos estudantes 

em Fortaleza. Trata-se de um estudo sobre o cotidiano de migrantes africanos “temporários” 

residentes em uma metrópole do nordeste brasileiro com altos índices de violência, segregada 

por seus bairros ricos e pobres, bem como por distinções de classe, raça, sexo, gênero e 

religião, num cenário marcado por dificuldades de acesso à escolaridade e emprego. Os 

africanos são classificados como “temporários” pelas autoridades brasileiras devido à sua 

condição de estudantes, possuindo um visto “temporário: Item IV” que tem que ser renovado 

ou prorrogado anualmente.         

 Assim, neste Segmento, primeiro, faço uma contextualização e análise da presença de 

estudantes africanos na cidade de Fortaleza-CE, iniciada em finais do século XX e início do 

século XXI, descrevendo o cotidiano desses sujeitos, seus modos de vida e o encontro com a 

alteridade socioeconômica, racial e cultural cearenses. Em seguida, problematizo acerca do 

ensino superior nos países africanos, com foco nos PALOP e seus alunos integrantes desta 

Diáspora, sob a perspectiva do neocolonialismo das IES cearenses. No terceiro ponto, 

descrevo o ambiente hostil, caracterizado pelo preconceito, racismo institucional, diferentes 

vulnerabilidades, insegurança e desproteção que este segmento diaspórico vivencia, para logo 
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em seguida, verificar a interação dos estudantes africanios com o mercado imobiliário nos 

processos de aluguel de imóveis na cidade. As agremiações estudantis e outros movimentos 

associativos africanos também são objeto de análise e por último, discorro acerca dos desafios 

encontrados pelos estudantes africanos matriculados na Unilab, no interior do Ceará, nos 

municípios de Redenção e Acarape que, apesar da distância física e geográfica, vivenciam um 

ambiente semelhante ao da Diáspora na cidade de Fortaleza.  

 

5.1. Estudantes africanos em Fortaleza no final do século XX e início do século XXI 

 A presença de estudantes africanos no estado do Ceará teve início na segunda metade 

da década de 1990, com o primeiro grupo oriundo de Angola.110 Nesse período, vinham 

somente estudantes de países africanos que falam a língua portuguesa para integrar-se na 

UFC, através do PEC-G. Entretanto, em conversas com antigos estudantes, professores e 

funcionários que passaram pela UFC nesse período, revelam, ainda na década de 1990, a 

presença não apenas de alunos dos PALOP, mas também de estudantes oriundos de nações 

africanas francófonas e anglófonas. Vejamos, em seguida, o trecho de uma conversa informal, 

mantida numa rede social, com um senegalês, antigo estudante da UFC e integrante do PEC-

G, em 1994. Durante a conversa, o antigo estudante revela nostalgia e saudades da vida de 

universitário na cidade de Fortaleza, descrevendo um pouco a realidade, então, vivenciada 

pelos alunos africanos do convênio. 

 

Fortaleza e UFC eram meus lares. Já morei aí e foi nessa capital que fiz português 
para estrangeiros antes de seguir caminho de sucesso no Brasil. Saudade da residência 

universitária em Benfica, ao lado da Barbará de Alencar e da Av. da Universidade 

onde fazia o caminho todos os santos dias. Cheguei aí em 94, bem jovem e encontrei 

um marfinense do nome de Sebastien que fazia Agronomia. Morávamos juntos na 

residência. Foi ele que estava ali e eu para passar um semestre e era tempo bom. 

Tinham poucos africanos (um senegalo-guineense, menos de 10 cabo-verdianos, idem 

para angolanos, um gabonês e eu). O resto morava aí em apartamentos. A cidade não 

era como hoje (na última vez que estive aí, me perdi, quando ia para praia do Futuro e 

Beira Mar). Ainda tínhamos ligação para África quando precisávamos. Tinha 

residência, mas como muitos africanos tinham bolsas, preferiram apartamento do que 

dividir com brasileiros. [Conversa informal via Facebook, professor senegalês, 

radicado em Salvador-BA, relato capturado em 20/08/2013]. 

  

O relato acima bem descreve a presença de estudantes africanos de nações não 

lusófonas, bolsistas do PEC-G na UFC, oriundos de países como Senegal, Costa do Marfim e 

Gabão, no início dos anos 90 do século XX, na cidade de Fortaleza. Nesse período, tais 

                                                             
110 Informação verbal fornecida pelo presidente da Associação de Estudantes Africanos no Estado do Ceará 

(AEAC), estudante africano residente no Ceará há mais de uma década.   
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sujeitos moravam em residências universitárias, dividiam apartamentos e/ou casas, somente 

com conterrâneos seus ou, com outros estudantes oriundos do mesmo continente. A maioria 

auferia bolsa de estudos e apresentava bons resultados nas faculdades e nas relações com a 

população local. Entretanto, com o aumento do número de estudantes africanos, a situação de 

“certa estabilidade” parece ter mudado, diante da carestia da vida e inflação que afetou a 

sociedade brasileira nesse momento histórico da primeira metade da década de 1990, 

conforme aponta o depoimento desse antigo estudante, participante do convênio. Vejamos a 

continuação de seu relato ainda neste depoimento:       

 

A situação ficou difícil em Fortaleza como em outros lugares pela numerosos 

africanos que chegaram. Soube que agora vocês são mais de 30 na cidade, coisa 

inimaginável nos anos 90 e início de 2000. O preço de ônibus era muito barato na 

época. O botijão de gás era 2,00. Mas era uma inflação muita dura. Cada dia, era 

preço de ônibus, de pão, tudo diferente. Eu andava pela cima e pelo baixo em 

Fortaleza, fiz muita amizade e voltei para Dacar e perdi contato. Não era como hoje 

com as redes sociais, mas estou encontrando alguns por pouco. Acredito que vocês 

estão bem, pois a primeira geração semeou uma semente e os africanos eram 

conhecidos pelo sucesso nos estudos, nos comportamentos. A integração africana no 
Brasil tem sempre algo a dizer. Uns sofreram, outros nem tanto, outros adoraram, mas 

sempre tem um olhar estranho e estrangeiro da parte brasileira. [Conversa informal via 

rede social Facebook, professor senegalês, radicado em Salvador-BA, relato capturado 

em 20/08/2013].  

 

De fato, após algumas mudanças políticas e socioeconômicas acontecidas nesse 

período na sociedade brasileira, a vida dos estudantes que já cá estavam, assim como daqueles 

que chegavam passou a ser marcada por dificuldades econômicas. Acerca deste período da 

história do Brasil, pesquisadores como Boris Fausto (1999), bem como Del Priore & 

Venâncio (2010) circunscrevem o início da década de 1990 no Brasil, como um período de 

turbulência político-econômica, com acontecimentos-chave que passo a demarcar.  

 Em 1990, Collor de Melo chega ao poder numa eleição disputadíssima com mais seis 

candidatos à presidência da república. Já na Presidência, Collor deflagrou o processo de ajuste 

do país ao capitalismo financeiro. Neste sentido, dá início ao plano macroeconômico do seu 

governo chamado “Plano Collor”, marcado pela abertura do mercado brasileiro às 

importações, com redução dos impostos aos produtos importados, criando assim, uma oferta 

de produtos e consequente queda ou estabilização de seus preços. É o início de uma política 

de incentivo aos investimentos externos no Brasil e de um programa nacional de privatização 

das grandes indústrias brasileiras. Tais ações tiveram uma boa aceitação inicial da sociedade 

brasileira. Collor opera algumas reformas como a redução da máquina administrativa, através 

da extinção ou fusão de ministérios e órgãos públicos, demissão de funcionários e 
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congelamento de preços e salários.        

 Entretanto, para a maioria da população brasileira, ficou na memória, um governo que 

foi caracterizado pelo retorno da antiga moeda Cruzeiro, em substituição ao Cruzado Novo. E 

mais: pelo aumento dos preços de serviços públicos essenciais, como gás, energia elétrica e 

correios; pelo confisco dos ativos financeiros, incluindo as poupanças bancárias de milhões de 

brasileiros; venda das maiores indústrias brasileiras a juros baixos, através do processo de 

privatização, com perda de mais de 920.000 postos de trabalho e uma inflação na casa dos 

1200%, criando um clima de descrédito em relação às políticas inflacionárias. Além de não 

ser bem-sucedido, o “Plano Collor” lança o Brasil numa profunda recessão econômica, em 

uma conjuntura marcada por comportamentos hostis ao Congresso e pela ampliação da 

corrupção numa escala, então nunca vista, resultando num fracasso. O seu governo mantém-se 

apenas dois anos no poder, mais precisamente, até 1992, sendo derrubado em meio a um 

processo de impugnação do mandato, que entra para a História como “impeachment”, por 

conta de denúncias de corrupção pela imprensa, a partir de acusações de seu próprio irmão. 

Assim, o presidente Color é obrigado a renunciar em 29 de dezembro de 1992, deixando o 

cargo para o vice-presidente Itamar Franco.   

Ainda sobre a vivência deste tempo, o nosso interlocutor realça o “sofrimento” de 

parte dos estudantes africanos, diante do “olhar estranho e estrangeiro da parte dos 

brasileiros”. Tal olhar impregnado de suspeita transmitindo uma tensão constante – que, 

muitas das vezes, manifesta-se de forma preconceituosa e discriminatória – é percebido ainda 

hoje pelos estudantes africanos, particularmente, quando se trata de acessar serviços públicos 

e instituições, como lotéricas, bancos, ônibus, instituições de ensino, com as respectivas filas 

que se formam para acessar a tais serviços.  

Em seu relato seguinte, este antigo estudante senegalês que, atualmente, é docente 

universitário – das disciplinas de Sociologia, Comunicação e Língua Estrangeira em uma IES 

Estadual da Bahia – narra um pouco de sua trajetória do Senegal ao Brasil na década de 1990, 

junto com seus conterrâneos: as preferências por algumas IES e por estados do Centro-oeste 

brasileiro, mais concretamente Brasília-DF por conta da proximidade com a Embaixada de 

seu país de origem; a descoberta do distanciamento da embaixada de seu país perante seus 

concidadãos; as viagens e mudanças efetuadas pelo Nordeste do Brasil para aprender a falar a 

língua portuguesa; as dificuldades em se adaptar e integrar num dos cursos por conta da 

influência de seus conterrâneos; a desistência de colegas que rejeitaram o Brasil e de outros 
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que preferiram ir a países ocidentais europeus e norteamericanos como a França e o Canadá, 

ao invés de continuar os estudos neste país latinoamericano; o sentimento de solidão e de 

isolamento por estar diante de seus compatriotas, quase todos em estados do Centro-oeste e 

sudeste brasileiros.  

Muitas dessas situações revelam o estágio do PEC-G e das universidades federais 

brasileiras nesse período, um cenário em que poucas ofertavam curso de português para 

estrangeiros. Este antigo estudante também narra a sua tentativa frustrada de ficar em 

Fortaleza, após um tempo de adaptação, e a mudança para o Distrito Federal. Mesmo tendo 

mudado de curso e não tendo o português como língua materna, com muito esforço, este 

sujeito, então estudante do PEC-G, fez a sua Gradução em tempo recorde – três anos – e, logo 

em seguida cursou o Mestrado, mas sem bolsa de estudos. Em seguida, relata a facilidade em 

viajar de ônibus entre as capitais do Nordeste – Fortaleza, Natal, Recife – por conta do preço 

acessível das passagens, apesar da inflação alta nesse período de crise políticoeconômica. 

Leiamos e analisemos sua narrativa: 

Hummm interessante! É sobre que curso. Ciênciais sociais? Eu responderei o 

questionário sem problema mas quero depois uma cópia do trabalho como professor 

de sociologia, comunicação e lingua estrangeira. A integração africana no Brasil tem 

sempre algo a dizer. Uns sofreram, outros ñem tanto, outros adoraram, mas sempre 
tem um olhar estranho e estrangeiro da parte brasileira. Na verdade, não queria nem 

vir para Nordeste, mas em Brasília. Quando fui selecionado, eram 19, 3 desistiram 

antes de chegar. Ficamos 16 e entre eles 3 para Nordeste (Natal). Eu queria estar perto 

da embaixada para qualquer coisa, vc grita e vão te ouvir, kkkkk (puro engano, não 

sabia que eles não estão nem aí com os estudantes). A minha decepção era que não 

havia vaga e escolheram para mim Natal e o resto ficou entre DF, BH, RJ e SP (eles 

eram mais perto uns aos outros). Eu estava mais longe de todos. Finalmente meus dois 

amigos que deveriam vir comigo em Natal desistiram e foram para França e Canadá. 

Na época, os estudantes estrangeiros faziam português em Porto Alegre e qdo 

começavam a se adaptar, tiveram que mudar para suas regiões para curso. Era mais 

uma outra adapção. Em 94, mudou-se isso e Fortaleza e Recife eram únicos lugares 
(UFC e UFPE) que ofereciam português para estrangeiros. Fui para Fortaleza a 8h de 

Natal mas Recife é mais Perto (4h). Fiquei aí de março a julho de 94 após a Copa do 

tetra do Brasil. Tive que voltar para Natal onde me matricularam. Tentei ficar em 

Fortaleza mas era coisa burocrática e tive que negociar em DF. Era fácil, mas não 

sabia dos mecanismos. Fui selecionado para cursar Serviço Social e fiz somente 15 

dias de aulas para mudar para comunicação social- jornalismo. Não aguentei as 

chacotas dos africanos pois a turma só tinha lindas moças, coisa boa, mas era eu e 

mais um militar, os únicos homens. kkkkkkkk. Pedi para mudar e foi aceito em DF. 

Terminei em 3 anos de curso (adiantei fazendo no segundo semestres 3 semestres 

juntos manha, tarde e noite) e em dois semestres fazia 4. Fiz mestrado. O que era para 

fazer graduação (o tempo) aproveitei para mestrado. Estudei até terminar mestrado 

sem bolsa. Mas estava viajando toda semana entre Fortaleza, Natal, JP e Recife onde o 
preço de onibus eram muito barato na época. Fortaleza - Natal eram R$ 8,00; Natal -

João Pessoa 2,00; Natal - Recife 6,00; Fortaleza - Recife 10,00. O botijão de gás era 

2,00. kkkk. Mas era uma inflação muita dura. Cada dia, era preço de onibus, de pão, 

tudo diferente. Mas fiquei só 5 meses para que a moeda mudasse e tudo ficou legal e 

boa. Quando morei aí, não tinha Associação, mas um grupo de africanos que se 

reunem nas festas e na universidade (todos eram da UFC entre Benfica e Pici), Unifor 
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estava começando perto do shopping Iguatemi. Mas os africanos eram unidos só os 

caboverdianos que eram um pouco afastados, mas a gente se falava e se dava bem. 4 

associações, waaaaw, vocês são muitos então. Tive até notícias de que alguns 

africanos estavam passando dificuldades aí. Pode deixar te visito qdo chegar aí. O 

André Haguette é gente boa, meu mestre meu amigo. Eu ficava no sítio dele qdo 

visitava Fortaleza. Conheci a ex-mulher que era professora e morreu antes de ele se 

casar de novo. Conheci ela tb. Ele foi um membro de minha banca de mestrado. Vc tb 

quando quiser visitar Bahia, a casa está aberta. [Conversa informal com Professor 

senegalês radicado na Bahia. Conversa mantida via Facebook em 20/08/2013]. 

 

Como é possível observar na parte final nesta narrativa, há uma descrição do cenário 

políticoeconêmico vivido no Brasil na década de 1990, particularmente, a inflação e o preço 

dos produtos na cidade de Fortaleza e em algumas cidades do Nordeste brasileiro, num 

contexto em que os preços de ônibus, dos produtos básicos e do botijão de gás aumentavam a 

cada dia, assim como este interlocutor descreve a estabilidade econômica que se seguiu após o 

impeachment do presidente Collor de Melo. Ele aborda também a criação de uma das 

primeiras universidades privadas de Fortaleza, a Unifor, sediada há alguns quilômetros do 

então maior Shopping da cidade. Este interlocutor também relata o contexto vivenciado pela 

comunidade africana, ainda sem estar organizada em agremiações estudantis, apesar da 

existência de um grupo de cabo-verdianos bastante coeso que se reuniam nas festas e na 

Universidade.            

 Por último, este sujeito lembra a amizade com alguns professores do Curso de 

Sociologia da UFC, hospitalidade destes desse casal de docentes, na qual ele se hospeda 

sempre que vêm ao Ceará e, demonstra também estar informado acerca do crescimento da 

Diáspora africana no Ceará e das dificuldades vivenciadas pelos seus integrantes residentes 

em Fortaleza na atualidade. Ainda acerca da presença africana na cidade de Fortaleza e no 

Estado do Ceará, vejamos agora, um relato de um estudante bissau-guineense, que apresenta 

outro momento, demostrando a existência majoritária de estudantes oriundos dos PALOP, ao 

abrigo do PEC-G. Entretanto, esse relato também mostra outra perspectiva, ao narrar, cerca de 

dez anos depois, a chegada, a partir dos anos 2000, dos primeiros estudantes com contratos 

para estudar em faculdades particulares. Trata-se da narrativa de um africano residindo há 

mais quinze anos nesta cidade e neste Estado. O depoimento revela-se marcante pois, trata-se 

da fala de um dos líderes do associativismo africano, relatando a experiência do contingente 

de estudantes nesse período e, as percepções e representações da sociedade local, acera desta 

presença. Ora, vejamos: 
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Bom, eu cheguei aqui em 2001. Em 2001 peguei uma turma de alunos africanos que 

já estavam já no finalzinho do curso. Acredito que esse grupo já tinha..., chegaram 

aqui em 1996-1998, acredito, tinha cabo-verdiano, angolano, moçambicano, 

guineense, né, praticamente. Tinha mais angolanos, tinha se não me engano, em 

média, 5 angolanos, 2 guineenses, mais 3-4 cabo-verdianos, 1 moçambicana e, só. Aí 

depois chegou o meu grupo, em 2011, né, éramos 4 guineenses, 1 cabo-verdiana, 

certo, participando efetivamente do PEC-G, né. Nos anos seguintes, 2002, 2003, 2004, 

começaram a chegar mais estudantes pra as faculdades privadas: o (X) [guineense] 

pra a FANOR, e o (Y) de Cabo-Verde também pra FANOR. Então a partir desses 

primeiros que chegaram pra aqui, começaram a vir mais estudantes paras faculdades 

privadas. Assim hoje, somamos mais de 1500 estudantes africanos aqui no Estado. Os 
primeiros vieram pra Universidade Federal, eu lembro muito bem que.., quando 

cheguei aqui, os que eu entrei ainda, passamos por algumas dificuldades né, de ordem 

mesmo financeira porque alguns países na época, no continente africano tavam tendo 

problemas internos, o caso de Angola, Guiné-Bissau, a gente tinha problemas, e esses 

aí, eu cheguei aqui eu vi o comecinho é..., da melhoria da situação desses alunos. E 

hoje estamos nessa situação diferenciada, né, totalmente diferente do que se vivia 

antes, né. Muita coisa mudou em termos de convivência com o povo local, né, temos 

hoje uma identidade própria. Antigamente éramos ou baianos ou maranhenses, ou sei 

lá. Cearense nunca poderia ser. Porque negro sempre consideravam os que eram de 

fora e, hoje já temos uma identidade própria devido ao número maior, já temos uma 

convivência mais próxima com os colegas e já sabem quem é da Guiné-Bissau, quem 
é de Cabo-Verde, quem é de São-Tomé, Moçambique e por aí vai. Então, as coisas 

têm se mudado bastante. [Estudante bissau-guineense residindo em Fortaleza há mais 

de 15 anos, cursando universidade pública, ativista e líder de associações africanas. 

Entrevista gravada em 22 de maio de 2011].111 

 

O relato acima contextualiza historicamente, a inserção dos africanos no Ceará, nas 

universidades públicas e particulares, a situação de instabilidade político-militar nos seus 

países de origem, particularmente, Angola e Guiné-Bissau e, como esses acontecimentos 

afetavam o cotidiano e a vida desses sujeitos diaspóricos. Por outro lado, revela como foi a 

recepção dos estudantes pela sociedade local, cuja identidade própria era desconhecida, bem 

como as representações existentes acerca desses sujeitos, então tidos como baianos e 

maranhenses, por serem negros. Tal representação bem revela a autoimagem da população 

fortalezense, cujos referenciais fenotípicos são eurodescendentes, ignorando a existência de 

pessoas de raça negra e de afrodescendentes no Estado do Ceará.     

 Na ótica da população fortalezense, sendo negros, os estudantes africanos eram tidos 

como baianos ou maranhenses pois, como mostra o relato, “negros só os de fora”. No cenário 

da Diáspora em Fortaleza, os africanos sentiam-se e ainda sentem forasteiros, inseguros, 

expostos aos olhares constrangedores dos brasileiros, bem como aos riscos e às vezes 

surpresas desagradáveis: olhares oblíquos, gestos bruscos e cuidado redobrado com os 

pertences. Enfim, nesta atmosfera “pesada”, os africanos sentem que estão “na terra dos 

                                                             
111 Nesse relato, X e Y correspondem aos nomes próprios de dois estudantes que, por questões éticas, omite tais 

nomes, de modo a proteger suas identidades.  
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outros”. Senão vejamos o depoimento de um estudante moçambicano, acerca da interação 

com fortalezenses no acesso a um caixa eletrônico de um banco, localizado em uma loja de 

conveniência de um posto de gasolina: 

 

Uma vez, fui consertar o meu laptop em uma loja de informática no bairro Varjota. O 

técnico de informática explicou-me que se pagasse em espécie teria 10% de desconto. 

Assim, dirigi-me ao caixa eletrônico mais próximo, que ficava em um Posto de 

Combustíveis na esquina das avenidas Santos Dumont e Coronel Jucá, dentro de uma 

padaria/lanchonete, para sacar o dinheiro. Entrei na lanchonete, dirigi-me ao caixa 

eletrônico e formei a fila. De imediato, percebi que os clientes da lanchonete e outras 
pessoas que estavam na fila se sentiam incomodados com a minha presença naquele 

local porque era negro. [Extrato de conversa informal com estudante moçambicano 

cursando Geografia em Universidade Federal, residente em Fortaleza há 4 anos. 

Extrato de conversa informal ocorrida em 03/06/2011]. 

 

De fato, o cotidiano dos estudantes africanos nesta Diáspora é perpassado por diversos 

constrangimentos e formas de expressão de violências simbólicas – evitação, distanciamento 

físico e social, mudança de rua, de calçada, de assento, atendimento diferenciado, mau humor, 

palavras secas e ríspidas – mesmo que não sejam mencionadas ou percebidas como tais, pelos 

estudantes, particularmente, sob forma do preconceito e das múltiplas formas de 

discriminação raciais e, mal-entendidos.112 Continuando a contextualização da presença 

africana contemporânea no Ceará, cabe destacar que, a partir de 1998, inicia-se a imigração de 

estudantes bissau-guineenses e cabo-verdianos e, dois anos depois, estudantes são-tomenses, 

angolanos e moçambicanos, em menor número. No início dos anos 2000, há um aumento 

significativo do número de estudantes africanos residentes no Ceará, cuja maioria vem estudar 

em faculdades particulares, com contratos firmados em seus países de origem, a partir de 

publicidade e vestibulares realizados nos referidos países de origem, particularmente na 

Guiné-Bissau, mas também em outros países, como Cabo-Verde e São-Tomé e Príncipe.113 

 Chegado aos Brasil, especificamente, à Fortaleza, esses estudantes confrontaram-se 

com uma realidade bastante distinta daquelas facilidades prometidas pelas faculdades 

                                                             
112 Ao longo de cinco anos de vivência no Brasil, a palavra mal-entendido tornou-se comum no meu cotidiano. 

No Brasil, as diversas formas sutis de preconceito e discriminação racial contra pessoas de raça negra são 

classificados de mal-entendidos, particularmente, contra crianças negras. Assim, sempre que relatados, em lojas, 

serviços, etc., os cidadãos se defendem afirmando que foi um mal-entendido.  
113 De acordo com o relatório do MPEA (2012, p. 2-3), em 2008 e 2009, duas faculdades com sede em Fortaleza 

“desenvolveram uma campanha publicitária em rádios, emissoras de televisão e distribuíram panfletos na capital 

e outras cidades da Guiné-Bissau, com informações gerais relacionadas aos cursos, valores e infraestruturas das 

faculdades e vestibular existentes em seus campi em Fortaleza e Caucaia, com o lema ‘seja universitário no 

Brasil’ ”. Chegados a Fortaleza, os estudantes bissau-guineenses descobriram que a propaganda era enganosa, 
pois encontraram uma situação totalmente diferente daquela que foi prometida, sem campi universitários, 

alojamento e mensalidades altas. Em 2012, o caso foi parar no Ministério Público Federal, assumindo projeção 

na imprensa brasileira. 
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particulares. Vejamos em seguida, o relatório do Movimento Pastoral de Estudantes Africanos 

(MPEA) acerca da situação de ingresso e permanência dos alunos africanos nas duas 

particulares faculdades fortalezenses:   

Em 2009, a juventude guineense deparou-se com mais uma possibilidade de realizar o 

sonho de cursar uma faculdade, neste caso, fora do país: a propaganda de duas 

faculdades brasileiras – Fatene e Evolução. As facilidades oferecidas pelas duas foram 

fatores decisivos para convencer nossas famílias a fazerem todos os esforços para 

garantirem a realização desse sonho, mesmo que isso significasse uma mudança de 

país e do consequente, distanciamento de suas/seus filhas/os. O importante era buscar 

assegurar a nossa qualificação profissional, contribuindo assim, para uma maior e 
melhor inserção no mundo do trabalho e a melhoria das nossas condições de vida. Na 

condição de estrangeiros nos deparamos com um novo e desafiante cenário: viver em 

outro país, neste caso no Brasil, mais precisamente na cidade de Fortaleza. Na nova 

vida longe de nossas famílias, tivemos que administrar despesas e outras questões 

referentes à viagem: passagem, hospedagem, adaptação, alimentação, passaporte, 

visto, material didático... Esse cenário, até então desconhecido, de ameaças e desafios 

tiveram um peso menor diante do “belo e fácil sonho vendido” pelas faculdades 

responsáveis, além da promessa de nos apoiar. (MPEA. 2011, p. 2). 

 

De fato, na busca do sonho de se formarem e qualificarem profissionalmente, muitos 

estudantes tiveram que arcar – sozinhos e sem a participação das faculdades privadas – com 

todas as despesas, entrando em um processo de endividamento. Tendo ficado “por conta 

própria”, os estudantes tiveram que “se virar” sozinhos, tentando alugar imóveis numa cidade 

que não conheciam, cumprir as exigências das imobiliárias e locatários – providenciar 

documentação, conseguir fiador e pagar caução, etc. – se dispersando pela cidade, algo que 

gerou mais despesas em termos de transporte. Por outro lado, tiveram que morar apinhados de 

modo a dividir as despesas e sobreviver nesta Diáspora. De acordo com Mourão (2009), nos 

anos 2000, os estudantes africanos participantes do convênio com universidades públicas 

brasileiras autodenominavam-se “comunidade africana em Fortaleza”, incluindo, 

particularmente, jovens de nacionalidades cabo-verdiana e bissau-guineense, então unidos e 

voltados para questões comuns, como adaptação e resolução de problemas cotidianos. A 

autora argumenta que, mesmo assim, essa união não dissipou as diferenças históricas de 

classe, renda, prestígio e grau de escolaridade dentre os cidadãos oriundos dos dois países.   

 

Constituindo-se uma “comunidade africana”, em parte “passam por cima” de suas 

diferenças religiosas, étnicas, de parentesco e de nacionalidades, ressignificando assim 

seus referenciais identitários, unindo-se em um território comum, a África. Com o 

crescimento do grupo, há a possibilidade da formação de novas identificações e 

identidades, dando origem, agora, a grupos específicos relacionados aos países de 

origem, que marcam as diferenças entre os africanos. Identificamos nesse momento a 
fissão em relação ao “ser africano”, ao mesmo tempo em que se dá a fusão entre 

membros de nacionalidades especificas. A identidade em relação à identificação com 

o “ser africano” perde força em relação ao especifico de cada nacionalidade que 

reafirma a própria particularidade. (MOURÃO, 2009, p. 14-15). 
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Ao longo dos anos, o número de estudantes africanos aumentou, com o surgimento de 

estudantes não conveniados ao PEC-G, que vinham, por conta própria, estudar em faculdades 

privadas, fato que agravou aquilo que esta autora designa de processos de “fusão e fissão”, 

que levam grupos ora a se unirem, ora a se oporem. No ano 2005, em sua pesquisa acerca dos 

conflitos entre estudantes africanos do PEC-G, em Fortaleza, Baessa (2005) constata que, 

devido ao número crescente de estudantes guineenses e cabo-verdianos na cidade, esses 

sujeitos passam a estabelecer maiores distinções entre si, demarcando suas nacionalidades 

específicas, contrapondo-se à denominação anterior de “comunidade africana”. 

 

Figura 5. Cartaz publicitário produzido pela faculdade fortalezense Fatene na sua campanha e 

propaganda na Guiné-Bissau. 

   
Fonte: capturada da Internet 
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Por outro lado, o aumento da imigração de estudantes africanos para o Brasil, no início 

do século XXI, também foi impulsionado pelo discurso governamental do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e sua política de cooperação e aproximação com a África.114 Tal política 

de cooperação, em curso, visa particularmente atingir o ensino superior, através de criação de 

distintos mecanismos, como estágios profissionais, bolsas de estudo e convênios, no sentido 

de viabilizar a vinda de africanos para estudar no Brasil.115  De fato, no início do século XXI, 

o governo brasileiro vinha enfatizando em seu discurso sobre a cooperação internacional para 

o desenvolvimento o argumento de laços históricos e socioculturais que o ligam a África e, 

que deviam ser revalorizados, através de políticas de ações afirmativas e de redução da 

pobreza no Brasil. Seriam esses os laços que fariam da relação Brasil-África, uma relação 

além da simples cooperação material para o desenvolvimento, valorizando as relações 

humanas e de solidariedade entre os dois atores (FRANÇA, 2014). Esta autora assim descreve 

o crescimento econômico brasileiro e a demanda por novos mercados e fontes de matérias-

primas, bem como o “possível” imperialismo brasileiro em África: 

De fato, com seu crescimento econômico, especialmente notável na   primeira década 

dos anos 2000, o Brasil se apresenta, neste início de século XXI, como uma 

economia que chegou a tal patamar de acumulação de capital que passa a necessitar 

de novos mercados, principalmente como novas fontes de matérias-primas e, para 

isso, precisa se expandir a ultrapassar suas fronteiras nacionais. Para isso, o Estado 

brasileiro vem realizando uma série de estímulos e dando incentivos à expansão de 

suas empresas para que estas possam alcançar os mercados externos, em especial 

aquelas voltadas para a exploração de recursos primários. Assim, o Brasil vem se 

aproximando de diversos países africanos e, em particular, países da África 

Subsaariana, como África do Sul, Angola e Moçambique, de modo a introduzir não 

apenas suas grandes, mas também as pequenas e médias empresas, em diversas áreas 
– apesar de o foco estar claramente na exploração de minérios e petróleo, e na 

construção civil. Este movimento pode ser facilmente percebido ao se analisar o 

crescimento do comércio entre Brasil e África nos últimos anos, bem como um 

aumento significativo dos projetos de cooperação internacional entre ambos. Assim, 

no que diz respeito às dinâmicas econômicas, de fato, viu-se nesta última década um 

crescimento sem precedentes e um fortalecimento dos laços anteriormente existentes 

entre ambos, mas ainda numa relação assimétrica, segundo a qual o Brasil consegue 

dar conta de suas necessidades de expansão territorial e alcançar novos mercados – 

assim como os teóricos do imperialismo percebiam a dinâmica do crescimento das 

economias nesse sistema-mundo – e a África garante um caminho de escoamento de 

seus produtos primários e suas commodities para exportação (FRANÇA, 2014, p. 

168-169). 

                                                             
114 Ao longo dos oito anos do governo Lula, de 2003 a 2010, o intercâmbio estudantil entre o Brasil e países 

africanos foi intensificado. Em seus dois mandatos, o presidente Lula visitou 27 países africanos, enquanto seu 

antecessor, Fernando Henrique Cardoso, visitou apenas três países.  
115 A respeito desta aproximação do Brasil à África,  França (2014) argumenta que este movimento pode ser 

entendido como uma manifestação imperialista, ainda que o governo brasileiro e sua diplomacia reiterem em 
esclarecer que suas relações com a África pretendam se diferenciar da tradicional “cooperação Norte-Sul”, 

partindo da solidariedade internacional e da priorização do desenvolvimento humano, em detrimento do 

desenvolvimento econômico, na busca da formulação de uma “nova ordem internacional”. 
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 Certamente que a presença de capitais, empresas e cidadãos brasileiros nos países 

africanos criaram uma imagem favorável do Brasil em África. Entretanto, nesta cooperação 

diferenciada da “cooperação tradicional Norte-Sul”, para além das questões econômicas 

expostas acima, França (2014) mostra as contradições nas relações humanas e em termos de 

informações, nesta cooperação assimétrica dos dois lados do Atlântico:   

Assim, mesmo este movimento econômico ainda encontra algumas dificuldades de 

ampliação, dadas as restrições historicamente construídas destas relações. As 

informações são escassas e bastante limitadas qualitativamente, tanto por parte de um 

quanto por parte de outro, o que acaba facilitando a construção de estereótipos e 

preconceitos desconectados com a realidade vivida por ambos. Se, por um lado, os 

africanos têm uma visão sobrevalorizada do Brasil, como país de desenvolvimentos e 

riquezas e diversidades culturais convivendo por toda a parte, por outro lado os 

brasileiros também têm normalmente uma visão negativa e estereotipada da realidade 

africana, mostrando desconhecimento de suas diversas realidades socais, políticas, 
econômicas e culturais (FRANÇA, 2014, p 166-167). 

 

Assim, no contexto de diferentes estratégias mobilizadoras, os estudantes saem de seus 

respectivos países, com expectativas acadêmicas em relação ao Brasil, devido ao maior nível 

de desenvolvimento econômico, tecnológico e de produção acadêmica, alimentando 

esperanças de facilidade de inserção por conta de uma língua e culturas em comum: a língua 

portuguesa, a culinária, a religiosidade e a cultura negra, trazida pelos escravos a permear a 

vida brasileira. Hoje, meados da segunda década do século XXI, os estudantes africanos em 

Fortaleza constituem um coletivo eminentemente heterogêneo, oriundos maioritariamente dos 

PALOP, nomeadamente, Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São-Tomé e 

Príncipe, mas também de outros países africanos francófonos e anglófonos, como Benin, 

Camarões, República Democrática do Congo, Nigéria, Senegal e Togo. Pertencentes a 

diversos grupos etnolinguísticos, tais sujeitos apresentam identidades multiculturais e 

distinções de várias ordens, a marcar as suas vidas em território cearense.   

 Cabe aqui relatar, a presença de africanos muçulmanos, isto é, que professam a 

religião islâmica, na cidade de Fortaleza. Apesar de constituírem a minoria da minoria, aos 

poucos, este grupo de africanos – constituído na sua maioria por de estudantes do sexo 

masculino de origem bissau-guineenses e de outras nacionalidades – que são adeptos do 

Islam, vai aumentando e se consolidando. Tal grupo formou-se em 2010 a partir do chamado 

e iniciativa de um maulana116 de nacionalidade moçambicana que, criou um grupo de oração 

                                                             
116 Nome com que é chamado o líder espiritual que dirige as mesquitas e que, conduz as orações. O maulana 

moçambicano que animava as orações na mesquita, teve uma breve passagem para Fortaleza, tendo-se mudado, 

entre 2010 e 2011 de Fortaleza para Curitiba. 
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às sextas-feiras – juma – no espaço que mais tarde, seria conhecido como Centro Cultural 

Beneficente Islâmico do Ceará (CCBIC), localizado no bairro Centro de Fortaleza.117 No ano 

2010, tal grupo congregava não mais do que uma dezena de fiéis, aos poucos, tal Centro foi 

crescendo, tornando-se referência identitária e espiritual não apenas para os africanos, mas 

para todos aqueles que professam a religião islâmica na cidade de Fortaleza. Assim, este 

Centro tornou-se um espaço de oração para homens e mulheres, tendo ganho maior dinâmica, 

quando passou a contar com o apoio de centros culturais islâmicos e mesquitas de São Paulo e 

da Arábia Saudita.118          

 Depois da consolidação do referido Centro, os homens e mulheres muçulmanos de 

Fortaleza passaram a ter um espaço de convivência da cultura islâmica, bem como passaram a 

observar melhor as normas do Islam. Este Centro foi particularmente importante para lembrar 

aos africanos as datas comemorativas como o Ide-Il-fitre, o Ramadan, bem como as práticas 

proibidas e as permitidas. Assim, os estudantes africanos muçulmanos passaram a ter mais 

orientação no tocante às comidas de porco e outros pratos proibidos pela religião 

muçulmana.119 De fato, antes de saberem da existência, de conhecerem o Centro e do contato 

com outros seguidores do Islam na cidade de Fortaleza, era bem mais difícil aos africanos 

diaspóricos muçulmanos seguirem os preceitos religiosos, as datas, eventos e proibições desta 

religião ou mesmo conseguirem um exemplar do livro sagrado, o Alcorão. Assim, muitos 

africanos muçulmanos não tinham outra alternativa senão comer tripas, gorduras, sangue, 

órgãos internos da carne animal – particularmente, o porco – e seus derivados que, 

desempenham papel central e marca da culinária brasileira, disponíveis nos supermercados, 

                                                             
117 De forma versátil e poliglota, este Centro Cultural dispõe de diversas linhas telefônicas para informações e 

atendimento ao público, em quatro línguas, nomeadamente: português, árabe, francês e inglês. 
118 No ano 2014, durante uma visita ao referido Centro, na companhia de um sheik senegalês que visitava o 

Ceará, percebi certa tensão durante o encontro entre o líder espiritual africano e o sheik brasileiro paulista que 

dirigia o Centro, bem como entre o Islam praticado na mesquita, que é de influência ou linha saudita e, a 
perspectiva islâmica vigente em África, mais sincrética. Desta forma, a nossa visita não demorou mais do que 15 

minutos e, os sheiks sequer trocaram contatos. Esta é uma questão interessante pois, em outros contextos e 

regiões do mundo, verificam-se as mesmas disputas e diferenças entre os diferentes grupos islâmicos, nos quais, 

a linha religiosa seguida é muitas das vezes, influenciada pelos grupos “doadores” de fundos para a manutenção 

dos centros islâmicos e das mesquitas, enquanto que, os maulanas e fiéis, parecem seguir outra linha. Este é fato 

que, pode influenciar na afirmação identitária dos africanos islâmicos nesta Diáspora. 
119 A questão da culinária brasileira que, é servida nos Restaurantes Universitários (RU’s) criou polêmica na 

Unilab pois, os estudantes africanos queixaram-se do fato de serem servido, somente pratos brasileiros, quando a 

instituição congrega metade de alunos e professores africanos. Assim, a direção desta IES passou a incluir no 

cardápio servido nos RU’s, pratos africanos, particularmente de Cabo-Verde e da Guiné-Bissau, com destaque 

para a catchupa. Já na UFC, por constituírem um grupo numericamente pouco significativo e minoritário, os 
estudantes africanos de distintas culturas e religiões, incluindo os muçulmanos, inseridos nessa IES tiveram que 

se adaptar à realidade da culinária cearense servida nos RU’s dos distintos campi, desta instituição na cidade de 

Fortaleza. 
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mercadinhos, açougues, restaurantes e nos próprios restaurantes universitários.   

 Dessa forma, distintos estudantes africanos que, haviam abandonado a religião por não 

se sentirem isolados, voltaram a aderir a ela, com a consolidação deste Centro Islâmico. Ainda 

assim, pouquíssimos africanos islâmicos têm revelado sua fé, sendo discretos e, mantendo sua 

religião, muitas vezes em segredo.120 Essa atitude difere em muito do comportamento dos 

muçulmanos em outros lugares, os quais, fazem questão de afirmar, publicamente, sua fé e 

religião, utilização da língua árabe durante as conversas, bem como por meio de roupas e 

vestimentas típicas, cofió, shador, turbantes, cordões, entre outros adereços. Via de regra, os 

africanos diaspóricos muçulmanos distinguem-se de seus conterrâneos e compatriotas por 

levarem uma vida quase ascética: são simples e discretos, não bebem álcool, é difícil 

encontra-los nos bares e festas africanas, não são mulherengos.     

 Entretanto, é difícil para estes sujeitos seguirem à risca os preceitos religiosos do Islam 

ou porque estão isolados uns dos outros, ou porque não se conhecem, de modo a aguçarem 

sua fé religiosa. As diferenças entre as facções sunita e xiita, africana e árabe, modos de ser e 

estar no Islam, constituem outros motivos para estes não estarem muito próximos do Centro 

Islâmico. Entretanto, o preconceito religioso – islamofobia, receio de serem interpelados nas 

ruas com questionamentos, tidos como “lobos solitários”121, associados a radicais e 

“terrorristas islâmicos – parece constituir a principal razão para estes sujeitos não professarem 

abertamente a sua fé. Daí que, enquanto grande parte dos estudantes africanos exibe suas 

roupas “nativas” coloridas, os diaspóricos muçulmanos nunca trajam as túnicas, cofiós, contas 

e outros adereços que os identifiquem como muçulmanos. Mesmo assim, certamente, que 

dentro de alguns anos, a religião islâmica, constituirá um forte referencial identitário para 

muitos africanos residentes nesta Diáspora na cidade de Fortaleza.    

 Por último, cabe aqui destacar, uma nova faceta da migração estudantil internacional 

de africanos para o Ceará, constituída pela mobilidade de estudantes bissau-guineenses para 

colégios particulares de ensino médio-técnico, bem como institutos técnicos e 

profissionalizantes fortalezenses e suas redes, com foco virado para a inserção de jovens e 

                                                             
120O abandono e a reconversão de estudantes africanos que professam o Islam e, outras religiões é algo comum 

na Diáspora, muitas vezes por não encontrarem a mesma igreja ou religião equivalente ou similar àquela que 

frequentavam em África. Para os muçulmanos, torna-se ainda mais difícil observar os preceitos religiosos, visto 

existirem diversas proibições, sendo necessária quase sempre, a presença de um líder ou guia espiritual.     
121 Na gíria Ocidental, são designados de “lobos solitários” aos jovens radicais islâmicos ou recém-convertidos, 
discretos que, instruídos pelos radicais islâmicos, ou mesmo agindo sozinhos, organizam e perptretam ataques 

em nome da religião islâmica ou em nome de grupos radicais islâmicos. Por serem solitários e quase invisíveis 

ou não darem nas vistas, conseguindo ficar invisível aos olhos das autoridades policiais. 
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adultos no mercado de trabalho, por meio da educação profissionalizante, técnica e pós-ensino 

médio. Assim, estes alunos africanos, via de regra, adolescentes e jovens de até 20 anos de 

idade, inserem-se em colégios particulares que oferecem cursos técnicos nas áreas, quais 

sejam, Administração, Agrimensura, Contabilidade, Edificações, Enfermagem, Eletrônica, 

Eletrotêcnica, Farmácia, Informática, Mecânica, Mecatrônica, Petróleo e Gás, Redes de 

Computadores, Segurança no Trabalho, Saúde Bucal, etc.        

 

5.2. O ensino superior nos PALOP e a presença de estudantes africanos desses países nas 

IES cearenses          

 Como lembra Sayad (1998), para se compreender a imigração é necessário primeiro 

compreender a emigração. Seguindo essa trilha, na compreensão da migração e presença de 

estudantes africanos em universidades públicas e faculdades particulares do Ceará, 

precisamos compreender a situação das IES nos seus países de origem. Assim sendo, nas 

linhas seguintes faço uma análise histórica e político-econômica dos sistemas de ensino 

superior nos países africanos, particularmente dos PALOP, tentando mostrar suas 

características e, as possíveis conexões com a migração de seus alunos para estudos no 

exterior, para cursar o ensino superior.       

 Fruto das minhas observações na cidade de Fortaleza, de conhecimentos históricos 

adquiridos ao longo de minha formação acadêmica e, a partir dos dados estatísticos 

disponíveis, percebo que Guiné-Bissau e Cabo-Verde são os países africanos que apresentam 

os maiores contingentes de estudantes no Brasil e em Fortaleza-Ceará. Uma das razões para a 

existência de tais quantitativos é o fato dessas duas nações lusófonas vizinhas e banhadas pelo 

Oceano Atlântico, estarem localizadas na costa ocidental africana, geograficamente, próximas 

do Ceará, distando a há cerca de seis a horas de voo de avião e, ademais, até poucos anos, 

possuíam uma ou nenhuma IES pública em seus territórios. Cabe também mencionar, o 

período de instabilidade político-militar e socioeconômica que se vivencia na Guiné-Bissau 

desde 1998, como outra forte razão para um maior quantitativo de seus estudantes 

provenientes desse país africano em território brasileiro.122     

                                                             
122 Desde 1998, a Guiné-Bissau vem vivenciando crises político-militares e socioeconômicas, com tentativas de 

golpes de Estado e golpes de Estado, crises dos governos que impedem o término de seus mandatos, crises 
provocadas pelo tráfico internacional de drogas, situações de desabastecimento alimentício e energético. Assim, 

tais fatores têm sido determinantes para a migração laboral, socioeconômica e estudantil de milhares de cidadãos 

Bissau-guineenses para o exterior.  
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 Já Cabo-Verde, é um arquipélago de origem vulcânica com poucos recursos minerais, 

energéticos, em terras aráveis, cuja migração internacional constitui alternativa de vida e 

tradição para as suas populações, desde a época colonial: quer da pobreza, trabalhos forçados 

e repressão coloniais, quer fugindo de secas prolongadas, ora das condições socioeconômicas 

desfavoráveis, ora em busca de mais e melhores condições de vida e de trabalho.123 Desta 

forma, as remessas em dinheiro enviadas pelos cabo-verdianos espalhados pelo mundo 

constituem uma fonte significativa de receitas para a manutenção socioeconômica e política 

                                                             
123 Cabo-Verde, arquipélago africano, uma nação insular com poucos recursos naturais, tem uma tradição 

bastante arraigada de imigração internacional, na qual, famílias inteiras veem-se espalhadas nos quatro cantos do 

mundo: África, Europa, América e Ásia. Em alguns momentos, a população cabo-verdiana residente na diáspora 

chega a ser superior àquela existente dentro do país. As remessas enviadas pelos cabo-verdianos residentes no 

estrangeiro constituem uma importante fonte de renda, para as famílias no país, consequentemente para 

economia local e, para o Estado que cobra taxas pelas transações monetárias. A história de muitos cabo-

verdianos confunde-se com a história de emigração do país. A diáspora cabo-verdiana esteve na base na 
independência do país, onde os movimentos independentistas –PAIGC – tiveram parte de seu suporte assegurada 

pela diáspora. De fato, a economia bem como, a maioria das famílias cabo-verdianas conseguiram sobreviver, 

graças à emigração de homens jovens e adultos, mas também de mulheres rabidantes que, compram produtos e 

mercadorias fora no exterior e vendem dentro do país. É importante realçar que Cabo-Verde figura entre os cinco 

países com maior taxa de emigração relativa à população, no mundo. Mesmo possuindo uma população 

relativamente pequena, a taxa de emigração é enorme. A diáspora sempre teve um papel importante na 

economia, com uma contribuição à volta de 10 a 12% do PIB, cujas remessas dos emigrantes permitem ao país, a 

criação de uma poupança interna. Desprovido de indústrias, Cabo-Verde sempre apostou em serviços turísticos, 

portuários e aeroportuários, etc., mas quem alimenta a poupança interna é a diáspora que envia cerca de 100 a 

120 milhões de euros/ano. Desta forma, as diásporas cabo-verdianas mundo a fora, tiveram um papel 

determinante para a viabilidade deste país africano. De fato, há mais cabo-verdianos residindo fora, do que 
dentro do país. Assim, é quase impossível encontrar uma família que não tenha membros fora do país, em países 

da Europa, Américas e África, na condição de imigrantes. Às vezes, acontece de 5 irmãos cabo-verdianos 

morarem em cinco países europeus e norteamericanos diferentes. Assim, a diáspora cabo-verdiana desempenha 

papel crucial não apenas na economia, mas também influencia no modo como os cidadãos desse país insular se 

comportam. A influência dos EUA e da cultura norte-americana, particularmente, faz-se presente através do 

consumo nas casas dos imigrantes – mais do que a influência africana, ou portuguesa enquanto país colonizador, 

ou mesmo francesa por conta do histórico de migração – financeiramente, economicamente e emocionalmente. 

Um exemplo clássico dessa influência evidencia-se, pelo sucesso da seleção nacional de futebol de Cabo-Verde. 

A qualidade atual dessa seleção deve-se ao recrutamento dos “filhos da diáspora”, isto é, cabo-verdianos que 

nasceram na Europa, em Portugal, França, Itália e Holanda, filhos da segunda, terceira e quarta gerações de 

imigrantes cabo-verdianos nesses países, que são reconhecidos pela lei do país como cabo-verdianos. Assim, o 

país faz uma espécie de caça-talentos na Europa, reconhecendo indivíduos dessas segundas, terceiras e quartas 
gerações na diáspora como sendo seus cidadãos, bastando para tal, ter um familiar cabo-verdiano, aumentando 

dessa forma, a dimensão econômica e afetiva do país. Entretanto, não devemos reduzir a contribuição dos 

imigrantes cabo-verdianos na diáspora, à dimensão econômica, mas também política e cultural. Daí que este país 

africano se distinga dos demais, apresentando-se bem destacados no continente, nos quesitos como 

desenvolvimento humano, democracia, transparência na gestão política, administrativa e de recursos naturais. 

Entretanto, a emigração também causa desgostos em parte dos cabo-verdianos, pois, as remessas monetárias não 

preenchem o vazio familiar deixado pelos emigrantes. O processo de separação, o vazio deixado na família pelo 

familiar que emigrou ainda são marcantes para muitos daqueles que ficaram na Ilha. Desta forma, percebe-se que 

tal como em outros países africanos, a independência de Cabo-Verde da colonização portuguesa, antes vista 

como uma solução para as questões como a pobreza e dos problemas econômicos que o país enfrentava, não 

eliminou estes males, visto que a grande maioria dos cabo-verdianos continua a migrar em busca de melhores 
condições de vida. A emigração em massa é reflexo da existência e persistência desses problemas. Alguns 

analistas cabo-verdianos consideram que a existência dessas diásporas cabo-verdianas espalhadas pelo globo 

como um reflexo da ineficácia deste país africano em superar a pobreza e outros males sociais. 
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deste arquipélago. Historicamente, a migração laboral, socioeconômica ou mesmo estudantil, 

são consideradas uma realidade tradicional comum às suas populações, algumas vezes, em 

conjunturas algumas vezes, em que os indivíduos têm de emigrar para se sentir cabo-

verdianos. Desse modo, famílias inteiras migram para diferentes destinos internacionais, 

ficando apenas um integrante destas no arquipélago.124 Nesse contexto migratório, Cabo-

Verde é o país dos PALOP com maior número de indivíduos com formação superior, ainda 

que, a maioria tenha sido formada no estrangeiro.     

 Relativamente à São-Tomé e Príncipe, outro país africano localizado na costa 

Ocidental do continente e banhado pelo Oceano Atlântico, apresenta o terceiro maior 

contingente de estudantes em Fortaleza. Uma das razões para esse quantitativo é o fato dessa 

nação não possuir, até bem pouco tempo, instituições de ensino superior. De fato, somente em 

agosto do ano 2014, é que foi instaurada a primeira universidade nesse país africano, que até 

então contava apenas com um instituto superior politécnico. Por sua vez, o caso de Angola, 

mesmo sendo o país africano lusófono com maiores ligações históricas e culturais com o 

Brasil e se localizar, geograficamente próximo, na costa Ocidental do continente africano, 

tendo como fronteira marítima o Oceano Atlântico, apresenta, poucos estudantes em 

Fortaleza. Umas das razões é o fato deste estado africano ter, como parceiros tradicionais de 

cooperação na área da educação, países europeus, com ligações históricas, econômicas e 

políticas, como são os casos de Portugal e das nações da antiga URSS, particularmente a 

Rússia.            

 No tocante à Moçambique, país banhado pelo Oceano Índico, situado “do outro lado 

do mundo” na costa Oriental africana, localizado, portanto, a uma maior distância geográfica 

do Brasil, também apresenta um restrito contingente de estudantes em Fortaleza. Além disso, 

essa nação apresenta como referências tradicionais de cooperação na área de educação, países 

como África do Sul e Portugal, valorizando muito o envio de seus estudantes para países 

europeus e asiáticos que falam a língua inglesa, visto fazer fronteira com países africanos 

anglófonos. Outra razão deste menor quantitativo de estudantes moçambicanos no Brasil 

deve-se ao fato do governo desse país ter optado por enviar para o exterior, somente, 

estudantes de pós-graduação. Neste sentido, cabe considerar a análise, do então, vice-ministro 

                                                             
124 Para uma maior da migração cabo-verdiana para o exterior, cf. a reportagem do Jornal português O Público, 
intitulada, “Emigrar para ser cabo-verdiano”, da autoria dos jornalistas Joana Henriques e Frederico Batista, em 

05 jul. 2015. Disponível em:< https://www.publico.pt/multimedia/video/emigrar-para-ser-caboverdiano-

20150703-175152 >. Acessado em 11 set 2016.  

https://www.publico.pt/multimedia/video/emigrar-para-ser-caboverdiano-20150703-175152
https://www.publico.pt/multimedia/video/emigrar-para-ser-caboverdiano-20150703-175152
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da educação moçambicano, acerca da situação do ensino superior no país num relatório, 

intitulado Dados sobre o Ensino Superior em Moçambique 2012, destacando um vertiginoso 

crescimento deste setor em Moçambique, na última década.125  

Na última década, o Ensino Superior em Moçambique tem estado a registar um 

crescimento vertiginoso motivado pela necessidade premente de satisfazer a demanda 

cada vez mais expressiva por este nível de ensino. Em 2004, tínhamos somente 17 IES 

com 22.256 estudantes, com uma taxa de participação de somente 1.2. Como reflexo 
das políticas consentâneas do Governo, oito anos depois, o Ensino Superior registou 

um meteórico crescimento para 46 IES, com 124 mil estudantes, refletindo uma taxa 

de participação de 5.2. Muito embora se tenha registado este rápido crescimento, 

muitos moçambicanos em idade de frequentar o Ensino Superior ainda estão fora do 

sistema. (CHILUNDO, 2014, p.7). 

 

Este relatório mostra que, apesar do “rápido” crescimento deste setor de educação em 

pouco mais de uma década, a maioria dos moçambicanos ainda não tema cesso ao ensino 

                                                             
125 Relativamente ao Ensino Superior em Moçambique, cabe aqui mencionar que, no ano 2015, passados, 

exatamente, 40 anos de independência do país, assistia-se a um crescimento vertiginoso do Ensino Superior. 

Moçambique contava com 49 (quarenta e nove) IES, das quais, 18 (dezoito) eram públicas e 31 privadas, com 

um total de cerca de 130.000 (cento e trinta mil) estudantes. O Governo moçambicano assumiu o Ensino 

Superior como motor para o desenvolvimento. Cerca de 5 (cinco) anos antes, o Governo havia criado o 

Ministério do Ensino Superior Ciência e Tecnologia (MESCT), lançou o primeiro Plano Estratégico do Ensino 

Superior (2000-2010), bem como propôs a primeira Política de Ciência e Tecnologia, aprovando distintos 

mecanismos, leis e decretos que regem este grau de educação. Assim, no ano 2012, lançou o segundo Plano 

Estratégico do Ensino Superior, num ano em que celebrava os 50 (cinquenta) anos do Ensino Superior em 

Moçambique pois, o este nível de educação teve a sua gênese formal em 21 de agosto de 1962, com a criação 

dos Estudos Gerais Universitários de Lourenço Marques (nome da antiga capital de Moçambique, 
correspondendo à atual cidade de Maputo). Após a Independência de Portugal em 1975 e com a revisão da 

constituição em 1990 (transição do modelo socialista e monopartidário para uma economia de mercado e um 

sistema multipartidário), surge a primeira a primeira Lei do Ensino Superior em Moçambique –Lei n. º 1/93, de 

24 de junho de 1993 –  o que permitiu a criação de IES privadas, abrindo deste modo, uma nova era e realidade 

da educação no país. Esta Lei foi substituída, posteriormente, pela Lei nº. 5/2003, de 21 de janeiro de 2003, que 

visou a regulamentação, entre outros aspectos, o controle de qualidade. No ano 2007, a partir do Decreto nº 

63/2007, o Governo concebeu um conjunto de instrumentos para a visão e regulamentação deste setor, com a 

aprovação do Sistema Nacional de Avaliação, Acreditação e Garantia do Ensino Superior. Em 2010, a partir do 

Decreto nº. 30/2010, passou a implementar o Regulamento do Quadro Nacional de Qualificações do Ensino 

Superior, bem como, por meio do Decreto 32/2010 criou o Sistema Nacional de Acumulação e Transferência de 

Créditos Acadêmicos, e através do Decreto nº. 29/2010 implementou o Conselho Nacional do Ensino Superior. 

Nesse mesmo ano de 2010, através do Decreto nº 48/2010, criou o Regulamento de Licenciamento e 
Funcionamento das Instituições de Ensino Superior, como também, aprovou o Decreto nº 27/2011 de 

Regulamento de Inspeção às Instituições de Ensino Superior. Todos essas Leis e Decretos visam desenvolver e 

regulamente este setor em Moçambique. Ainda no ano 2010, o Governo decidiu não mais enviar estudantes para 

o exterior alunos para Cursos de Graduação, enviando somente estudantes moçambicanos para se inserirem em 

Cursos de Pós-Graduação no estrangeiro. Os moçambicanos que viajam para fora do país com finalidade de 

cursar Graduação, fazem-nos às custas próprias (Fonte: Adaptado do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino 

Superior e Técnico-Profissional de Moçambique (MCTESTP), 16 fev. 2015. Disponível em: < 
http://www.mctestp.gov.mz/?q=content/ensino-superior-em-mo%C3%A7ambique>. Acessado em 28 jun., 

2016). Entretanto, há dificuldades em termos de expansão e diversificação do ensino superior em Moçambique, 

visto que 37 (trinta e sete) das 49 (quarenta e nove) IES estão localizadas e concentradas na cidade de Maputo, 

capital do país. Dessa forma, a cidade e província de Maputo concentra o maior número de IES per capita de 
toda a África. Apesar da riqueza em minérios no seu solo, dos altos níveis de crescimento econômico, 

exportações de mercadorias e commodities e investimento econômico estrangeiro, cerca de 87% da população 

moçambicana vive abaixo da minha de pobreza. 

http://www.mctestp.gov.mz/?q=content/ensino-superior-em-mo%C3%A7ambique


 

188 

 

superior, bem como, as IES moçambicanas oferecem, na sua maioria, cursos de graduação. 

Na realidade, muitos moçambicanos em idade de frequentar o ensino superior ainda estão fora 

desse sistema: em cada 1.000 (mil) moçambicanos, poucos mais de 5 (cinco) podem 

frequentar o ensino superior (Idem, 2014). E continua, o autor, a sua análise, com base em 

dados estatísticos: 

 

A situação torna-se mais dramática quando olhamos para o grupo etário compreendido 
entre 17 e 30 anos, isto é, aqueles que se espera que em condições normais deviam 

estar a frequentar a educação superior. Aqui constamos que temos uma taxa líquida de 

escolaridade de somente 1.6, o que significa, por outras palavras, que dos 5.6 milhões 

da população moçambicana com idade compreendida entre os 17 e 30 anos de idade, 

apenas 88 mil frequentam o ensino superior. (CHILUNDO, Op. Cit, p.7). 

 

 

Nesta análise, tendo em conta, particularmente, a população com idades 

compreendidas entre 17 e 30 anos, que deveria estar frequentando o ensino superior em 

Moçambique, percebe-se que, apenas 1,57% dessa população tem acesso ao ensino superior, 

uma taxa de cobertura do ensino superior ainda tem muito que crescer (CHILUNDO, 2014).  

Já num estudo fundante e atualizado acerca da situação da educação superior nos cinco 

PALOP intitulado Higher Education In Portuguese Speaking African Countries: a five 

country baseline study, o sociólogo moçambicano Patrício Langa (2013) mapeia o cenário e 

as dinâmicas de mudanças no sistema de ensino superior nesses países, desde a era colonial 

até à atualidade. Nessa perspectiva, circunscreve processos em termos de expansão, 

diversificação, diferenciação, financiamento, gestão e de políticas de reformas desses 

sistemas, em momentos distintos. Este relatório oferece uma visão global histórica acerca do 

desenvolvimento do ensino superior nos PALOP desde o tempo colonial à atualidade, 

apresentando os cenários históricos de cada país, caracterizados por diferentes trajetórias, mas 

com similaridades em termos de formação e desenvolvimento da educação superior: países 

pobres, com sistemas de ensino estabelecidos durante a colonização portuguesa, com 

objetivos de satisfazer apenas, as demandas e interesses de uma minoria da população, 

constituída por colonos europeus, existindo poucas ou nenhuma IES durante o período de 

colonização portuguesa, até aos anos de 1970 do século XX.     

 De acordo com Langa (2013,) alguns desses países, como são os casos de Cabo-Verde, 

Guiné-Bissau e São-Tomé e Príncipe, só recentemente, na primeira década do século XXI é 

que conseguiram estabelecer IES Públicas em seus territórios, dezenas de anos após as 

independências de Portugal. Já Angola e Moçambique tinham, cada um, uma IES, 



 

189 

 

respectivamente, desde o tempo colonial. Contudo, enfrentaram guerras civis no contexto da 

bipolarização mundial, durante o período da Guerra Fria, que paralisaram, por quase vinte 

anos, suas economias. A Guiné-Bissau, desde a sua independência, vivenciou diversos 

momentos de instabilidade política até o período recente, por conta conflitos políticos e de 

golpes de Estado. Vejamos a sua análise acerca do ensino superior nos PALOP:  

 

The study ha shown that higher education in the five PALOP countries took about 
diferente trajectories, in some cases with similarities, in terms of its formation and 

development. While Angola and Mozambique saw their first HEIs being established 

during the colonial period, to meet the demands and interests of colonial settler 

populations, higher education in Cape Verde, Guinea-Bissau and São Tomé and 

Príncipe is a postcolonial experience. In the postcolonial era, all five countries 

attempted to build socialist societies. The bi-polarisation of the international political 

order which led to the Cold War served as ideological background behind the civil 

wars in Angola and Mozambique. The wars in Angola and Mozambique lasted more 

than 20 years and paralysed the two countries economically, bringing them almost to 

the brink of colapse. While Cape Verde and São Tomé and Príncipe remained 

politically calm, Guinea-Bissau has never enjoyed and enduring Peace in its political 
process since gaining independence from Portugal in 1974. Consecutive coups d’etat 

make the News headlines of the Guinea-Bissau political system (Op. Cit, p. 95).126 

 

Após as independências em 1975, essas nações passam por gestões centralizadoras dos 

governos socialistas que se transformam, então, nos únicos provedores e gestores da educação 

superior nos territórios. E, finalmente, num terceiro momento, a partir de meados da década 

de 1980, caracterizado pelo fracasso das “experiências socialistas”, cujos anos foram 

caracterizados pelo liberalismo econômico, imposto pelo FMI e BM, efetiva-se a restrição da 

atuação dos governos na educação superior que ficam com o papel regulatório, com a entrada 

em cena das IES particulares. Suas economias sofrem com a liberalização dos processos de 

ajuste à ordem do capital, com efetivas mudanças, impostas pelo liberalismo econômico. 

Assim, são drásticos os impactos nos seus frágeis sistemas de educação superior, implantados, 

em muitos casos, por provedores particulares, cujos interesses são mercadológicos (LANGA, 

2013). Assim descreve, este autor, os efeitos do liberalismo nas economias desses países: 

                                                             
126 Em tradução livre: “Este estudo mostra que o ensino superior nos cinco países que constituem os PALOP 

apresenta trajetórias distintas, em alguns casos com similaridades, em termos de formação e desenvolvimento. 

Ainda que Angola e Moçambique tenham estabelecido suas primeiras IES durante o período colonial, estas iam 

de encontro às demandas e interesses das populações colonas, enquanto que Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São-

Tomé e Príncipe tem uma experiência após o período colonial. No período pós-colonial, todos os cinco países 

tentaram construir sociedades socialistas. A bipolarização internacional no contexto da Guerra Fria serviu como 

pretexto ideológico para as guerras civis em Angola e Moçambique. As guerras civis que assolaram Angola e 

Moçambique nos últimos vinte anos e paralisaram economicamente os dois países, quase os levaram ao colapso. 
Já Cabo-Verde e São-Tomé e Príncipe permaneceram politicamente seguras, enquanto Guiné-Bissau nunca teve 

uma paz duradoura em seu processo político desde a independência em relação a Portugal em 1974, com 

sucessivos golpes de Estado, que fizeram manchetes nas páginas dos jornais”.  
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The liberalisation of these countries’ economies brought about many changes, some of 

wich impacted drastically on higher education. The state could no longer afford to be 

the sole provider of higher education and it made space for private operators. In the 

mid-1990s the number of HEIs in Angola and Mozambique began to increase, with 

the emergences of private providers. Cape Verde, Guinea-Bissau, and São Tomé and 

Príncipe saw their first HEIs being established by private providers. The trend of 

expansion, differentiation and diversification has continue to date ( Op. Cit, p. 95).127 

  

De acordo com este sociólogo moçambicano, nos casos de Angola e Moçambique, as 

primeiras IES foram estabelecidas durante o período colonial, na década de 60 do século XX, 

respondendo às demandas e interesses da elite colonial portuguesa nesses territórios africanos. 

Já em Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São-Tomé e Príncipe a educação superior só se constitui 

décadas após as independências, no final da década de 1990 e início dos anos 2000. Na sua 

conclusão, a autor assim descreve a situação do ensino superior nos PALOP, na primeira 

década do século XX: 

In all five countries, the first decade of the 21st century has been marked by an 

increasing participation in higer education even though the rates are still below the 

African average of 6,8% gross enrolment rate (GER). Cape Verde makes the 

exception with a participation rate of 22%, being amongst the highest on the 

continente, with Mauritius leading with 37% GER. The trends of expansion, 

differentiation and diversification of the higher education system in the PALOP are 

quite similar. However, each country is at a diferent stage of development of its higher 
education system. While Angola and Mozambique have relatively large and complex 

systems with more than 100 000 students, distributed across the various public and 

private instituitions, Cape Verde, Guinea-Bissau, and São Tomé and Principe are 

small systems, with fewer than 10 000 students mostly distributed in one major public 

instituition and a few private operators. The five countries have also experienced 

changes in the manner in wich their higher education systems are governed. From a 

centralised and planning mode of governance and coordinator during the socalist 

experimente, government being the sole provider of higher education, they have 

moved into a somewhat decentralised mode of governanence with the government 

playing a regulatory role through passing public policy and regulations and the 

establishment of councils with a coordinating role. (LANGA, 2013, p. 96).128 

                                                             
127 Em tradução livre: “A liberalização das economias desses países abriu muitas oportunidades, algumas das 

quais, com impactos negativos para o ensino superior. Os estados não dispunham de recursos para providenciar 

um ensino superior e, esse espaço foi ocupado por operadores privados. Em meados da década de 1990, o 
número de IES em Angola e Moçambique teve um incremento, com a emergência de provedores privados. Já 

Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São-Tomé e Príncipe só mais tarde conseguiram estabelecer suas primeiras IES a 

partir de iniciativas privadas. A tendência de expansão, diferenciação na diversificação continua até o momento”.  
128 Em tradução livre: “Nos cinco países, a primeira década do século XXI tem sido marcada por um crescimento 

da participação do ensino superior, mesmo que os índices abaixo da média africana registrada, que é de 6,8%. 

Cabo-Verde representa uma exceção, com uma participação de 22%, estando entre as mais altas do continente, 

junto com as Ilhas Maurícias, com 37%, liderando a tabela. A tendência de expansão, diferenciação na 

diversificação dos sistemas de ensino superior nos PALOP são bastante similares. Ainda que Angola e 

Moçambique tenham um sistema complexo e relativamente grande, com mais de 100.000 estudantes, 

distribuídos nas diversas instituições públicas e particulares, Cabo-Verde, Guiné-Bissau e São-Tomé e Príncipe 

têm sistemas relativamente menores, com menos de 10.000 estudantes majoritariamente distribuídos em uma 
grande instituição pública e algumas instituições privadas. Os cinco países também vivenciaram mudanças no 

modo de gerir os sistemas de ensino superior. Do modo centralmente planificado de gerir, durante o período 

socialista, o estado deixou de ser o único provedor da educação superior, descentralizando, passando a ser um 
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Por sua vez, os estudantes oriundos de países africanos anglófonos e francófonos – 

Nigéria, República Democrática do Congo, Senegal, Camarões, Costa do Marfim, Gabão e 

Togo – são minoritários no Brasil e em Fortaleza. Tal fato deve-se à questão linguística e 

também à restrição das relações histórico-econômicas dessas nações com o Brasil. Só 

recentemente, os últimos três governos brasileiros – presididos pelo presidente Lula da Silva 

entre os anos 2003 a 2010 e, o primeiro mandato da presidente Dilma Roussef, entre os anos 

2011-2014 – vinham fortificando laços econômicos e de cooperação com esses países 

africanos nas mais diversas áreas, incluindo a educacional.     

 No tocante ao número de estudantes africanos, há dificuldades em obter dados 

estatísticos confiáveis sobre a presença desses sujeitos no território brasileiro, 

particularmente, na cidade de Fortaleza. De fato, não existe nenhum mapeamento ou censo 

desta população, tornando difícil contabilizar os estudantes. Acerca desse assunto, Subuhana 

argumenta que “existe imensa dificuldade de obter dados efetivos desse contingente 

estudantil, como mostram inúmeros trabalhos feitos com o tema” (SUBUHANA, 2009, p. 

110). Assim, destaco, então, a incerteza dos dados do IBGE e, mesmo, das fontes como a 

Polícia Federal e as próprias universidades e faculdades, por serem parciais ou incompletos. 

Mesmo assim, na condição de estudante e pesquisador africano, com experiência em trabalhos 

de campo que considero “difíceis”, com populações marginalizadas ou invisibilizadas, a 

ausência de dados sistematizados acerca da presença de estudantes africanos no Ceará é, para 

mim, um dado em si, ou seja, uma situação que deve ser problematizada.   

 De fato, é de estranhar, que num Estado como Ceará-Brasil – com distintas 

instituições de pesquisa a fazerem levantamentos e censos – não existam dados estatísticos 

sobre o número de alunos estrangeiros, particularmente africanos, inseridos nas diferentes 

IES. Tal situação pode revelar uma forma de invisibilização deste segmento. Durante a 

pesquisa bibliográfica e de campo, realizada com o objetivo de saber acerca do quantitativo de 

estudantes africanos existentes no Estado do Ceará, primeiro no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e, depois, em três Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas e privadas de Fortaleza, pude constatar esta realidade da falta de dados sistemáticos 

sobre a inserção e presença de estudantes africanos. De fato, não há dados estatísticos ou 

numéricos confiáveis sobre a presença de estudantes africanos nas IES públicas e privadas 

                                                                                                                                                                                              
agente regulador, criando leis e políticas de regulação e estabelecendo conselhos reguladores e coordenando o 

sistema”.  
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que visitei, situação que torna difícil dimensionar quantitativamente esse segmento.  

 No IBGE de Fortaleza, tanto no acervo da biblioteca assim como na base de dados 

disponível no seu site eletrônico, não há registro de dados estatísticos sobre o número de 

estrangeiros no Brasil ou no Ceará, nem de estudantes africanos nos censos populacionais. Já 

a UFC, a primeira IES a receber estudantes africanos no Estado do Ceará, tem disponível, no 

seu Anuários Estatísticos de 2009 a 2014, diversas tabelas, diagramas e gráficos contendo 

dados estatísticos acerca da presença de alunos estrangeiros de África, Europa, Américas e 

Ásia na instituição. Tais dados referem-se à presença de alunos estrangeiros do PEC-G na 

universidade entre os anos 2000 e 2012, conforme o país de origem e unidade acadêmica onde 

estão inseridos, verificando-se ausência de dados acerca dos estudantes estrangeiros e 

africanos inseridos no PEC-PG e nos distintos programas de pós-graduação da universidade. 

Vejamos a tabela relativa aos dados sobre estudantes africanos na UFC, por mim adaptada dos 

Anuários Estatísticos dessa IES: 

Tabela 6. Dados numéricos de alunos africanos por país do PEC-G inseridos na UFC entre os anos 2000 a 

2013.  
PAÍS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Angola 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 8 10 1 8 

Cabo-Verde 0 1 0 4 0 2 9 14 45 48 62 62 57 6 33 

R.D. Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 9 0 6 

Guiné 

Bissau 

0 4 3 9 3 8 8 2 29 32 33 38 37 1 20 

Moçambique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Nigéria 0 0 0 0 0 0 0 0  
1 

1 1 1 1 0 0 

Quênia 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

São-Tomé 0 0 0 0 2 5 1 0 5 5 4 7 7 0 7 

Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

TOTAL 0 5 3 13 5 15 18 18 83 93 109 122 123 9 77 

Fonte: Adaptado do Anuário Estatístico da UFC, ano 2014 base 2015. 
 

Com base na apreciação desta tabela, pude perceber que, ao longo dos anos, o número 

de estudantes africanos na instituição foi aumentando, particularmente a partir do ano 2005.  

De fato, se no ano 2000, a UFC não recebeu nenhum um estudante africano, já no ano 2012, a 

instituição recebeu cerca de 131 alunos, oriundos de diversos países africanos. Dentre tais 

países, Cabo-Verde destaca-se como aquele que mais enviou estudantes, cerca de 310 alunos 

nesses doze anos, seguido pela Guiné-Bissau com 207 estudantes enviados no mesmo 

período. Em terceiro aparece São-Tomé e Príncipe com 36 estudantes, e em seguida está, 

Angola, com 28 estudantes. E, em quinto lugar, a República Democrática do Congo, com 21 

estudantes. Entre os países africanos que menos enviaram estudantes estão Quênia com 6 
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alunos, Nigéria com 5 alunos e Moçambique com 1 aluno. Entretanto, tais dados não são 

confiáveis, pois os números apresentados nesse anuário referem-se apenas aos estudantes dos 

cursos de graduação, ignorando-se um contingente, em crescimento, constituído de alunos 

africanos nos cursos de pós-graduação da UFC.       

 Já na UECE, os dados sobre a presença de estudantes africanos são inexistentes ou não 

confiáveis. Durante a pesquisa de campo, nessa IES, apenas obtive uma lista com 23 nomes 

de estudantes estrangeiros que passaram pela instituição. A referida lista não indica o 

continente de origem, a nacionalidade, o ano de entrada ou de término de curso desses 

estudantes. Dessa forma, os únicos dados que disponho sobre o contingente de estudantes 

africanos no Estado do Ceará, foram colhidos em reportagens de jornais da cidade de 

Fortaleza.           

 Assim, mesmo com a ausência de dados estatísticos, é notória a presença, cada vez 

crescente, de estudantes oriundos de diversos países africanos nas ruas, nos espaços públicos e 

em instituições de ensino superior da cidade de Fortaleza que, pouco a pouco, parecem 

modificar a aparente homogeneidade da etnopaisagem desta metrópole. De fato, há ausência 

de de dados institucionais acerca da presença de estudantes africanos nos distintos órgãos do 

Governo do Estado do Ceará, bem como nas diferentes IES públicas e privadas, tal revela 

invisibilização e em alguns casos, até discriminação e racismo institucional desse segmento 

populacional.  

 

 

5.3. O Racismo institucional no Ceará contra negros e indígenas: um olhar 

contemporâneo sobre um passado recente 

A negação da existência de um contingente significativo ou inexpressivo de africanos 

e afrodescendentes escravizados, a invisibilização da escravidão racial de africanos e de 

afrodescendentes no território cearense, bem como a discriminação e o racismo institucional 

contra as populações negras e afrodescendentes, têm raízes históricas profundas no Ceará, 

com consequências nefastas na atualidade.129 Nesse contexto, as influências, as contribuições 

                                                             
129 Cabe destacar um episódio marcante do racismo brasileiro, particularmente, o cearense, ocorrido no dia 26 de 

agosto de 2013, quando um grupo de 50 médicos cearenses, liderados pelo Sindicato dos Médicos do Ceará 

(SIMEC), dirigiram-se ao Aeroporto Internacional Pinto Martins para manifestações contra a contratação e 
presença de médicos estrangeiros neste Estado, tendo vaiado, hostilizado e discriminado racialmente cerca de 79 

médicos cubanos, parte significa deles negros, de um grupo de 96 médicos estrangeiros que, desembarcaram em 

Fortaleza no âmbito do Programa do Governo Brasileiro “Mais Médicos”. Com, apitos, vaias e ofensas raciais, 
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e as participações política, econômica, social e cultural dos africanos escravizados, das 

populações negras e afrodescendentes na História do Ceará têm sido negadas e tidas como 

mínimas ou até inexistentes na historiografia do Estado.     

 Conforme essa historiografia “oficial”, escrita a partir de documentos, descrições e 

relatórios deixados por autoridades, historiadores, intelectuais e políticos cearenses, acerca 

dos processos de escravidão racial, percebe-se que tais relatos, obras e versões enfatizam a 

benevolência das autoridades, abolicionistas, fazendeiros, senhores de escravos, famílias 

escravocratas, políticos e outros figuras ligadas à escravidão no Estado, ignorando as 

realidades socioeconômicas da população negra e da região que, mostravam sinais de 

esgotamento e insustentabilidade social do sistema escravista nesta região.130 Alex Ratts 

(2011a) assim descreve sua juventude, diante desta perspectiva histórica que invadiu 

diferentes esferas de sua vida e tal como aconteceu com muitos outros cearenses, teve 

impactos profundos na sua trajetória biográfica: 

 
Na segunda metade do século XX, era comum ler nos livros regionais e também 

escutar em casa, no colégio e na faculdade que “no Ceará não havia negros”, ou, pelo 

menos, muitos negros, “nem índios”. Dizia-se que o cearense era uma mistura de 

branco e índio, ou seja, a figura do caboclo da nossa fábula das três raças. Em meados 

dos anos 1980 surge o movimento negro cearense, mais precisamente em 1982 com a 

criação da seção cearense do Grupo de União e Consiciência Negra.  Algumas 

comunidades negras rurais, a exemplo de Conceição dos Caetano e Água Preta, 

tornaram-se conhecidas principalmente no centenário da abolição da escravidão, em 

1988. (RATTS, 2011a, p. 20-21). 

 

 Assim, tais ideias, pontos de vistas e perspectivas historiográficas de negação ou 

minimização da presença negra perduraram ao longo dos tempos, durante décadas e 

                                                                                                                                                                                              
os médicos cubanos foram recebidos aos gritos de: “escravos, escravos”. No início da noite do mesmo dia, o 

mesmo grupo de médicos cearenses dirigiu-se à Escola de Saúde Pública do Ceará onde decorria a solenidade de 

acolhimento dos médicos estrangeiros e montaram uma barreira humana barulhenta com cartazes, apitos, 
altifalantes, faixas e aos gritos de “escravos, escravos”, vaiavam e xingavam os médicos estrangeiros. Após o 

término da solenidade, os médicos cubanos ficaram retidos no interior das instalações da referida Escola durante 

40 minutos e só saíram de lá, após a chegada da Polícia Militar em 5 viaturas que os escoltaram. As imagens 

destes episódios de racismo foram captadas com telefones celulares e pelas câmaras das televisões locais, tendo 

circulado pelo mundo e mostrado o “racismo à cearense”. De fato, médicos e distintas associações, profissionais 

e sindicatos médicos municipais, estaduais, regionais e federais brasileiras eram contrárias à vinda de médicos 

cubanos no âmbito do programa governamental federal brasileiro “Mais Médicos”. Porém, nenhuma outra 

manifestação contraria ao Programa chegou ao nível de acirramento ocorrido em Fortaleza. O “Programa Mais 

Médicos” foi lançado no dia 08 de julho de 2013 pela então presidente do Brasil Dilma Rousseff, dentro de um 

amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro que, 

objetivava levar mais médicos a regiões onde havia escassez e ausência de médicos. Assim, diversos segmentos 

da classe média e alta brasileiros – deputados, empresários, partidos políticos e grupos ligados aos planos de 
saúde privados foram – contrários e ofereceram resistência ao Programa.   
130 Dentre esses historiadores, destaco a figura de Raimundo Girão, na sua monografia sobre a abolição da 

escravidão no Ceará, onde este autor relata a “quase ausência do negro no Ceará” (RATTS, 2011).  
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transitaram o século XIX e XX, tornando-se na visão, percepção oficial e hegemônica sobre a 

escravidão de africanos e negros no Ceará. Nas décadas de 1970 e 80 do século XX, as 

perspectivas de historiadores e intelectuais como Pedro Silva, Oswaldo Riedel e Geraldo 

Nobre, a partir de textos publicados na Revista do Instituto Histórico, Geográfico e 

Antropológico do Ceará (IC), também transparecem e reforçaram a ideia segundo a qual: “não 

houve negros no Ceará”.         

 Contudo, a partir do final do século XX e início do século XXI, tais argumentos, ideias 

e linhas de pensamento historiográfico têm sido relativizadas e até rebatidos por distintos 

estudiosos das culturas, identidades e presenças de comunidades negras, afrodescendentes e 

indígenas no Ceará, entre os quais destaco os trabalhos de teóricos e militantes das causas 

negras e indígenas no Ceará. Dentre estes, destaco as obras dos historiadores Eurípedes Funes 

(2007) e Tshombe Miles (2011), do teórico da afrodescendência e militante Henrique Cunha 

Júnior (2011), dos cientistas sociais Alex Ratts (1998, 2011a, 2011b), Isabelle Silva (2011) e 

Pedro Mendes (2010, 2012).  

Na contra-mão desta perspectiva histórica de “inexistência de populações negras”, 

ainda na década de 1980, o próprio Ratts mapeava a existência de diferentes famílias negras 

em bairros populares de Fortaleza que, estavam liagadas a agrupamentos negros rurais – 

Conceição dos Caetano, Goiabeiras e Lagoa do Ramo – bem como, apontava a existência de 

comunidades negras em 51 municípios cearenses, chegando a cerca de 140 localidades, num 

cenário em que todas as áreas do Ceará têm comunidades negras, com menor incidência no 

sertão central e no noroeste do Estado (RATTS, 2011a). Já Mendes (2012), num estudo 

monográfico acerca dos diferentes tipos de racismos existentes no Ceará, assim analisa a 

atuação do referido Instituto, suas interfaces com o sistema racial brasileiro e suas 

consequências na atualidade cearense: 

 

 

Diferente do ideal de democracia racial construído para o Brasil, o mestiço cearense, 

segundo o Instituto, seria fruto somente de duas matrizes: a indígena e a portuguesa. 

Os historiadores do Instituto, ao considerarem que a presença do escravo foi ínfima na 

história do Ceará, negam o componente afrodescendente em suas contribuições físicas 

e culturais para a Pátria Ceará. Ainda que a presença escrava fosse de fato irrelevante, 

o que não é unanimidade entre os historiadores, os intelectuais do Instituto incorreram 

em um equívoco ao relacionar diretamente o escravizado com o negro. Uma confusão 
que é reproduzida até hoje e dissemina uma ideia não correspondente à realidade: a de 

que no Ceará a presença afrodescendente foi irrelevante. Nega-se no Ceará a presença 

de um pressuposto da democracia racial: a existência de negros na população cearense 

(MENDES, 2012, p.132). 
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Tais perspectivas de negação, minimização e invisbilização da presença e 

contribuições negras no Ceará foram construída ao longo dos séculos, sendo fundamentadas 

por historiadores e intelectuais locais e suas fontes historiográficas oficiais.131 Tais 

afirmativas segundo as quais “não houve tráfico direto de mão-de-obra escrava da África para 

o Ceará”132 ou a partir de outras afirmativas, minimizadoras dessa presença, segundo as quais: 

“houve sim, um número reduzido de escravos negros na Capitania do Ceará”133. Ou ainda, 

declarações como – “o Ceará sofre pouca influência africana” – estão ainda presentes nos 

debates e perspectivas da historiografia oficial do Estado. Senão, vejamos tais concepções, 

reforçadas com relatos historiográficos oficiais:  

 
A capitania cearense não utilizou a mão-de-obra africana nos primórdios de seu 

povoamento, em virtude de uma conjuntura econômica em formação que se servia da 

escravidão dos «negros da terra», pois o indígena e seus descendentes, servindo como 

escravo, agregado ou aldeado, foi a mão-de-obra dominante na Capitania durante o 

período colonial”.  

 

Muitas das vezes, tais fontes históricas e historiográficas, são utilizadas para negar a 

existência de preconceito e discriminação racial no Estado, ou até mesmo para justificá-lo, em 

casos de discriminação racial contra essas populações, com a justificativa de “os cearenses 

discriminarem africanos e afrodescentes porque não estão habituados a ver negros”.134 Uma 

                                                             
131 Refiro-me ao pensamento historiográfico representado pelos intelectuais do Instituto Histórico, Geográfico e 

Antropológico do Ceará (IC), particularmente, aos textos publicados nos números da Revista deste Instituto nos 

anos de 1979 e de 1987, da autoria de Pedro Alberto de Oliveira Silva (1979, 1987), nos seus artigos intitulados, 

As origens da Escravidão no Ceará no Ceará (1979, p.325) e, A escravidão no Ceará: o trabalho escravo e a 

abolição (1987, p. 141). 
132 Refiro-me a intelectuais como P. A. de O. Silva (1979, 1984, 1987), Oswaldo Riedel (1888), Alcântara Pinto 

(1984), G. Nobre (1987) que, apontam que o número reduzido de escravos de escravos negros no Ceará se deve 

a pelo menos cinco razões, a saber: o povoamento tardio da capitania cearense; a sua dependência da Capitania 

do Pernambuco; a mão-de-obra cativa indígena abundante; uma atividade econômica centrada na pecuária 

favorecida pelas condições ambientais e; ao preço do cativo africano, incompatível com o numerário do 

colonizador.   
133 Idem. 
134 Refiro-me a um episódio ocorrido na piscina do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

(IFCE), situada no bairro Benfica, onde pratico natação há cerca desde o ano 2011, há cerca de quatro anos. 

Assim, durante três anos que frequentei a piscina, sempre fui invisível, quase ninguém prestava atenção na 

minha pessoa e presença. Por outro lado, eu também não interagia com outros usuários dentro e fora da piscina, 

por conta do preconceito racial de alguns usuários e uma treinadora. No mês de março de 2014, após uma 

reportagem, onde eu aparecia como entrevistado e denunciava situações de preconceito e discriminação racial, 

num dos principais jornais da cidade de Fortaleza, houve uma mudança de atitude por parte de colegas e 

treinadores na piscina. Enfim, fiquei mais visível, famoso e um pouco mais “respeitado” por causa da entrevista 

e porque fazia “doutorado na UFC”. Assim, após essa entrevista, nas semanas seguintes, passei a ser alvo de 

atenção de colegas e de uma treinadora. Recordo-me que durante o treinamento, um dos colegas aproximou-se e 

em jeito de conversa, justificou-se afirmando de que o “cearense discrimina os negros porque eles não estão 
habituados a ver negros, aqui sempre teve pouco negro”, bem como ouvi alguns comentários dirigidos a mim, de 

forma indireta por uma treinadora que dizia “já não se pode brincar e mandar piadas porque agora tudo é 

racismo”.  
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das poucas referências históricas à população negra e seu contributo no Ceará é a figura do 

“Dragão do Mar”, nome famoso com que ficou conhecido na História oficial do Ceará, o 

jangadeiro negro Francisco José do Nascimento, o “Chico da Matilde”135 que, no século XIX, 

se recusou a embarcar e transportar na sua jangada –  negros oriundos de África que iam 

desembarcar do navio negreiro – para o cais, mais uma leva de africanos que iam ser 

escravizados no território cearense. Ao se recusar desembarcar mais negros africanos e 

promover essa causa entre os outros jangadeiros, o Dragão do Mar entrou para a história do 

Brasil e alavancou a abolição da escravidão ao impedir o comércio de escravos nas praias do 

Ceará. Em outras ocasiões, este líder negro também fechou o Porto de Fortaleza, impedindo 

desta forma, o embarque de escravos do Ceará para outras províncias, bem como vigiava a 

costa de Fortaleza e quando localizasse alguma embarcação entrando no Porto, conduzia a sua 

jangada até lá e informava o fim do comércio de escravos no Ceará.    

 Assim, por conta do seu ativismo abolicionista, Dragão do Mar esteve presente na 

sessão da Assembleia do dia 24 de maiode 1883, quando o Fortaleza libertou oficialmente os 

seus escravos. Já em 25 de março de 1884, aconteceu a libertação de todos os escravos da 

Província do Ceará. É assim que, a data de 25 de março de 1884 entra para a história do Ceará 

e do Brasil, como a data da primeira abolição da escravidão, quatro anos antes da Lei Áurea, 

assinada pela Princesa Isabel, que abolia a escravidão no Brasil. Estima-se em cerca de 30.000 

(trinta mil) o número de escravos libertados nessa data no Ceará.     

 Entretanto, cabe destacar que, a elite escravista, os políticos da época e os posteriores, 

logo se apropriaram da data e do discurso abolicionista como sendo ideia e propriedade da 

“bondade”, filantropia e pioneirismo cearense, conforme reza a Historiografia Oficial do 

Ceará de que, “nosso Estado foi palco de relevantes movimentos abolicionistas, que 

denunciavam, pela imprensa, os abusos cometidos pelos senhores de escravos e combatiam o 

comércio negreiro entre estados”. Desse modo, nos Anais da História do Ceará, os fazendeiros 

                                                             
135 Francisco José do Nascimento (1839-1914), o Chico da Matilde, mais conhecido por “Dragão do Mar”, líder 

negro abolicionista e dos jangadeiros nas lutas abolicionistas, nasceu em 15 de abril de 1839, em Canoa 

Quebrada, no litoral cearense. Foi criado apenas pela sua mãe, Maria Matilde da Conceição, frente a muitas 

dificuldades, pois, seu pai Francisco José do Nascimento havia falecido nos seringais da Amazônia. Cedo, 

“Chico da Matilde” envolveu-se na vida do mar, tendo trabalhado como “moço de recados” em um veleiro. Aos 

20 anos de idade, aprendeu a ler. Em 1959 trabalhou nas obras do Porto de Fortaleza e também como marinheiro 

em um navio que fazia a linha Maranhão-Fortaleza. Em 1874 foi nomeado prático da Capitania dos Portos, 

convivendo com o drama do trafico de escravos, até se envolver na revolta contra o sistema escravista no litoral 

cearense. Por conta de sua luta contra a escravidão, perdeu o cargo de prático e, somente reassumiu em 3 de 
março de 1889, após ordem do Imperador e torna-se Major-ajudante. More em 6 de março de 1914. Para mais 

informações sobre a trajetória de Dragão do Mar, cf. a página de Canoa Quebrada no domínio: 

<http://www.canoabrasil.com/dragao-do-mar.html>. 

http://www.canoabrasil.com/dragao-do-mar.html
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esclavagistas, senhores donos de escravos e políticos abolicionistas é que aparecem como 

protagonistas desse evento histórico, enquanto “libertadores” dos africanos e negros 

escravizados, quando nunca o foram na realidade. Já a população negra e seus líderes ou são 

ignorados ou aparecem como agentes passivos, sem capacidade de ação, de “agência” e de 

resistência, sendo sempre conduzidos e andando “a reboque” das iniciativas da população 

eurodescendente. Uma situação e condição semelhantes – aquelas dos africanos e negros 

cearenses – foi e vem sendo vivenciada pelos distintos grupos indígenas no Ceará, 

historicamente chamados de “negros da terra”. Vejamos, então, as discussões acerca do 

polêmico “Relatório Provincial de 1863” que decreta a extinção dos indígenas no Ceará e a 

consequente expropriação de suas terras no Estado, num artigo da antropóloga Isabelle Silva 

(2011): 

A ideia de escrever este artigo surgiu de uma polêmica lançada na rede de discussão 

Temince136 em março de 2007. Na ocasião, formulou-se a pergunta “existiu ou não o 

tal decreto?”, em referência ao Relatório provincial apresentado pelo presidente José 
Bento da Cunha Figueiredo Júnior à Assembleia Legislativa do Ceará em 9 de outubro 

de 1836, quando de sua instalação. Esse documento é marco da historiografia 

cearense, considerado o ato final do governo local relativo à “extinção” dos índios no 

estado do Ceará (Op. cit, p.327). 

 

Esta autora apresenta extratos do referido Relatório no tocante aos aldeamentos 

indígenas e analisa seu significado para o futuro deste grupo etnicorracial no Ceará e suas 

consequências na atualidade. Senão, vejamos: 

  

Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. Das antigas tribos de Tabajaras, 

Cariris e Pitaguaris, que habitavam a Província, uma parte foi destruída, outra emigrou 

e o resto constituiu os aldeamentos da Ibiapaba, que os jesuítas no princípio do século 

passado formaram em Vila Viçosa, S. Pedro de Ibiapina e S. Benedito com os índios 

chamados Camussis, Anacaz, Ararius e Acaracú, todos da grande família Tabajara.... 

Os respectivos patrimônios territoriais foram mandados incorporar à fazenda por 
ordem imperial, respeitando-se as posses de alguns índios. (Op. cit. p. 328-329). 

  

 De acordo com Silva (2011), os enunciados –“ já não existem aqui índios” – que se lê 

no “decreto da extinção” repete o que havia algum tempo, era dito pelas autoridades 

administrativas da província sobre a presença indígena no Ceará, o que autorizava a 

Tesouraria a a sequestrar as terras dos indígenas e incorporá-las aos nacionais. Cerca de 80% 

dessas terras pertencentes aos índios. Na ótica da autora, “tudo isso serve para enfatizar o 

                                                             
136 Grupo de discussão abrigado pelo Yahoo que, segundo sua própria definição, “é um canal de informação 
sobre a temática indígena no Ceará, o qual conta com a participação de lideranças indígenas, representantes de 

entidades governamentais e não governamentais, ativistas e estudiosos de várias disciplinas” (Silva, 2011, p. 

327). 
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quanto o discurso da negação da presença indígenea no Estado em tal período histórico não 

conduzia com o que de fato se verificava na dinâmica social” (p. 331). Outra conclusão da 

autora é de que “pode-se dizer que o voraz e permanente processo de expropriação das terras 

indígenas que nos acompanha até a contemporaneidade teve início com o não reconhecimento 

da propriedade coletiva indígena, inaugurado pela Coroa portuguesa” (p. 335).  

 A rigor, os indígenas – que constituem o grupo original “tradicional” e dono do 

territorrio cearense, brasileiro – também têm sido invisibilizados e subalternizados ao longo 

dos séculos da História do Brasil. Se os negros e afrodescendentes são as maiores vítimas do 

preconceito, racismo e genocídio no espaço urbano brasileiro, por sua vez, os indígenas 

constituem as maiores vítimas nas florestas, selvas, reservas naturais, comunidades ribeirinhas 

e no campo. Nesse cenário, ainda na época colonial, os indígenas foram descritos como 

oficialmente “extintos” no Ceará após séculos de catequização e caçadas, para servirem como 

mão-de-obra escrava da população eurodescente da sociedade cearense.    

 Via de regra, ainda hoje, registraram-se no Ceará, disputas de terras entre fazendeiros, 

empresários, grupos hoteleiros e turísticos, empresas de energia eólica, criadores de peixes, de 

crustaceios e outros setores capitalistas de um lado e as comunidades indígenas do outro. 

Também se têm notícias de comunidades quilombolas que têm sido sitiadas por empresários, 

grupos hoteleiros privados e às vezes, por grupos integrantes da própria comunidade. Dentre 

os conflitos mais recentes no Ceará, cabe destacar aqueles que envolvem as comunidades 

indígenas Tremembé de Almofala em Itarema e fazendeiros por conta de terras; os Tremembé 

da barra do Mundaú em Itapipoca e grupos ligados à energia eólica; as comunidades 

quilombolas do Cumbe em Aracati e grupos empresariais; as comunidades tradicionais da 

Prainha do Canto Verde em Beberibe, entre outros conflitos.    

 Assim, ao longo da história e ainda hoje, observamos na toponímia do Estado do 

Ceará, muitas regiões, municípios, ruas, avenidas, praças, palácios, auditórios, anfiteatros, 

túneis, pontes, viadutos e outros logradouros que, ostentam nomes e homenageam grandes 

figuras, políticos, senhores e famílias escravocratas cearenses. Na cidade de Fortaleza, cabe 

destacar figuras e nomes como os “Pontes Vieira” que, nomeiam viadutos e avenidas na 

cidade de Fortaleza; ou a família “Fontenele” de Quixadá, cujo, avô da primeira prefeita de 

Fortaleza Maria Luiza Fontenele, era “dono” de africanos de origem senegalesa, escravizados 

no Ceará; ou mesmo a família escravocrata de José António Machado, entre outras.  

 Embora alguns municípios cearenses tenham origem em sítios e comunidades negras, 
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estes fatos históricos foram suprimidos ou apagados da memória com a mudança dos nomes 

das localidades. Mesmo assim, parte destes nomes e expressões africanas perdurou no tempo. 

Tal se percebe não apenas pelo vocabulário cearense que, possui muitas expressões de origem 

bantu, mas também pelos próprios nomes desses locais, a exemplo de Mombaça, Mulungu, 

Caponga, Cumbe, Requenguela, entre outros. Desta forma, na Historiografia oficial do Ceará, 

os discursos e registros “históricos” apontam para a extinção de grupos indígenas e quase 

“ausência” dos negros, ao mesmo tempo em que os eurodescendentes são apresentados como 

“donos” ou “verdadeiros cearenses”. Vejamos então, as ilações de Ratts (1998) acerca desse 

assunto: 

Nos anos 80 no Ceará, vimos o “aparecimento” de grupos indígenas desconhecidos ou 

considerados extintos e a “descoberta’ de comunidades negras, processo que continua 

atualmente. Esta pesquisa, realizada entre os índios Tremembé e na comunidade negra 

de Conceição dos Caetanos aponta um território étnico que excede os limites locais, 

apoiado no parentesco, na memória e na ação política (RATTS, Op. Cit. , p. 109).  

      

De acordo com o autor, este “aparecimento” de grupos indígenas e “descoberta” de 

comunidades negras no Ceará vai em contraposição ao senso comum bastante difundida sobre 

tais grupos neste Estado e no Nordeste brasileiro como um todo. Nesses processos, a 

invisibilidade indígena no Nordeste que, é colocada em termos de “extinção e de 

assimilação”, vem sendo revista há muitos anos por vários pesquisadores. Ratts complementa 

seu racicionio, argumentando que, a constituição de uma identidade regional para o Ceará, 

pensada desde a segunda metade do século XIX, tem seu duplo na “extinção” indígena e na 

“ausência” da população negra na formação étnica dos cearenses, o permitiu discutir a 

construção dessa invisibilidade entre as duas comunidades distintas que, constituíam os dois 

grupos mais visíveis, dentre os grupos etnicorraciais invisibilizados no Estado (RATTS, 

1998).            

 De fato, somente depois de passados mais de um século e algumas décadas, mais 

precisamente, 127 anos é que esta data e episódio histórico –  abolição da escravidão em 1883 

– foi reconhecida oficialmente, pelo Governo do Ceará, tendo sido considerado “feriado da 

data magna do Estado”, portanto, feriado em todo Estado, por meio de uma Emenda 

Constitucional. O decreto de feriado nessa data aconteceu somente no ano 2011, por iniciativa 

do então deputado estadual Lula Morais (PCdoB) que, apresentou a emenda constitucional, 

aprovada e sancionada pela Assembleia Lesgistiva do Ceará. É fato inconteste que, para além 

do Dragão do Mar, nenhum outro personagem ou figura negra, africana ou afrodescendente, 
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seja homem ou mulher, individual e coletivo são mencionados na História do Ceará, nem 

mesmo os demais jangadeiros revoltosos que se juntaram ao Dragão do Mar. Assim, em 

homenagem a este personagem histórico negro, em 1996 foi inaugurado o Centro Dragão do 

Mar de Arte e Cultura (CDMAC), uma infraestrutura e espaço de lazer, educação e cultura 

dotado de diferentes espaços, desde salas de show e espetáculos, salas de teatro e cinema, um 

planetário, praças, quadras de futsal, diversos restaurantes e bares, constituindo ponto de 

referência cultural na cidade de Fortaleza.137 Apesar da existência de segmentos populacionais 

de origem negra, africana e afrodescendente e mesmo indígena, estas presenças são ignoradas, 

esquecidas, invisbilizadas ou mesmo apagadas no cotidiano, seus espaços são aproporiados e 

embranquecidos.138 Entretanto, disversos relatos, relatórios, descrições, obras históricas, 

literárias, políticas e antropológicas, documentos e romances apontam para a existência de 

uma população negra ativa no Ceará, particularmente, em Fortaleza, ao longo dos séculos. 

Vejamos, então, a descrição de António Bezerra de Menezes (1992), figura principal de uma 

das mais nobres e conhecidas famílias cearenses que, bem retrata a presença ativa negra neste 

território: 

É constante, a tradição que um preto africano pelos anos de 1730 em diante erigiu 

uma capelinha a Nossa Senhora do Rosário, no local em que se acha hoje a desse 

nome, a qual, ficava um pouco afastada da vila. Esta era, como toda construção 

daqueles tempos, de taipa e palha. Nela rezavam os pretos seus terços, novenas e 

outros atos de devoção. (MENEZES, 1992, p. 162).  

 

Este breve trecho da obra de Menezes (1992) destaca a construção da Igreja Católica 

mais antiga de Fortaleza pela Irmandade negra do Rosário dos Pretos que, data do século 

XVI. Esta igreja foi contruída pelos pretos para terem seu próprio templo, visto que eram 

discriminados racialmente, nas demais igrejas construídas pelos brancos. A construção do 

                                                             
137 O centro cultural “Dragão do Mar” foi e vem sendo apropriado por distintas tribos juvenis ao longo dos anos, 

quais sejam: b-boys, roqueiros, hemos e góticos, skatistas, ciclistas e pelo público em geral, mas muito pouco 

pela juventude negra. Outra homenagem a Dragão do Mar pode ser encontrada no município de Aracati, em 
Canoa Quebrada, local de nascimento deste personagem. Para mais informações sobre o “dragão do mar’, cf. em: 

http://www.canoabrasil.com/dragao-do-mar.html. Outra homenagem a Dragão do Mar foi feita pela cantora Elis 

Regina em sua música “o mestre sala dos mares”, onde esta artista conta a viagem de Dragão do Mar de 

Fortaleza ao Rio de Janeiro e a “chegada do navegante negro na praia de Guanabara, onde foi recebido e saudado 

em glória pela população local, moças francesas, polacas e de muitos mulatos e mulatas. Esta cantora 

emblemática tem outra música interessante, intitulada “Querelas do Brasil”, onde problematiza e questiona os 

valores da sociedade brasileira, “o Brasil que não conhece o Brasil” e que nega suas raízes indígenas.   
138 Falo aqui de espaços onde no passado foram ocupados por sanzalas e locais de comércio de escravos como o 

Centro de Fortaleza. A Igreja Nossa Senhora do Rosário situada na Praça dos Leões, o primeiro templo religioso 

de Fortaleza, construída, inicialmente, em 1730 em taipa e palha, e refeita em preda e cal em 1755, foi construída 

pela comunidade negra cearense –Irmandade do Rosário dos Pretos – tendo ficado conhecida como “Igreja 
Nossa Senhora do Rosário dos Pretos”, ainda no século XVI.   

o pátio onde hoje fica localizado o “Dispensário dos Pobres” da irmã Dulce, um espaço anexo do Convento das 

Irmãs Imaculadas da Igreja Católica localizado no bairro Benfica. 

http://www.canoabrasil.com/dragao-do-mar.html
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templo foi dedicada à Nossa Senhora do Rosário, conhecida no Brasil como a “Padroeira dos 

Pretos” e, na altura, a igreja ficava localizada muito distante do centro da vila de Fortaleza.  

 De acordo com Ratts (2011a), existiram irmandades negras religiosas nas grandes 

cidades e vilas cearenses, em Fortaleza, Sobral, Aracati, Quixeramobim e Crato. De fato, a 

presença negra no Ceará é visível ainda hoje na cultura e folclore local, a partir da existência 

de mais de 14 grupos de maracatu e de reisado que, brincam e se apresentam durante o 

período de pré-carnaval e carnaval, todos os anos. Por sua vez, num artigo seminal, intitulado 

Negros no Ceará, Funes (2007) circunscreve acerca da presença e historicidade dos negros 

cearenses, sejam eles escravos, libertos, cativos, africanos, quilombolas e afrodescendentes. 

Funes retoma os aspectos abordados pelos historiadores do Instituto Antropológico, Histórico 

e Geográfico do Ceará (IC), fazendo uma crítica à “historiografia oficial” e sua tendência 

associar o negro no Ceará apenas pela lógica da escravidão, ignorando outras dimensões da 

vida da população negra, bem como sua contribuição política, econômica, social e cultural no 

Estado. Senão, vejamos a sua posição sobre este assunto:  

Ao nos colocarmos diante de temas referentes à escravidão e à negritude no Ceará 

deparamo-nos com sérias questões do tipo: onde estavam os escravos e negros 

libertos? E hoje onde estão os afro-brasileiros? Questões que nos levam a refletir 

sobre a necessidade de um estudo mais cuidadoso sobre essa temática que coloca em 

cenas indagações complexas que estão escondidas em nossa historiografia. É muito 

frequente ouvir-se “no Ceará não há negro”. Frase que traz uma carga de ironia e 

marca de um equívoco histórico. A ideia postulada é de que no Ceará não há negro 

porque a escravidão foi pouco expressiva. Isto leva a uma lógica perversa: associar o 

negro à escravidão. (Op. Cit, p. 103).   

 

Nesse texto, Funes (2007) argumenta a necessidade de estudos mais cuidadosos sobre 

essa temática, demonstrando a partir de dados censitários, a existência de percentuais 

demográficos significativos de pretos cativos – africanos originários de das regiões de 

Benguela, Angola, Congo e Monjolo – e negros locais que, eram trabalhadores livres e pardos 

libertos nas estatísticas populacionais do Ceará no século XIX. Funes percebe que a 

população negra foi descarecendo ao longo do tempo, de cerca 60% no início do século XIX, 

para 28% da população em 1819, chegando a apenas 4,4% da população total em 1872, nível 

que se manteve até 1883/1884, quando ocorre a libertação dos escravos no Ceará. Porém, 

salienta que tal realidade do decréscimo da população negra “era semelhante à de outras 

províncias, onde a escravidão teve relativa importância, do ponto de vista quantitativo” (Idem, 

p. 108). Na sua ótica, mesmo com as dificuldades recorrentes das omissões e lacunas das 

estatísticas levantadas, é possível perceber percentuais significativos de população escrava no 
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Ceará, ainda que em tendência decrescente. Outra tese posta em causa pelo autor é ideia de 

que a maioria dos escravos eram domésticos e que, o modelo específico da escravidão era 

marcado pela cordialidade e fraternidade dos senhores em relação aos seus cativos. Para tal, 

aponta a quantidade de fugas por conta dos castigos físicos, venda indesejada, maus-tratos 

alimentares e outras formas de punição menos explícitas, violência essa detectada nos 

anúncios de fugas encontrados nos jornais, em que se destacavam marcas evidentes nos seus 

corpos. A este respeito, este historiador aponta que o fato de ser escravo, por si só, era uma 

prática aviltante ao direito à cidadania e, que tais leituras, por um lado apontam para o 

aviltamento da escravidão e, por outro lado, fortalecem a ideia de nulidade do escravo e a 

percepção de uma sociedade marcada pelo dualismo senhor/escravo. Ao demonstrar a 

contribuição econômica desse segmento, o autor chama atenção para a existência de diversas 

categorias e funções de escravos: doméstico, rurais, de mulheres escravas que eram 

costureiras, rendeiras, fiandeiras, que prestavam serviços domésticos e rurais em épocas de 

colheita, escravos de aluguel, de ganho, prostitutas, pedreiros, marceneiros, alfaiates, 

sapateiros, entre outros (FUNES, 2007). Além de descrever o mundo sofrido dos cativos, este 

autor aponta para outras dimensões da vida do escravo, como são os casos dos espaços de 

sociabilidade e a família, rebatendo desse modo, a ideia dos discursos intelectuais da época 

que representavam esses sujeitos como passivos e incapazes de construir sua própria história. 

Para ele, a família é uma instituição que nunca deixou de existir entre os escravos, bem como 

o casamento, a devoção religiosa, as irmandades, as festas dos santos, os encontros 

prazerosos, as cantigas, os batuques, as bebedeiras, os folguedos como o Boi-Bumbá, os Atos 

do Rei do Congo, como espaços construídos e direitos conseguidos pelos escravos que, lhes 

garantiam momentos de autonomia, sociabilidade e solidariedade (Idem, 2007).  

 Neste contexto, cabe ainda, destacar a contribuição do historiador norte-americano, 

Tshombe Miles, um estudioso das relações raciais nos EUA e Brasil, na sua obra intitulada A 

Luta contra a Escravatura e o Racismo no Ceará. A partir da coleta documental realizada no 

IC, no Arquivo Público do Ceará e na Biblioteca Menezes Pimentel, na sua obra, Miles 

(2011) explora as múltiplas respostas contra a escravidão e opressão racial no Ceará, 

documentando a diversidade de compreensão que as elites e as classes populares tiveram 

sobre a escravatura e outras formas de opressão, bem como os movimentos que defendiam a 

sua abolição. Logo no Prefácio dessa obra, Ratts (2011b) tece considerações importantes 

sobre o cenário de produção bibliográfica acerca da população negra e suas culturas no Ceará:  
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A produção bibliográfica acerca da população negra, das culturas afro-brasileiras e da 

escravidão no Ceará tem crescido nas últimas décadas com uma abordagem que se 

contrapõe à propagada ideia muito comum, até aos anos 1980, de que “no Ceará não 

existem negros”. Este é o momento em que o movimento negro se organiza no estado 

e alguns setores da universidade e da mídia se voltam para as comunidades negras 

rurais, notoriamente Conceição dos Caetano e Água Preta em Tururu, Goiabeiras e 

Lagoa do Ramo em Aquiraz. Estudiosos(as) ligados(as) direta ou indiretamente ao 

movimento negro se envolvem com a pesquisa no campo da História, Geografia, 

Educação e Antropologia, ampliando os temas de interesse: relações raciais, 

comunidades negras quilombolas, expressões culturais e religiosas afro-brasileiras, a 

exemplo do maracatu, reis congos, umbanda e candomblé. (Op Cit, 2011b, Prefácio). 
 

Nesse contexto, Ratts (2011b) destaca os embates e contradições entre os 

historiadores, nas discussões acerca da “quase ausência” do negro no Ceará, bem como da 

concepção da existência de uma “escravidão branda”, como formas atenuantes da escravidão 

racial, sevícias, e outras opressões, no contexto da sociedade colonial cearense.  

 

A ideia da “quase ausência” do negro no Ceará postulada por intelectuais como 

Raimundo Girão é correlata à narrativa de uma “escravidão branda”. Todavia, ambas 

são contrapostas por trabalhos como os de Eduardo Campos, Oswaldo Riedel e 

Gerardo Nobre que fizeram seus estudos sem se ater aos mitos regionais e nacionais 

acerca da escravidão, do racismo e da formação etnicorracial cearense e brasileira.  

(Op. Cit, 2011b, Prefácio). 

 

Relativamente ao conteúdo da obra de Miles (2011) como um todo, esta tem a 

vantagem de documentar os vários processos que culminaram com a abolição da escravidão 

no Ceará e a intervenção de seus inúmeros atores nesse processo. Miles destaca a contribuição 

da população negra na enquanto força de trabalho no Ceará: 

Os negros tiveram um papel vital na população e na força de trabalho no início da 

colonização do Ceará. Os primeiros escravos a serem reportados em maior quantidade 

foram encontrados em 1726. De acordo com documentos do governo, mais de 73 

escravos foram trazidos para São José para trabalhar na mineração. A população era 

aparentemente grande o suficiente para formar comunidades quilombolas. De fato, 

existiam uma série de comunidades negras de Quilombos no Ceará. Os negros eram 

registrados como participando de milícias segregadas e em fugas e capturando 

indígenas. [...] A maioria dos negros escravos veio da Bahia e de Pernambuco quando 
os fazendeiros chegaram com seu gado, moradores e vaqueiros. Apesar da fazenda de 

gado não requerer de mão de obra intensiva, os escravos negros participaram em 

quase todos os aspectos da economia. (Op cit., 2011, p. 46-47).    

       

Este autor mostra a contribuição da mão-de-obra escrava negra, nos mais importantes 

empreendimentos econômicos do Estado, como eram as grandes plantações de cana de açúcar 

e fábricas de cachaça e de rapadura. Nesse contexto, destaca a peculiaridade da agricultura e 

indústria cearenses, menos ricas, cujos produtos estavam, então, voltados para o consumo no 

mercado interno local, distintas das plantações e indústrias mais ricas, encontrada em outros 

estados do nordeste brasileiro, como são os casos da Bahia e de Pernambuco. Vejamos: 
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Havia casos de escravos negros que trabalhavam nas plantações de cana de açúcar no 

Ceará. A fábrica de cachaça Ypióca foi fundada com base no trabalho escravo em 

Maranguape, Ceará. No fim do século dezenove, havia muitas plantações de açúcar 

que utilizavam escravos negros. Havia uma em Redenção, ou no local que na época 

era conhecido como Villa Acarape, a primeira cidade a libertar escravos. A cidade 

tinha uma grande plantação de açúcar de onde se produzia cachaça. Quando a cidade 

acabou com a escravatura em 1883 a plantação tinha cerca de 50 escravos enquanto 

toda a cidade não tinha mais de 200 e cerca de 12.000 habitantes. O que separa estas 

plantações de açúcar de outras plantações no Nordeste no século dezenove e muito 

antes era que seu produto não era para exportação. Eles serviam as necessidades do 

mercado local, produzindo rapadura e cachaça para o consumo local e subsequente 
eram bem menos ricas que a maioria das plantações de açúcar em Pernambuco ou na 

Bahia. (MILES, 2007, p. 47). 

          

Ao longo de sua obra, este autor retoma toda a bibliografia acerca da escravidão no 

Ceará e outras mais, ampliando a sua observação para a formação de quilombos que se 

relacionam com as atuais comunidades negras rurais e urbanas que existem no Estado, 

sobretudo aquelas que localizadas nas regiões norte, leste (Inhamuns) e sul (Cariri). Nesta 

obra o autor se propõe a desafiar a visão, de certa forma, simplista do livro da autoria de 

Raimundo Girão Abolição no Ceará que, permanece até aos dias de hoje, como a única 

monografia sobre a abolição da escravatura no Ceará. Na sua ótica, tal obra tornou-se uma 

leitura definitiva sobre este tema, muitas vezes, enfocando a benevolência dos abolicionistas, 

ignorando as realidades socioeconômicas da região. Nesta perspectiva, Miles (2011) defende 

que as circunstâncias socioeconômicas do Ceará criaram uma dinâmica diferente nas relações 

de raça, comparada a outras regiões do Brasil, onde a escravidão era mais importante para a 

economia. Dessa forma, este historiador acresce uma visão complexa sobre o modo, como as 

elites cearenses compreendiam a categoria raça e como viam os escravos e as classes 

populares e, o que a ideia de fim da escravatura significava para eles. Sua proposta é 

documentar a longa história da “não-elite” na luta contra a escravidão e, suas tentativas de 

tonar a vida mais tolerável nos confinamentos da escravatura, assim como a luta das pessoas 

negras contra o racismo. Por último, seu estudo enfoca, especificamente, como os escravos e 

os libertos descendentes de africanos escravizados lutaram por uma vida melhor, com 

contexto de uma circunstância socioeconômica específica no Ceará (Idem, 2011). 

 Outra figura importante no cenário da afrodescendência e negritude cearense é a 

professor Henrique Cunha Júnior que, descontrói o argumento da “ausência de negros no 

Ceará”. Num artigo profícuo, Cunha Júnior (2011) analisa a cultura afroecearense como um 

bom laboratório de questões conceituais acerca das relações étnicas, partindo da dimensão 
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econômica para contradizer este argumento. Vejamos, então, sua análise acerca da presença e 

influências africanas no Ceará:  

“No âmbito da mão-de-obra do período escravista criminoso indo além da cultura do 
gado e trabalhando os problemas da pesca e da navegação costeira do estado do Ceará 

e da região nordeste brasileira, também mergulhamos no universo das culturas de base 

africana: as velas dos barcos, saveiros e jangadas são marcas das africanidade que nos 

remetem as culturas dos rios Níger e do Nilo. A produção da rapadura é uma das 

razões da colonização com mão-de-obra escravizada que singulariza o estado do 

Ceará e torna diferente a cultura da cana-de-açucar e da formação dos engenhos, 

quando comparados aos da Bahia e os de Pernambuco. Analisando a produção agrária 

e manuufatura do estado do Ceará duas conclusões podem emergir, a primeira da 

presença das populações africanas e afrodescendentes no estado nos períodos colonial 

e do império, de aproximadamente, a partir de 1750. A segunda é que a existência de 

população negra difere pela base material da sua produção dos padrões dos outros 
estados da região Nordeste como Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. A proporção 

de população africana e afrodescendente são menores que os demais estados, mas são 

compatíveis com o tamanho local. Dentro da população do estado, o número relativo 

de africanos e afrodescendentes com relação a outras populações foi sempre 

significativo, talvez majoritário em alguns períodos. Devemos também refletir quanto 

a natureza e o destino da produção econômica do estado do Ceará. Esta foi voltada 

para o consumo e comércio interno, ficando fora dos marcos do grande comércio de 

exportação. Sendo que os registros geralmente considerados na história do Brasil são 

os das exportações e da relação deste com a demografia do trabalho escravizado. 

Sendo que a ausência destes dados não implica a ausência de trabalho escravizado. A 

outra conclusão interessante é que o padrão da nossa colonização é um contra 

exemplo importante aos modelos pensados nos classicos como: ‘Casa Grande e 
Senzala’ (FREIRE, 1989), ‘Raízes do Brasil’ (HOLANDA, 1991) ou ‘Cna de Açucar 

na Vida Brasileira’ (CONDÉ, 1971), ‘Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e 

minas’ (ANTONIL, 1982). No estado do Ceará houve escravismo criminoso como 

forma de produção sem grandes engenhos e sem os modelos de casa grande e senzala. 

Neste estado não se inicia a formação econômica e social na casa grande 

contradizendo a metáfora de Freire que o Brasil começa na casa grande. Não apenas o 

Ceará foge deste ‘modelo freireano’, mas grande parte do Nordeste com a grande 

região de solo semiárido. As exceções à regra do modelo construído da casa grande e 

da senzala são encontradas em outras regiões do Brasil a exemplo das regiões do 

Serrado central e os estados mineradores como Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás” 

(Op cit, p. 102-103). 

   

Com esta brilhante elucidação, este autor resgata invenções e soluções africanas no 

transporte fluvial no Ceará, bem como faz uma comparação da produção agrícola e 

econômica do Ceará com outros estados nordestinos, mostrando as peculiaridades da 

econômica cearense e a inserção de africanos e negros escravizados na produção agrícola 

deste Estado. Para este autor, a presença de africanos e afrodescendentes no Ceará é menor 

que à de outros estados brasileiros, mas é compatível com o tamanho do Estado, sendo por 

isso significativa com a produção econômica e consumo cearenses, então virados para o 

mercado interno. Outra conclusão deste autor é de que o escravismo cearense difere do 

modelo de base econômica e social centrado na “Casa Grande e Senzala” proposto por 

Gilberto Freyre. 
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5.4. O desconhecimento sobre o continente africano no contexto universitário: indícios 

de um neocolonialismo?         

 O desconhecimento por parte dos cearenses acerca da história, geografia de África e, 

suas culturas e povos africanos é outra situação bastante comum e recorrente na diáspora 

africana no Ceará. Este desconhecimento é sentido pelos africanos no cotidiano, quando estão 

nas ruas, entre conhecidos e amigos, mas também na mídia escrita e televisionada, quando 

leem jornais e assistem aos noticiários e programas brasileiros que, de alguma forma, 

veiculam notícias sobre África. Tal desconhecimento também é perceptível quando acessam a 

serviços públicos fundamentais, em distintas instituições e serviços como Bancos, Polícia 

Federal, Unidades de Saúde, serviços de água, energia, telefonia e internet, bem como, nas 

escolas, salas de aulas, entre alunos, colegas, servidores públicos e até entre professores 

universitários, brasileiros. Assim, sendo, vejamos, então, o depoimento de uma estudante 

bissau-guineense, abordando as mudanças na sua vida, impostas pelos constrangimentos 

sofridos nas ruas, por conta do desconhecimento e das imagens midiáticas, existentes acerca 

do continente africano, na cidade de Fortaleza:  

Ah, a mudança para cá afetou um pouquinho porque a pessoa chegando sem saber, 

uma pessoa menos informada e chega fala assim: - na África o povo morre de fome, 

né?! Aí você se sente mal, porque você sabe que não é isso que acontece. A pessoa, às 
vezes não sabe o que nem é Africa. Africa é um continente que possui 54 países, não é 

um país. A pessoa vê uma coisa, isso aí vem da mídia mesmo. A mídia fala, explica o 

que eles querem o que você saiba, entende? Aí fala assim, “na África”. Aí o povo não 

está informado o que é Africa. Pensa que todo o mundo se conhece, que todo o mundo 

é da mesma terra, não sabendo que Africa tem 54 países, onde que tem países que 

foram diferentes colônias europeias, que falam francês, espanhol, português, aí essas 

coisas todas. Aí ofende muito. A pessoa chegar assim num tom falar com você: - 

existe carro? –Você tem um leão como bicho de estimação? Essas coisas.., ofende 

muito, entendeu? Mas, tem pessoas assim como eu, bem esclarecida. Eu não levo isso 

muito em consideração porque eu sei que a pessoa que é bem informada não ia fazer 

essa pergunta pra mim. São pessoas assim, sem preconceito, de baixo nível acadêmico 
mesmo que fazem essas perguntas. Eu faço é ignorar. Mesmo eu sou bem clara e 

respondo: - eu tenho dois leões lá em casa. Eu faço isso! Normal. [Nanana, Estudante 

bissau-guineense cursando faculdade particular, residente em Fortaleza há cerca de 4 

anos]. 

 

 Já nas salas de aula de distintas escolas de Ensino Fundamental e Médio, e mesmo nas 

IES públicas e particulares da cidade de Fortaleza, o continente africano, seus países, grupos 

etnolinguísticos, religiões, culturas e povos são elaborados de forma “exótica”, com imagens e 

figuras africanas tradicionais, coloridas, diferentes e intocadas, para o consumo da sociedade 
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brasileira ocidental, civilizada e europeia.139 Ora, quando o conhecimento existe, é elaborado 

a partir de uma visão idílica e tradicional sobre o continente e sua cultura, a partir da ideia de 

uma África mistificada nos ancestrais, na convivência harmônica entre os reinos, impérios e 

povos, perspectiva esta que é predominante na abordagem daqueles que pesquisam a 

“africanidade” e buscam resgatar a ancestralidade e cultura africanas no Brasil.   

 Estas últimas visões e cosmologias sobre África existentes no Brasil, ignoram as 

contradições antigas e atuais que marcam o continente, sendo comuns, particularmente, entre 

os afrodescendentes e outros grupos de brasileiros interessados em suas raízes africanas. São 

elas: escravidão entre os próprios africanos; guerras, massacres, genocídios; secessões 

políticas, ditaduras sangrentas, golpes de estados, estados genocidas; xenofobia; altíssimos 

níveis de corrupção; eleições fraudulentas, não transparentes, não livres e não justas; divisão 

não equitativa da riqueza entre os grupos nacionais; extrativismo e exploração desenfreada de 

recursos naturais; cultura de pobreza; exportação de capitais para a Europa. Em uma das 

entrevistas, realizadas no âmbito desta pesquisa, um estudante são-tomense reclama do 

desconhecimento de sua professora durante a apresentação de um trabalho em sala de aula. Já 

outra estudante, cabo-verdiana, aponta o desinteresse e desconhecimento dos brasileiros, em 

relação ao continente africano e seus países. Vejamos as suas falas: 

Eu não sei se é ignorância ou se é desconhecimento. Às vezes, eu chego até às vezes, 

tentar dar aos caras, aulas de História um pouco e de Geografia. Porque tem 

professora na sala de aula, dá a gente aula no curso, ela. A gente tava numa 

apresentação era eu e um angolano [...]. Aí, a gente tava fazendo uma apresentação. 

Sendo que a gente tava, a gente disse: - eh professora, a gente somos africanos. Então, 

ela perguntou: - ah tu é de qual país? - Angola. E tu é de onde? - São-Tomé e Príncipe. 

Aí a professora: - ah, Angola é um continente da África. Aííí eu??? A gente parou 

assim: - iii professora. Aí a gente teve que corrigir a professora:- professora, desculpa 
aí professora, não é de falar mal não, de levar a mal não, mas Angola é um país, 

entendeu. Continente não! É um país que está dentro do continente africano. Agora a 

professora... Ela: - ah [...]. [Estudante são-tomense residente em Fortaleza há cerca de 

seis anos, cursando faculdade particular. Entrevista gravada em 07/04/2014]. 

 

Acho que é a forma de pensar. Ao meu ver, eles têm uma mente assim um pouco 

fechada. E a gente tem..., tem também por estar num, noutro país, a gente tem que ter 

uma mente mais aberta, assim. É que, por exemplo, o brasileiro se a gente vir falar 

aqui de Cabo-Verde, eles não conhecem, não conhecem África, mas a gente já tem 

uma visão mais abrangente. A gente conhece África e conhece muito do Brasil, isso 

diferencia um pouco. (Entrevista realizada com estudante cabo-verdiana do sexo 

                                                             
139 Cabe lembrar que os próprios estudantes africanos também contribuem para essa perspectiva. Muitas das 

vezes, quando convidados pelas escolas municipais e estaduais para falar do continente, países, povos e culturas 

africanas, no âmbito das comemorações, homenagens e festividades da data de 20 de Novembro, dia da 
Consciência Negra no Brasil e de Zumbi dos Palmares, os estudantes africanos levam materiais – pequenos 

documentários, filmes, slides em PowerPoint, imagens, fotografias, esculturas, para além de roupas, trajes e 

panos coloridos africanos – dando este ar de exotismo, de culturas distantes. 
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feminino, residente em Fortaleza há cerca de 4 anos, cursando arquitetura em 

faculdade particular. Entrevista gravada em 09/09/2013).   

    

 De fato, mesmo passados mais de doze anos da promulgação da lei Federal 10.639/03, 

no ano de 2003, que obriga o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana no 

currículo escolar brasileiro, percebe-se, pelo desconhecimento de alunos e professores acerca 

dessas matérias nos diversos níveis de ensino, que tal instrumento legal não significou a sua 

implementação. Nesse contexto, os primeiros estudantes africanos que chegaram ao Ceará 

parecem ter encontrado maiores dificuldades por conta do preconceito e discriminação raciais, 

numa altura em que este assunto não fazia parte da agenda e não constituía tema de debate dos 

governos brasileiros, anteriores ao mandato presidencial de Lula da Silva.   

 Já os estudantes mais recentes chegam em um momento diferente, caracterizado pela 

exaltação da negritude brasileira e da afrodescendência, bem como pela implementação de 

políticas sociais visando a compensação e redução das desigualdades raciais, através das cotas 

raciais nas IES. E, ainda, a aprovação da Lei 10.639/03 a tornar obrigatório o ensino da 

“História de África e dos Africanos, História e cultura Afrobrasileira, a luta dos negros no 

Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional”. Ademais, 

vive-se no Brasil, o contexto dos inúmeros processos jurídicos por conta da discriminação 

racial, o aumento das ações das Secretarias de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR) em 

todos os Governos de Estados e o reconhecimento de terras como propriedade de 

remanescentes de comunidades quilombolas e indígenas.     

 Os estudantes mais antigos, residentes há mais de uma década no Ceará relatam que 

além discriminação, durante vários anos, viram-se invisibilizados e chamados de baianos, 

paraibanos e piauienses, por conta dos estigmas de cor de pele e local de origem, existentes 

no Brasil. No cotidiano, os estudantes africanos percebem a dificuldade dos brasileiros em 

chamá-los pelos nomes próprios, substituindo-os pela categoria nativa brasileira “negão” e 

facilmente, na cultura brasileira, esquece-se as nacionalidades e os nomes dos países de 

origem dos estudantes, diluindo tudo na categoria genérica de “africano”. Tanto uma, como 

outra categoria apresentam-se muito empobrecedoras, não dando conta da realidade 

vivenciada pelos estudantes de distintos países do continente africano e diversos grupos 

etnolinguísticos bantu.          

 Acerca desse assunto, Silva (2013) aponta que a palavra negão – de cunho racista, que 

se refere a uma pessoa negra do sexo masculino – não faz simplesmente uma discrição sobre a 

cor do indivíduo, mas também, revela uma categoria linguística performativa, que reforça 
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negatividade atribuída à identidade negra. Ao ser pronunciada, tal proposição performativa 

não apenas descreve, mas também faz com que algo se efetive, se realize. Dessa forma, 

repetida, milhares de vezes, no cotidiano, a expressão negão acaba produzindo uma diferença 

e reduzindo os indivíduos à cor da sua pele.     

Por outro lado, o uso generalizado da expressão “africano” por parte de cidadãos 

fortalezenses para se referir aos estudantes oriundos de diferentes países de África, revela 

desconhecimento dos brasileiros acerca do continente africano, de sua história, seus países, 

povos, grupos etnolinguísticos e, seus indivíduos originários ou; até aquelas situações que 

Oracy Nogueira (2006) define como “preconceito de marca” e “preconceito de origem”. Na 

realidade, até aos nossos dias, por desconhecimento, muitos cidadãos brasileiros acreditam 

que África é um país e não um continente com cinquenta e quatro países e milhares de povos 

e grupos etnolinguísticos. De fato, é no contexto da Diáspora em Fortaleza, que muitos 

estudantes africanos são alvo dos preconceitos de marca e de origem (Nogueira, 2006). Isto é, 

percebem que a cor da pele, sua fisionomia, seus traços físicos sãos os principais atributos da 

sua existência, característica social e física da experiência de seu grupo étnico. Nogueira 

assim circunscreve e caracteriza as situações de preconceito no Brasil: 

 

Considera-se como preconceito racial uma disposição (ou atitude) desfavorável, 

culturalmente condicionada, em relação aos membros de uma população, aos quais se 

têm como estigmatizados, seja devido à aparência, seja devido a toda ou parte da 

ascendência étnica que se lhes atribui ou reconhece. Quando o preconceito de raça se 

exerce em relação à aparência, isto é, quando toma por pretexto para as suas 

manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os gestos, o sotaque, diz-se 

que é de marca; quando basta a suposição de que o indivíduo descende de certo grupo 

étnico para que sofra as consequências do preconceito, diz-se que é de origem (Op Cit, 
p. 292). 

 

De acordo com este autor, no Brasil, predomina o preconceito de marca, que se exerce 

em relação à aparência, no qual se tomam por pretexto, os traços físicos do indivíduo, a 

fisionomia, os gestos, o sotaque (Idem, 2006). Dessa forma, é na diáspora que muitos 

africanos apreendem e assimilam tais valores e descobrem-se negros e o seu lugar social de 

inferioridade na sociedade brasileira. Durante as interações, parte dos estudantes passa a 

assumir-se enquanto negros, enquanto outros recusam tal categoria de nomeação. 

 Esta ressignificação identitária ocorre quando os estudantes africanos se confrontam 

com a discriminação racial recorrente no cotidiano, ao entrar em contato com a sociedade 

fortalezense. Discriminados por serem negros e africanos, e por isso, tratados como seres 

inferiores, os imigrantes se descobrem e passam a considerar-se negros. A identificação do 
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imigrante africano com o ser negro surge em oposição aos brancos brasileiros, assim como 

em oposição ao marrom, cor de jambo, cor de chocolate, e pardo, e outras identificações 

raciais existentes, com as quais os brasileiros se denominam os negros e mestiços no Brasil.

 De fato, na diáspora no Ceará, o grande desafio dos estudantes africanos é de encarnar 

suas identidades nacionais enquanto bissau-guineenses, cabo-verdianos, são-tomenses, 

moçambicanos, angolanos, mas também suas identidades etnolinguísticas, diante dos 

processos de homogeneização engendrados pela sociedade brasileira. Em sua monografia 

acerca do racismo no Ceará, Mendes (2010) bem enfatiza que “os estudantes africanos não 

estão inteirados dos limites sociais tradicionalmente construídos pelos brancos para segregar 

os negros. Não estando informados desses espaços de exclusão, eles rompem as fronteiras 

estabelecidas e transitam em espaços brancos” (p. 27). Senão vejamos, o depoimento de dois 

estudantes africanos, um de nacionalidade cabo-verdiana e outro de nacionalidade 

moçambicana, acerca das percepções da população cearense acerca da presença de africanos 

em determinados espaços: 

Aí tem lugares que a pessoa tenta se controlar mais, se policiar. Aí são os olhares. 

Então as lojas, são os olhares. O segurança que está ali fica olhando pra você. No 

início eu não sabia lidar com isso, eu costumava ser muito agressivo. Aí depois eu 

parei. Mas hoje não, hoje eu acho que o lance é você confrontar e ser agressivo. 

Porque é agressivo o racismo, porque o racismo é uma coisa muito agressiva. Então, 

não adianta você não querer amenizar a situação não. Mostre para a pessoa que não é 

legal. [...] Eu já sofri várias, várias situações de preconceito e discriminação. Desde 

que eu te contei agora, quando eu ia entrar no prédio. Inclusive nesse condomínio 

foram com duas mulheres diferente. Eu fiquei quatro meses no Papicu, eu senti que o 

negócio era tenso. Porque como eu me vestia simplesmente para evitar o assalto. Aí 

pronto, andava na rua e os carros travavam né, subiam os vidros, olhavam com cara de 
medo, entravam no Supermercado Bom Preço, as pessoas atravessavam a rua rápido, 

quando você entrava nas lojas, todos os seguranças ficavam atentos pra cima de ti. 

(Estudante cabo-verdiano cursando universidade pública federal, morando há cerca de 

sete anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 24/03/2014). 

 

Por serem estrangeiros, imigrantes e considerados negros, muitas vezes, os estudantes 

africanos se veem apartados, com menos direitos que outros segmentos sociais que atualmente 

residem em Fortaleza. Por estarem fora de seu país de origem, longe de casa e de suas 

famílias, inseridos em uma cultura que se pensa “branca e europeia”, os estudantes africanos 

vivenciam dificuldades de aceitação e inserção na sociedade e seus espaços. Por outro lado, 

esse processo de ressignificação identitária – de identificação nacional, enquanto Bissau-

guineenses, cabo-verdianos, são-tomenses, moçambicanos – para a auto identificação 

enquanto “africanos” – acontece por conta do contato cotidiano desses sujeitos com outros 

estudantes de distintos países africanos, que me fez descobrir diversas características 
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semelhantes, como o fato de serem todos oriundos da grande família etnolinguística bantu, 

portanto, de culturas próximas, em comunicação umas com as outras. Vejamos, então, o 

extrato de uma conversa informal com um estudante moçambicano acerca da situação de 

preconceito racial, acontecida num bar no bairro Benfica: 

 

Teve uma vez, nós acabávamos de chegar, uns sete, oito meses. Eu e o Y, estávamos 

no bar Cantinho Acadêmico com uma amiga brasileira, a Luísa. Ela bebia muito mais 

do que nós, era muito mais experiente que nós. Até porque nós ainda não conhecíamos 

bem e não estávamos muito habituados com as bebidas daqui. Ela bebeu cerveja, 

depois pediu uma tequila. Depois saiu, e foi fumar a maconha dela. Voltou e 

continuou bebendo e, nós ainda de terceira garrafa de cerveja. De repente, o dono do 

bar, o tal de Pereira, chamou-a para uns três metros distante de nós. Eles pareciam 

discutir, e nós pensávamos que eles tinham um caso. Quando ela voltou, nós 

perguntávamos o que havia acontecido. Ela contou que o dono do bar, estava 
insistindo para ela fosse embora porque nós africanos haveríamos de embebedá-la e 

em seguida iriamos leva-la a algum lugar para estupra-la. Ficamos constrangidos com 

essa situação e, nunca mais voltei aquele bar. (Estudante moçambicano, residente há 

cerca de 2 anos em Fortaleza. Extrato de convrsa informal gravada em 20/03/2011). 

 

O relato acima demonstra uma visão e fantasia colonial, muito presentes na sociedade 

brasileira, na qual, os corpos do homem e da mulher negra além de serem racializados, são 

também tidos como objetos sexuais. São expressões de neocolonialismo que se materializam 

nos processos contemporâneos de diáspora. Assim, numa perspectiva interseccional, muitas 

das vezes, o homem negro é visto como criminoso, malfeitor e estuprador em potencial, 

enquanto a mulher é tida como prostituta, ou como uma mulher extremamente sexualizada. 

Nesse contexto, muitos negros são constrangidos em espaços públicos e privados, quando se 

deparam sozinhos diante de mulheres, particularmente, em ruas desertas, paradas de ônibus, 

elevadores, corredores que dão acesso a banheiros, cinemas, dentre outros espaços. Assim 

sendo, os estudantes africanos, por serem considerados negros e, por isso racializados, não 

escapam a esses estereótipos e fantasias.       

 Por outro lado, os estudantes africanos, nos percursos cotidianos em Fortaleza, 

também percebem a distância social dos brasileiros negros que, muitas vezes, acreditam que 

os africanos são playboys, sujeitos ricos oriundos das elites políticas africanas, ou, então, são 

indivíduos que vêm ao Brasil ocupar os lugares que, por direito, seriam seus. Existe ainda 

entre os brasileiros negros a representação de que os africanos são cotistas, isto é, estudantes 

beneficiários das cotas raciais no ensino superior no Brasil. A rigor, as formas de interação 

dos estudantes africanos com a população cearense, no cotidiano, tende a expressar 

mecanismos de discriminação, colocando-os na posição de outsiders (ELIAS; SCOTSON, 
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2000), (BECKER, 2008).140 Muitas vezes, os estudantes africanos percebem-se como 

outsiders em espaços que não são reconhecidos como lugares, onde os negros possam 

transitar. Enquanto negros e africanos, percebem, somente mais tarde, que determinados 

espaços e lugares lhes são vedados, principalmente, devido à cor da pele. Vejamos então, 

alguns depoimentos de diferentes estudantes africanos, relatando suas experiências cotidianas: 

Na verdade, para falar a verdade, no ônibus, as pessoas não costumam sentar ao meu 

lado, nas instituições a maneira de ser atendido, não é, sempre você sente que você 

não está sendo bem-vindo. Você sente isso, você sabe isso.  Isso manifestou alguma 

vez na minha experiência. Mas tendo alguma sorte, com os bons momentos aqui, não 

é. Como disse, estou aqui a experienciar. (Estudante cabo-verdiano cursando 

jornalismo em faculdade particular, morando há cerca de cinco anos em Fortaleza. 

Entrevista gravada em 20/03/2011.) 

 

É porque não é existe um jeito de generalizar nada, porque nesse Brasil, eu encontrei 
gente que me falou olha: a gente é irmão e qualquer coisa fala comigo. Eu já encontrei 

gente também que me falou: - olha, sabe onde é que fica pizzaria do macaco [risos]? 

Então, assim oh, eu estranhei. Quando eu vim à Fortaleza também, alguma coisa que 

eu falei ontem com um amigo. Eu estudo numa sala que um menino já me falou: olha, 

volta lá pra tua terra. E isso foi alguma coisa que me marcou muito, mas eu... fiquei 

silencioso porquê... faz parte do percurso. Essas coisas tipo fazem crescer, entendeu? 

E o que mais eu aprendi aqui foi isso: saber tirar proveito de tudo pra crescer. Enfim, 

acho que... (Estudante togolês cursando universidade federal, residente em Fortaleza 

há cerca de 4 anos. Entrevista gravada em 28/04/2014). 

 

Apresento, em seguida, o depoimento de um estudante cabo-verdiano acerca dos 

constrangimentos passados nos ônibus, e com os vizinhos no condomínio onde morava:  

 

Olha, no ônibus é porque eu tô vendo que eu tenho né..., eu tive no caso dois 

momentos: um momento que, quando a gente chegou, que eu tinha um cabelo curto e 

tal, e morava no Papicu e que eu pra evitar ser assaltado, eu me vestia de uma forma 

assim, assim de bermuda e chinelo, aí eu era confundido com ladrão. Sabe, foi um 

momento assim muito complicado porque, primeiro, eu nunca tinha passado por essa 

situação. Imagina você chegar e tal, primeira situação. Primeira situação, eu lembro 
desci do ônibus pra entrar no condomínio e a mulher que estava a porta do 

condomínio, me olhou com uma cara de assustada, pegou abolsa tirou a chave e aí 

entrou rápido no portão. Eu tirei a chave e entrei no prédio onde eu morava também. 

Ela ficou com a cara no chão, não conseguiu olhar pra mim, mas eu também não 

queria que ela olhasse, passei. Foi a primeira vez. Me senti mal, eu pensei: cara o que 

é que tá acontecendo, porquê isso? Aí fui entendo, o pessoal mais velho disse: aqui é 

desse jeito, então vá se acostumando. (Estudante cabo-verdiano cursando universidade 

pública federal, morando há cerca de sete anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 

24/03/2014). 

  

                                                             
140 Elias & Scotson (2000) analisam relações de poder em uma pequena comunidade inglesa, adotando o termo 

outsider em oposição de establishment e established - palavras usadas comumente em inglês - para designar 

grupos e indivíduos que ocupam posições de poder. De acordo com os autores, outsider designa os não-membros 

da “boa sociedade”, ou que estão fora dela. Já Becker (2008), autor que popularizou o uso desse termo na 
sociologia nos anos de 1960, usa a noção de outsider para nomear aqueles indivíduos e grupos que se violam 

normas comumente aceitas e não levam uma vida considerada normal pela sociedade. Para o autor, outsider é 

aquele que se desvia das regras do grupo da sociedade vigente.  
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Os depoimentos desses diferentes sujeitos, de nacionalidades variadas, apontam para 

distintas situações, momentos e lugares onde os africanos são tratados como autênticos 

outsiders, como não membros da sociedade fortalezense, em seus diferentes espaços: serviços 

públicos, transportes, ônibus, faculdades e, também espaços privados como condomínios, 

bares e restaurantes. Nesses espaços, os africanos que, por motivos estudantis, migram para o 

Brasil, são encarados como se não levassem uma vida normal, diferente do resto da 

sociedade. Nesse contexto, quase sempre suas interações com a população cearense são 

marcadas pelo preconceito e discriminação racial entre os de fora e os de dentro, muitas das 

vezes vistos com desconfiança como ladrões, malfeitores, criminosos, estupradores, etc. São 

nessas situações bem precisas e determinadas que os estudantes e imigrantes africanos 

amargam a verdadeira sensação de incompreensão, de estranhamento, de “estraneidade” – 

sentimento de insegurança, solidão e falta de chão por estarem longe de casa, de suas terras de 

origem –, enfim, de não-pertencimento (MAALOUF, 2005), (GONÇALVES, 2015).141  

 Assim, seus encontros com os serviços públicos essenciais e com a sociedade cearense 

passam a ser dominados por situações de ansiedade e mal-estar, sempre armados para 

autodefesa, em uma guerra não declarada. Nesta diáspora, apesar do maior nível de 

desenvolvimento educacional, político e socioeconômico do Brasil, os africanos aí residentes 

não se sentem integrados à sociedade e, não conseguem aproveitar tais vantagens 

comparativas em termos de direitos sociais pois, sofrem com o preconceito e discriminação 

raciais. Ainda que quase todos estejam inseridos em universidades e faculdades, outros 

tenham concluído cursos superiores, e alguns tenham títulos de pós-graduação, não eram 

respeitados como tais. A única forma de inserção desses sujeitos se dá pelo consumo. Quando 

não sofrem com o racismo, sofrem com a sociedade classicista, ou mesmo com a xenofobia.

 A sociedade brasileira até os permite ter acesso ao superior, mas nunca aos direitos 

sociais, mas nunca a direitos sociais, igualdade e respeito. Tal como outros grupos 

socialmente desclassificados, os africanos são considerados cidadãos como menos direitos ou, 

cidadãos de segunda categoria ou, “cidadãos incompletos”.142 Com o passar dos anos, esses os 

                                                             
141 Carta da autoria do Padre Alfredo J. Gonçalves, intitulada Estrangeiro e Estraneidade, divulgada pelo 

NIEM_RJ, em 30/01/2015. 
142 Acerca da questão da cidadania no Brasil, José Murilo de Carvalho (2001) argumenta que, direitos como 

considerados “básicos” como é o caso dos direitos à educação, saúde e moradia, que são legalmente 

reconhecidos na Constituição de 1988, saíram atrás dos direitos políticos que, saíram na frente. Este autor define 
a cidadania a partir dos direitos civis, políticos e sociais e distingue três tipos de cidadãos: o pleno, o incompleto 

e o não cidadão. De acordo com este autor, o cidadão pleno seria aquele que fosse titular das três categorias de 

direitos, os cidadãos incompletos seriam aqueles que possuíssem apenas alguns direitos, e finalmente os não 
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africanos vão se desiludindo com a vida na diáspora, com as situações de discriminação 

racial, ausência de oportunidades, de crescimento e de mobilidade social tanto a nível 

individual, como de sua comunidade. Não se sentindo integrados, acabam abandonando o 

Ceará, em direção a outros Estados do Sudeste, particularmente, São Paulo, ou mesmo saem 

do Brasil em direção à América do Norte ou, voltando aos seus países de origem. Nesse 

cenário, percebo nos estudantes que vivem experiências relativamente longas no Ceará que, 

mesmo entre que residem no Estado há mais de uma década, ou aqueles casados com 

mulheres brasileiras, estes não se sentem integrados neste Estado. Assim sendo, o Ceará 

constitui para os sujeitos da diáspora africana, um lugar de trânsito, de passagem, ainda que 

residam cinco, sete ou dez anos no Estado, os africanos não se fixam e não se integram 

definitivamente no Ceará.  

 

Cara, eu tô na Guiné agora. Saí daqui [de Fortaleza] e fiquei um tempo em Brasília, 

depois fui pra França. Fiquei um tempo lá na França, vivendo com meu tio. Lá 

também não deu certo. Depois viajei pra Guiné. Agora tô a trabalhar num banco lá. 

Essas oportunidades eu nunca teria aqui. Também tem negócio da família, você sabe, 

tenho minha filha lá. Vim aqui passar férias. Sabe como é, aqui não tem oportunidade 

para nós. A Guiné está com problemas que nem Moçambique. Eu vejo você postando 
os negócios no Facebook. Mas tá dando pra aguentar. ( Jovem bissau-guineense que, 

residiu durante mais de dez anos em Fortaleza e foi estudante de faculdade privada. 

Conversa informal acontecida no dia 22 de fevereiro de 2016, momento em o 

interlocutor que estava passando férias em Fortaleza, no bairro Benfica.) 

 

Entre os alunos africanos integrantes desta mobilidade estudantil internacional que 

permanecem residindo em território cearense, uma minoria constitui família com filhos 

nascidos na Diáspora ou casa-se com mulheres brasileiras, mas, poucos conseguem continuar 

na vida acadêmica e cursar pós-graduação. Outros são absorvidos pelo mercado de trabalho 

em metrópoles maiores do Sudeste do Brasil, como são São Paulo e Rio de Janeiro. A 

realidade mostra que após cinco anos, sete ou mesmo depois de dez anos de vivência nesta 

                                                                                                                                                                                              
cidadãos seriam aqueles que não se beneficiassem de nenhum dos direitos (CARVALHO, 2001). Já a 
Constituição Brasileira, no seu Art. 5º concede direitos aos cidadãos estrangeiros direitos iguais aos cidadãos 

brasileiros, com a exceção dos direitos políticos: votar e ser votado, constituir ou filiar-se a partidos políticos. 

Nesta tipologia de direitos de cidadania proposta por Carvalho (2001), os estudantes e imigrantes africanos 

encontrar-se-iam na condição de não cidadãos, por ainda terem que reivindicar direitos há décadas consagrados 

pela Constituinte de 1988. Assim, organizados em associações estudantis, pastorais de migrantes e outros 

movimentos sociais, muitos ainda estão buscando seus direitos, como acesso à saúde, à justiça, bem como a 

inclusão em políticas públicas estaduais. Já Lúcio Kowarick (2009), em uma abordagem sobre os direitos de 

cidadania e vulnerabilidade no espaço urbano no Brasil, chega a uma conclusão próxima à de Carvalho (2001). 

Kowarick (2009) afirma que, entre as décadas de 1980 a 1990, houve uma consolidação do sistema político 

democrático baseado no voto universal, na competição partidária, na alternância nos vários escalões dos 

legislativo e executivo e controle do processo eleitoral por parte do poder judiciário, porém, o mesmo não se 
pode dizer dos direitos civis. O autor argumenta que há um déficit de direitos civis e sociais, particularmente os 

relacionados à igualdade perante a lei, à integridade física das pessoas, direito à moradia digna, serviços de 

saúde, assistência social e emprego.   
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Diáspora, os africanos tendem a sair do Ceará, em direção à cidade de São Paulo, outros 

regressam aos seus países de origem, ou dirigem-se a países da Europa Ocidental e América 

do Norte, em mais uma experiência migratória. Na verdade, essas têm sido as trajetórias de 

muitos estudantes e imigrantes africanos que, moraram no Ceará durante alguns anos. Esse 

fato, coloca dúvidas acerca do mito da hospitalidade do povo cearense, em relação aos 

estrangeiros. Nesse cenário e a partir das experiências dos estudantes africanos em território 

brasileiro, várias questões se colocam: que relações históricas de poder foram se construindo 

entre os países africanos e o Brasil? Qual a realidade educacional vivenciada pelos países 

africanos e pelo Brasil a receber esses estudantes? 

 

5.5. O cotidiano dos africanos em Fortaleza e o encontro com a alteridade 

 Chegados ao Brasil, os estudantes africanos enfrentam desafios cotidianos, 

particularmente, dificuldades econômicas de sobrevivência, considerando o elevado custo de 

vida nesta metrópole, em relação às suas possibilidades financeiras. Uma parcela significativa 

de estudantes, a maioria, vinculada às faculdades particulares, vivenciam condições precárias 

de vida, em meio a preconceito e discriminação raciais.     

 No ano de 2011, segundo reportagem publicada no Jornal “O Povo”, a Polícia Federal 

registrou mil, duzentos e sessenta estudantes africanos no Estado do Ceará, provenientes, na 

sua maioria dos PALOP, dos quais 1.000 (mil) cursavam diversas faculdades particulares, 

cento e trinta (130) estavam integrados na UFC e vinte (20) na UECE, (BRÁS, 2011). Três 

anos depois, no ano de 2014, os dados, levantados pela mesma instituição, apontam a 

existência de mais de 3.000 (três mil) estudantes, residindo em Fortaleza, cuja maioria é 

oriunda dos países africanos falantes da língua portuguesa (JÚNIOR, 2014).  

 De fato, o número de estudantes apresenta-se muito maior do que o cadastrado pela 

Polícia Federal, pois muitos estudantes se encontram em situação irregular. Geralmente, no 

ano seguinte de estada em Fortaleza, um número significativo dos imigrantes não consegue 

prorrogar o visto de estudante com o qual entrou no Brasil e, ainda outros estudantes chegam 

a Fortaleza procedentes de outros estados brasileiros. Por último, um número não especificado 

de africanos encontra-se nos presídios do Estado do Ceará, presos por tráfico internacional de 

drogas. De acordo com o relato de um imigrante e estudante africano, egresso do sistema 

penitenciário cearense, no qual, esteve encarcerado por cerca de uma década, “os africanos 

constituem a maioria, no quantitativo de estrangeiros nas prisões do Estado, a maioria 



 

217 

 

cumprindo pena por tráfico internacional de drogas”.143     

 Na sua obra, intitulada, “Penas Mais Rígidas: justiça ou vingança?” lançada no ano 

2011, este mesmo sujeito relata suas experiências, trajetórias, desafios e dificuldades, na 

condição de presidiário de origem africana, anglófono, não falante da língua portuguesa, a 

cumprir penas de prisão nos sistemas penitenciários pernambucano e cearense. Nessa reflexão 

acerca de sua própria trajetória biográfica dentro do sistema penitenciário brasileiro, 

particularmente, cearense, o autor reclama da existência de “penas judiciais mais rígidas” e de 

“vingança” para os africanos presos por tráfico internacional de drogas no Ceará, quando 

comparadas, com as condenações aplicadas a cidadãos europeus, flagrados no mesmo tipo de 

crime. A ser confirmada, tal situação revela racismo institucional no sistema judiciário 

cearense. Já no seu segundo livro, intitulado, “Paradoxos no Cárcere” lançado no ano 2013, 

este imigrante africano relata como a “sorte e o cosmo lhe sorriram, permitindo uma ousada 

experiência acadêmica, através de um vestibular para cursar Graduação em Teologia, ofertado 

na penitenciária onde cumpria pena”. Cabe destacar que, este africano que não falava a língua 

portuguesa, foi alfabetizado nesta língua na prisão, tendo participado de um Concurso de 

Redação para encarcerados no sistema penitenciário no Ceará, onde foi um dos vencedores.

                                                             
143 Essa afirmação precisa ser relativizada pois, o Censo Penitenciário do Ceará 2013-2014, divulgado no mês 

de dezembro de 2014, no seu capítulo sobre as informações biossociodemográficas dos detentos no Estado, 
apontava que “a incidência de outras nacionalidades que não a brasileira, é muito baixa, mas dentre os 

estrangeiros destacam-se os provenientes do continente europeu, principalmente entre os homens, embora 

alcancem apenas 0,1% da população carcerária (p.31). De fato, dos 98 estrangeiros detidos nos presídios do 

Ceará, apenas 13 são africanos, representando menos de 0,1% da população carcerária. Ainda assim, constitui o 

segundo maior grupo, depois dos europeus. Entretanto, reportagens televisas mostravam a existência de maioria 

de africanos entre os estrangeiros detidos no Ceará, nomeadamente, cabo-verdianos e bissau-guineenses de 

ambos os sexos, bem como a feminização do tráfico internacional de drogas. Os dados de um documentário-

reportagem intitulada O caminho de volta produzida por Rosane Gurgel (2012) em conjunto com estudantes da 

Faculdade 7 de Setembro no ano 2012 mostrava que, no ano 2010, haviam 39 estrangeiras presas no sistema 

penitenciário cearense, enquanto que no ano de 2012, esse número havia caído para 19 estrangeiras. Todas as 

estrangeiras estavam presas devido ao tráfico de internacional de drogas, tendo sido apreendidas no Aeroporto 

Internacional de Fortaleza Pinto Martins, gozando dos mesmos direitos e deveres comuns às presidiárias 
brasileiras encarceradas pelo mesmo motivo, prescrito pelo Art. 33 do Código Penal Brasileiro. Entretanto, a 

diferença é que as estrangeiras vivenciavam uma situação precária como a ausência de familiares próximo, de 

visitas, tinham em se adaptar à comida local bem como dificuldades em se comunicar em língua portuguesa. 

Assim, estas eram concentradas quase todas em celas constituídas de estrangeiras. Passando algum tempo, estas 

iam se adaptando com a língua e passavam a frequentar a escola. As mulheres africanas eram condenadas a 

penas que variavam entre 3 a 6 anos de prisão e, após três anos, a muitas passavam a cumpri-las em regime 

semiaberto. Após cumprida a pena na sua totalidade, elas saiam em liberdade, elas aguardavam a “expulsão 

jurídica” prevista pelas leis brasileiras, para voltarem aos seus países de origem. Algumas das presidirias 

engravidavam e tinham filhos durante o período de encerramento. Outra reportagem da TV Jangadeiro, esta já do 

ano 2013 mostrava a existência de 24 presas estrangeiras no Ceará. Uma vez por mês, estas tinham direito a 

fazer uma ligação telefônica de 10 min para seus países de origem. Algumas trabalhavam dentro da prisão, num 
sistema em que a cada três dias de trabalho equivaliam a um dia a menos na pena de prisão. Esta reportagem 

mostrava que a prisão de mulheres transportando drogas de e para fora do Brasil aumentara cerca de 250% nos 

últimos três anos, segundo dados da Polícia Federal, demonstrando uma feminização das “mulas”. 
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 Anos mais tarde, já em liberdade, cursou e terminou uma Especialização em 

Segurança Pública em uma turma, junto com policiais civis, militares e guardas prisionais. 

Esta terá sido uma experiência peculiar e única, de reconhecimento do outro, visto que, via de 

regra, no Brasil, existe uma representação negativa mútua entre policiais civis, militares e 

guardas prisionais de um lado e detentos e egressos do do outro! Após sua saída do sistema 

carcerário cearense, além de ter conseguido um emprego na Secretaria de Justiça do Ceará –

SEJUS – na condição de “ trabalhador terceirizado”, este sujeito fundou junto com outros 

egressos, uma associação sem fins lucrativos que, se dedica a ajudar na reinserção social de 

presidiários e egressos do sistema penal, tornando-se um ativista desta causa. Entretanto, tal 

como boa parte dos egressos, reclama da existência de preconceito e de falta de oportunidades 

de trabalho para este segmento social, visto que mesmo após cumprirem as penas e “pagarem 

o que devem à justiça”, os dados e cadastros relativos às condenações judiciais criminais 

continuam vinculadas ao seu CPF, algo que gera desconfiança, receio e medo por parte dos 

empregadores e da sociedade em geral.144 No início do ano 2016, este sujeito foi indicado 

como suplente no Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Ceará 

(COEPIR).145            

 Via de regra, os estudantes e outros imigrantes africanos residentes em Fortaleza não 

têm conhecimento de compatriotas e conterrâneos presos nas cadeias do Estado do Ceará, no 

âmbito do tráfico internacional de estupefacientes, recebendo tais informações através de 

jornais e da televisão. Ainda mais preocupante, é a situação das mulheres africanas 

encarceradas no Estado, sem qualquer tipo de apoio e contato de familiares ou conhecidos, 

algumas das quais, possuem filhos pequenos, nascidos durante seu encarceramento.

                                                             
144 Em meados de 2016, recebi um telefonema deste imigrante africano, informando que conseguiu “limpar seu 

nome” na Justiça, isto é, desvincular as informações e cadastro da justiça criminal de seu nome e CPF, por meio 

de ações judiciais. Esta vitória representou um salto importante na vida pessoal e profissional deste africano, 
visto que suas chances e oportunidades de trabalho e crescimento profissional aumentariam. 
145 O COEPIR foi instituído, por meio da Lei 15.953, de 14 de janeiro de 2016, divulgado no Diário Oficial do 

Estado, série 3, ano VIII, nº 11, do dia 18 de janeiro de 2016, páginas 15, 16 e 17, como um órgão subordinado à 

Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial do Gabinente do Governador 

(CEPPIR/GABGOV). A CEPPIR/GABGOV foi criada em substituição da SEPPIR, durante a gestão do, então, 

Governador do Ceará, Camilo Santana (PT-CE). Na prática, a criação da CEPPIR/GABGOV foi criada em 

substituição da SEPPIR, ação que significou um encolhimento ou mesmo diminuição das instituições, estruturas 

e mesmo organismos públicos e sua atuação de combate á desigualdade racial no Ceará, tendo se verificado uma 

situação semelhante, ao nível da capital Fortaleza, onde a gestão do Prefeito Roberto Claúdio (PROS e PDT) 

teve uma atuação semelhante, em relação à CEPPIR. Cabe aqui destacar que essas mudanças ao nível estadual e 

municipal acompanharam a tendência da União no Brasil, durante o segundo mandato do Governo da Presidente 
Dilma Roussef que, reduziu ministérios, congregou-os em um só e diminuiu sua capacidade e esferas de atuação, 

bem como reduziu orçamentos em áreas sociais como saúde, educação, igualdade racial e de gênero, programas 

de transferência de renda, entre outros.  
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 Voltando à temática do cotidiano e o encontro com a alteridade, cabe destacar que, ao 

longo dos anos, o quantitativo de estudantes africanos em todo o Estado do Ceará cresceu, 

constituindo um contingente de imigrantes temporários, a tornar-se complexo, em sua 

diversidade nacional, etnolinguística e religiosa. Atualmente, verifica-se um crescente 

segmento de estudantes de ambos os sexos, com a maioria de homens, mas com um 

contingente cada vez maior de mulheres, oriundos de países, classes sociais e credos 

religiosos distintos.146  A heterogeneidade do coletivo de estudantes africanos dificulta 

generalizações sobre a realidade por eles vivenciada. Assim sendo, busco demarcar 

tendências, pontos de convergência e especificidades que nos ajudem na compreensão da vida 

cotidiana desses sujeitos em situação de migração temporária. Vejamos, em seguida, um 

trecho da entrevista com um estudante bissau-guineense da UECE, residente em Fortaleza há 

cerca de quatro anos, que ilustra essa heterogeneidade cultural e identitária:   

Eu tenho 21 anos, sou solteiro, sou da Guiné-Bissau. Nasci na cidade de Bafatá, 

cidade de Amílcar Cabral. Prontos, Bafatá é a segunda capital do país, fica na zona 

leste mesmo do país, e é uma cidade histórica e, é uma cidade onde nasceu o grande 

líder Amílcar Cabral. E teoricamente, basicamente é isso. E... é uma cidade meio 

pobre [risos]. Eu costumo dizer que sou muito guineense, o meu pai é manjaco, mas 

eu cresci com os fulas porque a minha mãe sempre teve contato com eles. Eu sei mais 
dos fulas do que dos manjacos. Os manjacos são extremamente animistas e os fulas 

são islamizados, muçulmanizados, então tem esta [...]. Eu costumo dizer que eu sou.... 

Eu já fui muçulmano na verdade, mas acabei não me integrando porque vi várias 

coisas que eu não concordava. E também ultimamente antes de cá vir, eu tive que 

fazer alguns costumes tradicionais e, isso me fez conviver mais com o animismo. 

Então, hoje eu me considero um animista, inclusive estou a tentar ver se consigo me 

aproximar de um terreiro aqui que é pra ver como é que funciona. [Estudante bissau-

guineense, residente há cerca de dois anos em Fortaleza, cursando universidade 

estadual pública. Entrevista gravada em 23/09/2013]. 

          

Fruto de observações, podemos afirmar que a presença africana em Fortaleza é 

constituída por estudantes de ambos os sexos, na sua maioria jovens entre os dezoito e trinta e 

cinco anos de idade, negros, oriundos das diversas nações e etnias subsaharianas, pertencentes 

à grande família etnolinguística bantu. A maioria dos estudantes africanos reside em bairros 

como Benfica, Centro, Damas, António Bezerra e Papicu, apesar de estar ocorrendo uma 

dispersão por outros bairros próximos do centro de Fortaleza. Esses sujeitos escolhem os 

                                                             
146 A partir do ano 2014, percebi a presença de mais um contingente de africanos na cidade de Fortaleza, neste 

caso, senegaleses. Estes, essencialmente migrantes econômicos, se dedicam comércio ambulante, circulando 

particularmente na região litoral de Fortaleza, no calçadão da Avenida Beira-Mar e entre as barracas da praia do 

Futuro, por onde caminham e comercializam com malas executivas, estilo “James Bond” pretas, onde vendem 
eletrônicos e eletroportáteis e seus acessórios, relógios de pulso, óculos de sol, etc. Outros dedicam-se somente à 

venda de artesanato africano: esculturas em sândalo e pau-preto. Percebe-se neste grupo ainda em fase de 

adaptação, a dificuldade em expressar-se em língua portuguesa e o sotaque francês. 
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locais de moradia, conforme a proximidade da instituição de ensino onde estudam ou, de 

acordo com determinadas afinidades, seja porque têm familiares, amigos, conhecidos ou 

pessoas oriundas do mesmo país. 

Figura 7. Bairros residenciais da Cidade de Fortaleza 

 
Fonte: Capturado na Internet. 
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Os estudantes escolhem bairros que facilitam a sua mobilidade e locomoção de ônibus, 

bem como em função da proximidade à IES onde estão inseridos. Vejamos a justificativa de 

um estudante africana, quando questionada acerca da escolha do bairro para morar: 

Eu moro no Papicu porque é mais perto da faculdade e também tem uma das 

vantagens que é o ônibus da faculdade, em vez de ficar pagando ônibus. No Papicu, eu 

moro desde... sempre morei lá. Mas não foi na mesma casa não. Na casa onde eu estou 

agora já faz dois anos. No início, quando eu cheguei, eu fiquei um mês numa casa até 
me estabilizar, depois fui morar noutra casa e só faz dois meses. (Estudante são-

tomense do sexo feminino, residente em Fortaleza há cerca de quatro anos e meio, 

cursando Direito em faculdade particular, 26 anos de idade. Entrevista gravada em 

26/03/2014). 

 

Nesse contexto da migração estudantil, parte significativa do contingente de 

estudantes, residentes no Estado, afirma sentir-se discriminada no cotidiano, por conta da cor 

da pele e da própria origem africana, em graus e formas distintas das discriminações 

encontradas nos países de origem. Vejamos então, três falas de estudantes africanos que 

apontam para tais situações de racismo e preconceito.   

O negativo é o seguinte: mais uma vez vamos voltar a essas questões raciais. O Brasil 

é um país racista, o Ceará é um Estado muito racista e ele não se assume. E, acho que 

isso é um problema seríssimo porque se ninguém assume o racismo, então vamos dar 

a entender que eu estaria inventado coisas. Ou então, eu estou tentando combater algo 

que não existe, sabe fica difícil você detectar o racismo. Tipo, se alguém tem uma 
atitude racista com você e você denuncia, as pessoas vão dizer, não, não foi nada não. 

Aí você vai escutar o clássico: “foi um mal-entendido”. Então isso dificulta muito, 

muito assim. E isso é um ponto negativo, é um problema, é um ponto mas que ele 

envolve muitas coisas. Então, o racismo não está só nisso aqui, nas relações sociais, 

mas estruturais. Então pra você conseguir um emprego fica mais difícil. Então tudo 

isso aqui, eu passei durante todo esse tempo aqui. Não foram coisas legais. (Estudante 

cabo-verdiano cursando universidade federal, residente em Fortaleza há cerca de 4 

anos. Entrevista gravada em 24/03/2014). 

 

Bem, os brasileiros quando.., quando se tratam com africanos, eles são meio assim, 

criam aquela barreira de... um brasileiro eu não vou dizer nem um branco, mas um 
brasileiro ao te ver numa sala de aula, você é negro, e sobretudo africano, já te diminui 

intelectualmente, já acha que tu és reduzido intelectualmente. Então, no começo, você 

fica meio que sozinho, sobretudo quando você é só, entendeu. Você fica... ah é o 

único africano. Eu não me lembro de ter um outro negro lá, entendeu. E no começo foi 

algo meio chato, entendeu. Mas como na minha vida já era tudo chato, ah, eu vou 

levar. (Estudante bissau-guineense cursando universidade particular, residente em 

Fortaleza há cerca de 4 anos. Entrevista gravada em 23/09/2013). 

 

Como às vezes, a gente ficou na esquina ali onde eu moro conversando aí, parou um 

bocado de carros achando que a gente era prostituta. Aí é meio difícil porque, acho 

que a classe negra é bem desqualificada, aí a gente já foi confundida um bocando de 

vezes. Muitas vezes. Eles ficam pensando que eu sou puta porque eu sou negra e moro 
no Centro, e é onde ocorrem essas putarias. Às vezes a gente tá no Centro sentado em 

frente da casa conversando de noite assim, aí um carro para, buzinando. Ninguém 

responde, por que se fossemos garotas de programa, íamos dirigir. Aí eles passam, 

pedem desculpas não sei o quê, aí... a gente diz: -  beleza. (Estudante bissau-guineense 
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cursando faculdade particular, residente em Fortaleza há mais de 5 anos. Entrevista 

gravada em 17/03/2013). 

 

Os três depoimentos acima apresentados, dados por estudantes africanos inseridos em 

distintas IES públicas e privadas, mostram distintas situações e formas de preconceito e 

discriminação racial, ainda que muitas vezes veladas, mas que são percebidas pelos africanos. 

Ao se inserirem nos diferentes espaços da sociedade cearense – nas interações cotidianas, nas 

salas de aula, nas ruas – os africanos estão cientes dessas discriminações e de seus efeitos 

nefastos nas suas vidas e, têm reagido a elas de diversas formas: reclamando, denunciando e 

combatendo como podem, tais situações. Já Gusmão (2006) abre vias de reflexão, ao 

circunscrever a própria posição do Brasil na geopolítica internacional do trabalho e da 

migração estudantil – uma sociedade com passado colonial que se pensa branca e europeia, 

com seus intensos processos de discriminação e racismo – a receber estudantes africanos: 

Um país multirracial 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 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 (Op cit.., 2016, p.16). 

 

Os estudantes africanos integrados às universidades federal e estadual – que 

constituem, de fato, a minoria – sobrevivem das bolsas do PEC-G e de outros convênios 

firmados entre o Brasil e seus países de origem. Já o segmento maior, que estuda em 

faculdades particulares, recebe dinheiro das famílias para pagar mensalidades e manter-se na 

faculdade, complementando a sua renda por meio de trabalhos considerados irregulares – em 

lojas e mercadinhos, salões de beleza, oficinas, fábricas e construções, restaurantes ou mesmo, 

nos estacionamentos de grandes shoppings centers e supermercados, ou, ainda, em “casas de 

família” como babás – para assim, garantir a sobrevivência e a própria locomoção na 

cidade.147 

                                                             
147 Fruto de trabalho de campo, percebi entre os anos 2014 e 2015, uma maior dispersão e migração da diáspora 

africana pela cidade de Fortaleza, suas regionais, seus bairros heterógenos e distintos. Assim, os “pedaços 

africanos” parecem se desfazer e fragmentar por conta dessa dispersão. Entretanto, é possível encontrar 

estabelecimentos comerciais e de serviços como restaurantes e buffets a empregar mais de seis africanos. Assim, 

os africanos estão conquistando diversos espaços: alguns empregados nos diferentes serviços da Prefeitura de 

Fortaleza, outros em jornais da cidade, outros em empresas de publicidade luminosa, em serviços de entrega 
como “motoboys”, outros na condição de professores em faculdades particulares e institutos federais, outros 

trabalhando como cobradores de transporte alternativo, funcionários em lotéricas, além dos tradicionais 

empregos nos estacionamentos e nos açougues de shoppings, empacotadores nos supermercados, etc. 
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Eu me mantenho aqui no Brasil com os meus bicos e com apoio também da minha 

mãe que manda uma grana que dá até pra manter o meu filho mais ou menos, 

entendeu. Se bem que não é muito, mas eu também não posso forçar ela (sua mãe) 

muito, entendeu. Mas nem todo o mês, quando eu sinto a necessidade, eu peço. Já há 

uns quatro meses que eu não peço (dinheiro) a ela porque eu não tenho aonde tirar. Eu 

consigo pagar as todas as contas. Eu consigo, depende, há mês que eu consigo tirar 

3000, há mês que é 500. Depende, se eu pegar um trabalho grande, até 2000, 1500 

mais ou menos por mês, eu consigo tirar. (Estudante são-tomense do sexo masculino 

residente em Fortaleza há cerca de seis anos cursando arquitetura em faculdade 

particular. Entrevista gravada em 07/04/2014). 

 

Dentro deste grupo de estudantes, inseridos nas faculdades particulares, existe um 

segmento de jovens africanos, particularmente mulheres que, nos tempos livres, dedica-se ao 

comércio tecidos, de roupas e calçados e similares entre o Brasil e seus países de origem. Os 

“sacoleiros” e “sacoleiras” africanas levam do Brasil para seus países de origem produtos 

“industrializados” e da “modernidade ocidental” como: roupas e calçados de baixo custo, 

“havaianas”, “rasteirinhas”, lingeries, calcinhas, cuecas e outras roupas íntimas e roupas para 

bebês e crianças adquiridas em “sacolões” em feiras livres de Fortaleza e de São Paulo – 

como aquela que funciona à noite e madrugada na Avenida José Avelino, em frente ao 

Mercado Central e da Companhia de Comando da 10ª Região Militar – assim como bijuterias 

e relógios femininos.148 São essencialmente, roupas femininas ousadas para as camadas 

jovens africanas e mulheres adultas como shortinhos, saias curtas, minissaias, sutiãs, calças 

jeans, blusas, biquínis, terninhos, calcinhas de diferentes estilos, chinelos estilo havaianas, 

sutiãs, óculos de sol, etc.          

 Já de África para o Brasil, os africanos trazem produtos “tradicionais”, “culturais” e 

“exóticos” como: tecidos e roupas coloridas tipicamente africanas e árabo-africanas como, 

panos, vestidos, saias, túnicas, turbantes, cofiós, sandálias, calças e camisas para homens, mas 

também cabelos, assim como artes plásticas como quadros, máscaras, esculturas em madeira, 

marfim, metais, barro, pulseiras e outros objetos de adorno e de decoração doméstica. Este 

comércio transatlântico é dominado pelos bissau-guineenses e senegaleses e, faz bastante 

sucesso em ambos os lados, sendo bastante apreciados tanto em África bem como no Brasil. 

Alguns desses africanos “empreendedores” ou com mentalidade comercial-capitalista 

possuem licenças de importação/exportação desses produtos entre o Brasil e seus países de 

origem.           

 Por fim, um grupo seleto de estudantes de faculdades particulares, com destaque para 

                                                             
148 Parte dessas mercadorias são revendidas ainda em Fortaleza como “sacoleiras”, entre amigos, conhecidos 

dentro da comunidade africana e, também para mulheres brasileiras. 
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os cabo-verdianos inseridos nas faculdades particulares, que sobrevivem e estudam de forma 

tranquila, graças ao dinheiro enviado por familiares residentes em África e por parentes 

imigrantes em países da Europa e América do Norte. Vejamos, em seguida, os relatos de dois 

estudantes de nacionalidade cabo-verdiana e são-tomense, respectivamente, que mostram 

levar uma vida mais segura, proporcionada pelas ajudas financeiro-econômicas de suas 

famílias, bem distante das preocupações financeiras que apoquentam a maioria dos estudantes 

africanos:  

Sim eu nasci em Cabo-Verde, e me criei na Ilha do Fogo. Vivi em Cabo-Verde por 18 

anos, entre Fogo e Praia. Fui para a Praia estudar numa escola técnica quando tinha 15 

anos. Depois regressei para o Fogo, e do Fogo fui para a América. Eu fazia economia, 
na área de economia, de atividade econômica. Eu fui para os EUA porque o meu 

irmão foi, depois a minha mãe foi, depois eu também fui. Eu tinha que ir. Eu tinha 18 

anos, por aí. Antes de ir vivi em Cabo-Verde, estudei e completei o liceu lá. 

[Estudante cabo-verdiano, residente em Fortaleza há mais de 4 anos, cursando 

faculdade particular. Entrevista gravada em 20 de março de 2011].  

 

Sim, eu recebo apoio da minha família todos os meses, dinheiro. Na verdade, eu vim 

só com o apoio dos meus pais. Os meus pais é que me mantêm aqui no Brasil. Não 

tenho filhos. Na verdade, a primeira opção nem era Ceará, era Pernambuco, Recife e a 

segunda foi Ceará mesmo porque, Fortaleza fica mais perto de Cabo-verde, tem mais 

cabo-verdianos e tinha algumas pessoas que eu conheci aqui. Eu havia escolhido 

primeira opção Pernambuco porque a afilhada da minha mãe fazia, tá fazendo o 
mesmo curso que eu tô fazendo, então, ele estuda lá, então ele é mais velho e é amigo. 

Eu faço o curso de Arquitetura e Urbanismo. [....].Tenho, tenho familiares na Itália, 

nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, em França, em Senegal, em Angola, 

em...., deixa eu ver aonde mais. Na Espanha, Holanda. Eu me comunico com eles, eu 

uso muito as redes sociais. Eu acho que a vida deles, assim, menos na..., assim no 

Senegal e em Angola, eles vivem até em Angola acho que tem uma vida assim..., 

normal assim. É que normalmente os outros países tem mais condições do que o 

Brasil. (Entrevista realizada com estudante cabo-verdiana do sexo feminino, residente 

em Fortaleza há cerca de 4 anos, cursando arquitetura em faculdade particular. 

Entrevista gravada em 09/09/2013). 

 
Eu moro, atualmente eu moro no bairro Cocó, no bairro Cocó. Eu fui morar no bairro 

Cocó por causa da faculdade, a faculdade fica mais próximo né. Mesmo quando tu 

tem trabalho da faculdade pra realizar, algum encontro com os colegas do grupo da 

turma. Ai tu estando mais perto, tu tem mais facilidade de chegar lá a tempo. Eu moro 

no Cocó já há cinco anos. Minha casa tem três cômodos. Eu moro com a minha irmã. 

A minha irmã faz Direito na FANOR, tá terminando já, no final do ano. Esta casa é de 

meu pai, ele comprou pra nós morarmos aqui enquanto fazemos o curso. Porque meu 

pai tinha... era pra meu pra vir junto com a gente. Porque ele botou na cabeça dele de 

que quando a gente viesse pra casa para estudar, ele comprava um apartamento pra a 

gente morar perto da faculdade e estudar. (Estudante são-tomense do sexo masculino, 

residente em Fortaleza há mais de 5 anos, cursando engenharia civil em faculdade 

particular. Entrevista gravada em 07/04/2014). 

 

Tais estudantes africanos parecem ser oriundos de famílias urbanas abastadas ou de 

classe média em seus países de origem, bem como possuem experiência de migração 

internacional. Percebo também que esses três estudantes puderam escolher os cursos –de sua 
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vocação– nas IES onde estão inscritos, ainda no país de origem, oportunidade essa que a 

maioria dos estudantes africanos não dispõe. As faculdades particulares fortalezenses, – como 

mecanismo de atração – dizem garantir estágios remunerados para estudantes, ao final dos 

cursos de Administração, Contabilidade, Comunicação, Ciências e Gestão de Informação, 

Enfermagem, Marketing e Tecnologias. Na realidade, são oferecidos aos estudantes africanos, 

“estágios remunerados” que são formas de trabalho precário como panfleteiros, vigias de lojas 

nos shoppings centers e em estacionamentos ou como operadores de vigilância eletrônica, em 

um artifício usado para contornar a norma que os proíbe de trabalhar. Entre os cearenses, 

nota-se a existência de múltiplas representações acerca da presença africana, destacando-se 

visões estigmatizantes, perpassadas de preconceito racial pela condição de negro. Estudantes 

bissau-guineenses, em relatório elaborado, como estratégia organizativa do Movimento 

Pastoral do Estudante Africano (MPEA), assim denunciam expressões de racismo 

vivenciadas, particularmente, dentro e fora das salas de aulas em uma faculdade particular, 

onde constituem um percentual relevante de alunos: 

Temos enfrentado discriminação racial na cidade, inclusive dentro das próprias 

faculdades, o que caracteriza racismo institucional, das/os funcionários, professores/es 

e direção. A direção já chegou a impor regras, para nós, como: tomar banho, usar 

perfume, creme de pele, não chegar suado/a [...]. Essas exigências só são feitas aos 

estudantes africanos (2012, p. 7). 

  

Chegados ao Brasil, geralmente, os estudantes africanos apresentam enormes 

expectativas acadêmicas – por conta do maior desenvolvimento econômico do país de 

acolhida– de que as IES constituam espaços, privilegiados, de inserção e integração na 

sociedade cearense, por meio de aprendizado técnico-científico. Entretanto, aos poucos, essa 

expectativa vai-se desmoronando por conta das dificuldades econômicas, de adaptação, de 

interação e, às vezes até vivenciam ambientes hostis em determinados espaços, causados pelo 

preconceito e discriminação racial, de que são alvo. Dessa forma, os estudantes africanos são 

vistos como um “problema” em várias IES, seus órgãos, programas e departamentos, por 

conta das dificuldades de inserção, mudanças de curso, dívidas, reprovações, etc.149 Apesar de 

                                                             
149 Diversas situações de preconceito e discriminação racial em relação a estudantes africanos têm sido 

reportadas nas IES brasileiras públicas e particulares, em Fortaleza, com destaque para a UFC. No ano 2014, um 

estudante cabo-verdiano, aluno especial, de um dos cursos do Centro de Humanidades foi vítima de 

discriminação racial proferida por uma estudante e liderança estudantil brasileira. Tudo iniciou em uma reunião 

de Centro Acadêmico (C.A), quando discutia-se um assunto banal. O estudante africano terá discordado em 
algum ponto da discussão e a estudante brasileira, de repente, insultou o colega cabo-verdiano, chamando-o de 

refugiado, de residir ilegalmente no Brasil, entre outros impropérios. O estudante cabo-verdiano prontamente 

denunciou o caso à Ouvidoria da UFC e este órgão desta instituição respondeu à denúncia dizendo que nada 
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ser o convênio internacional na área de educação mais conhecido no Brasil, o PEC-G é um 

                                                                                                                                                                                              
poderia fazer, visto tratar-se de um problema entre alunos que, poderia agir, se fosse um litigio entre servidores 

ou professores. Cabe destacar que a aluna brasileira em causa já tinha uma ficha extensa de situações em seu 

desabono, com histórico de brigas com colegas, desvio de dinheiro referentes às carteirinhas estudantis, não 

prestação de contas, entre outras. Já em abril de 2015, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e 

Meio Ambiente da UFC (PRODEMA-UFC), um estudante moçambicano foi alvo de preconceito racial por parte 

de um professor brasileiro, durante a apresentação de um trabalho em sala de aula. O estudante moçambicano 
apresentava um trabalho oralmente e, alguns colegas pediram para que este aumentasse o tom da voz, pois, não 

conseguiam ouvir sua voz. Assim, o referido professor pediu a palavra e afirmou que o “estudante moçambicano 

falava em voz baixa porque era desnutrido pois, passava fome em África e, que após chegar ao Brasil e ter 

passado a receber bolsa de estudos do CNPq, sua voz estava melhorando, bem como que seu tom de voz 

aumentaria, à medida que fosse recebendo a bolsa”. Tal afirmativa gerou constrangimento ao estudante 

moçambicano e sua colega bissau-guineense, bem como aos colegas brasileiros. Dias depois, a coordenação do 

curso pediu desculpas ao estudante, em nome do professor e, pediu para que este “tentasse esquecer o fato” e, 

que não avançasse com outras medidas contra o professor. O estudante moçambicano abriu um Boletim de 

Ocorrência. Meses mais tarde, fiquei sabendo que uma estudante bissau-guineense também esteve presente nessa 

situação de preconceito pois, fazia parte do grupo do estudante moçambicano que apresentava o trabalho. 

Entretanto, durante todo o processo que se seguiu, a presença dessa estudante foi omitida ou invisibilizada. A ser 

verdade, esta atitude de não menção ou invisibilização da estudante africana ilustra bem, a condição das 
mulheres africanas nesta diáspora, assunto que trato mais à frente no Quarto Segmento deste texto de 

Qualificação, no item intitulado Experiências, dramas sociais e interseccionalidades de mulheres africanas. 

Entretanto, este não foi o único caso nesse ano. Têm se notícias existindo outros casos de preconceito e 

discriminação raciais, de alunos que foram impedidos de adentrar aos espaços da UFC, por serem negros. Ainda 

nesse ano, um caso emblemático de racismo chamou atenção. Trata-se de estudante baiano, negro, matriculado 

no Curso de Engenharia de Pesca, vítima de racismo, ameaças e xingamentos por parte de colegas do mesmo 

curso. Tudo começou quando seus colegas cearenses, “brancos”, criaram um grupo no aplicativo e rede social 

WhatsApp e começaram a fazer circular e a comentar mensagens de cunho racista contra negros. O estudante 

baiano reclamou e chamou atenção aos colegas que tais ações eram racistas. Em seguida, os colegas aumentaram 

a intensidade de tais ações ofendendo o colega e “tirando onda” da situação. Após o desentendimento, nas 

semanas seguintes, os colegas cearenses “brancos” picharam as paredes do local do Curso com mensagens 
racistas e ameaças a afrodescendentes, estudantes ingressados via cotas raciais e africanos, bem como, o 

estudante começou a receber ameaças, via telefone e na sua página pessoal do Facebook, entre as quais, constava 

uma que dizia “macaco cotista” e outra que mostrava membros do grupo radical racista norteamericano Ku-

Klux-Klan ladeando um menino negro. Esse caso foi prontamente denunciado na Coordenação do Curso, na 

Ouvidoria e outros organismos da UFC que, nada fizeram. Após pressão de movimentos sociais como o EFTA, 

Instituto Negra (INEGRA), a CEIR, o Fórum de Negros e Negras contra o racismo na UFC e outros grupos 

organizados que, pediram uma reunião com o Reitor. Nessa reunião à qual, compareceu o vice-reitor, ficou 

acordado que a UFC abriria um processo disciplinar contra esses estudantes. O caso foi-se arrastando e, em abril 

de 2016, a UFC informou que arquivou o processo por não se ter constatado nada. O estudante baiano entrou em 

regime especial, recebia acompanhamento psicológico e deixou de assistir às aulas por conta da discriminação 

racial. Durante o recesso regressou à Bahia e nunca mais voltou ao Ceará, tendo desistido de estudar na UFC. 

Esses e outros episódios de preconceito e discriminação raciais denunciados, bem como de homofobia e assédio 
sexual mostram o despreparo da UFC para lidar com tais desafios, que a instituição não está isenta e revelam 

racismo institucional. Há distintos casos similares, denunciados, inclusive com abertura de B.O e processos-

crimes contra a conduta de alunos, servidores e professores acontecidos dentro dos muros da UFC, mas que a 

instituição se omite. O preconceito e discriminação raciais têm feito com que muitos estudantes negros 

abandonem a escola, tal como aconteceu com o estudante baiano que desistiu de estudar na UFC. De fato, 

alunos, servidores e professores, da UFC têm sido denunciados por sua postura racista e, a Universidade têm se 

omitido, não tendo nenhum posicionamento sobre o assunto, inclusive recusando uma proposta de alunos e 

movimentos sociais negros para a criação de uma Comissão de Direitos Humanos dentro da instituição, de modo 

a prevenir e coibir atos racistas. Em abril de 2016, grupos organizados de alunos negros pediram uma audiência 

pública para debater o assunto. Esta Audiência aconteceu no dia 10 de maio na Assembleia Legislativa do Ceará, 

contando com a presença de alunos da UFC, movimentos sociais como o Fórum de Alunos Negro(a)s da UFC, 
representante do INEGRA, advogados do EFTA, deputados da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa, não tendo comparecido o representante da UFC que, havia confirmado a participação no evento. Tal 

situação mostra a postura da UFC diante do racismo que acontece dentro da instituição. 
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programa federal que abrange uma minoria de estudantes africanos, com relativa inclusão. Na 

realidade, a grande maioria dos estudantes africanos cursa faculdades particulares e vivencia 

uma situação de desproteção social na sociedade.  

Nesta Diáspora, as situações próximas àquelas vivenciadas pelos estudantes africanos 

são descritas e analisadas por teóricos da Sociologia Interacionista, como Erving Goffman 

(1988) em Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada e por Howard 

Becker (2008) em Outsiders: um estudo de sociologia do desvio. Goffman (1988) na sua 

sociologia do cotidiano, analisa as interações face a face entre os indivíduos, demonstrando 

que nas sociedades, pessoas pertencentes a determinados grupos são bem recebidas e outras 

pertencentes a outros grupos não são, chamando atenção para a existência de classificações e 

categorizações dos sujeitos, a partir, de determinados atributos tidos como desejáveis ou não, 

a partir de noções como estigma, identidade social, alinhamento grupal, ritual de interação, 

evitação, estereótipo, eu, outro, controle da informação, informação social, linhas, entre 

outros.  

As interações cotidianas dos estudantes africanos com a população fortalezense 

obedecem a diferentes linhas150 que, vão da cortesia e polidez típica do brasileiro, passando 

pela rispidez, às situações de preconceito e discriminação, até racismo “cordial” e velado. 

Além de interações em clima de tensão, receio e de medo entre africanos e cearenses, no 

cotidiano, ocorrem outros tipos de situações, como são os rituais de interação e de evitação 

(Goffman, 2011) que, acontecem de diversas maneiras, muitas vezes sutis. Os rituais de 

evitação vão desde olhares desconfiados e incomodados, por parte de brasileiros, nas filas e 

salas de espera no acesso a serviços – hospitais, bancos, casas lotéricas, ônibus, lojas e 

supermercados – à marcação de distância física e social, à troca de lado e de bolsos onde 

portam carteiras, bolsas, celulares, dinheiro, sempre que um indivíduo afrodescendente, negro 

ou africano se aproxima.  

Outras vezes, nas ruas e avenidas, cearenses mudam de calçada e de passeio ao 

avistarem um indivíduo de raça negra ou de origem africana e trocam de assento ou preferem 

ficar em pé dentro dos ônibus, metrô e outros espaços, recusando-se compartilhar o mesmo 

                                                             
150 De acordo com Goffman, “todas as pessoas vivem num mundo de encontros sociais que as envolvem ou em 

contato face a face, ou em contatos mediados com outras pessoas, nos quais cada pessoa tende a desempenhar 

uma linha. O autor define linha como “...um padrão de atos verbais e não verbais com o qual ela expressa sua 
opinião sobre a situação, e através disto sua avaliação sobre os participantes, especialmente ela própria. Não 

importa que a pessoa pretenda assumir uma linha ou não, ela sempre o fará na prática” (GOFFMAN, 2010, p. 

13). 
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lugar, mesmo quando existem cadeiras para se sentarem. Assim, parte significativa do 

contingente de estudantes africanos afirma sentir-se discriminada no cotidiano, 

principalmente, quando se deparam sozinhos diante de mulheres brasileiras em ruas desertas, 

paradas de ônibus, elevadores, corredores que dão acesso a banheiros, cinemas, dentre outros 

espaços. Assim sendo, os estudantes africanos, por serem considerados negros e, por isso 

racializados, não escapam a esses estereótipos e fantasias coloniais. Vejamos então, a análise 

que Goffman faz dos contatos face a face no cotidiano nas sociedades:  

 

A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 

categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm 

probabilidade de serem neles encontradas. [...]. Enquanto o estranho está à nossa 

frente, podem surgir evidências de que ele tem um atributo que o torna diferente dos 

outros que se encontram numa categoria em que pudesse ser incluído, sendo, até, de 
uma espécie menos desejável – um caso extremo, uma pessoa completamente má, 

perigosa ou fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total, 

reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal caraterística é um estigma, 

especialmente quando o seu efeito é considerado um efeito de descrédito é muito 

grande – algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma 

desvantagem – e constitui uma discrepância específica entre a identidade social 

virtual e a identidade social real. [...] O termo estigma, portanto, será usado em 

referência a um atributo profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na 

realidade, é uma linguagem de relações e não de atributos. Um atributo que 

estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de outrem, portanto ele não é, em si 

mesmo, nem honroso nem desonroso. (GOFFMAN, 1988, p. 12-13). 

 

Para explicar as interações sociais nas quais os indivíduos são categorizados e tratados 

de forma diferente, como indesejáveis, Goffman (2008) usa a categoria estigma, definida 

como sinal corporal que evidencia algo mau sobre o status moral de quem os apresenta. O 

estigma é na verdade, uma linguagem de relações, um atributo rejeita determinado sujeito, ao 

mesmo tempo que confirma a normalidade de outro. Conforme a demonstração feita pelo 

autor, quando nos deparamos com um estranho à nossa frente, fazemos algumas exigências 

em relação ao seu caráter, o que constitui a identidade social virtual desse indivíduo.  

 Já a categoria e atributos que o indivíduo, na realidade, prova possuir, Goffman (1988) 

designa de identidade social real. Olhando para a realidade vivenciada pelos indivíduos, 

pode-se perceber que, em sociedades pós-coloniais como a brasileira, os corpos de homens e 

mulheres negros e negras, africanos e afrodescendentes, carregam e transmitem aquilo que 

Goffman (1988) designa de informação social negativa. 151 De fato, por serem considerados 

                                                             
151 Goffman (1988) designa de informação social, como aquela que o indivíduo transmite diretamente sobre si, 

por meio de sinalizações que ele dá por meio de gestos, através de expressões, do corpo, cabelo, de signos e 

símbolos, assim como por meio da roupa e outros adereços. “É uma informação sobre um indivíduo, sobre suas 
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negros, no cotidiano, os estudantes africanos são socialmente desacreditados, encarados como 

perigosos, potenciais marginais, perante outros grupos, espaços, instituições, serviços 

públicos, lojas, supermercados, shoppings centers, policiais, seguranças, etc. Vejamos então, 

o relato de um estudante cabo-verdiano, contando como ocorre a sua inserção na sociedade 

fortalezense e seus distintos espaços: 

 

Eu poderia contar inúmeros momentos que eu passei por coisas desagradáveis, 
insinuarem que eu tinha roubado, insinuarem que eu era um ladrão, me chamarem de 

drogado, de dizer que eu era traficante. Enfim, sério mesmo, eu poderia falar uma lista 

muito grande sobre isso. E isso é um ponto negativo, assim, assim com um impacto 

muito grande, muito grande. Eu acho que isso aí acaba que, que eu não conseguirei 

nem ver mais outros problemas. Pode ter mais problemas, mas esse aí é o pior. 

[Estudante cabo-verdiano, cursando universidade federal, residindo em Fortaleza há 

cerca de 4 anos. Entrevista gravada em 24/03/2014]. 

 

Os distintos momentos e situações de preconceito e discriminação raciais acima 

mencionadas demonstram as dificuldades de inserção dos estudantes africanos nesta 

sociedade, quase sempre estigmatizados e socialmente desacreditados, como diria Goffman, 

pelo simples fato de estarem ou de existirem naquele espaço.     

 Já Becker (2008), na sua sociologia do desvio, afirma que, nas sociedades, 

determinados grupos sociais criam normas, regras e valores e, tentam impô-las como 

verdades, definindo situações e comportamentos a elas apropriados. Entretanto, as sociedades 

são diferenciadas em termos de classe, ocupação, etnia, ambiente, história, tradição e culturas 

dos grupos sociais. Assim, nem todos os indivíduos partilham e concordam com tais normas e 

valores impostos por um grupo específico. Quem infringe tais normas e regras 

comportamentais ou valores, passa a ser visto como alguém especial, alguém de quem não se 

espera viver de acordo com as normas e regras estipuladas pelo grupo social dominante, esse 

indivíduo é visto como outsider, marginal ou desviante (BECKER, 2008). Assim sintetiza sua 

teoria:   

 

Venho usando o termo “outsider” para designar aquelas pessoas que são consideradas 

desviantes por outras, situando-se por isso fora do círculo dos membros “normais” do 

grupo. Mas o termo contém um segundo significado, cuja análise leva a um outro 

importante conjunto de problemas sociais: “outsiders”, do ponto de vista da pessoa 

rotulada de desviante, podem ser aquelas que fazem as regras de cuja violação ela foi 

considerada culpada. Regras sociais são criação de grupos específicos. As sociedades 

modernas não constituem organizações simples em que todos concordam quanto ao 
que são regras e como elas devem ser aplicadas em situações específicas. São, ao 

contrário, altamente diferenciadas ao longo de linhas de classe social, linhas étnicas, 

                                                                                                                                                                                              
características mais ou menos permanentes, em oposição ao estado de espírito, sentimentos ou intenções que ele 

poderia ter num certo momento” (p. 52). 
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linhas ocupacionais e linhas culturais. Esses grupos não precisam partilhar as mesmas 

regras e, de fato, frequentemente não o fazem. Os problemas que eles enfrentam ao 

lidar com seu ambiente, a história e as tradições que carregam consigo, todos 

conduzem à evolução de diferentes conjuntos de regras. À medida que as regras de 

vários grupos se entrechocam e contradizem, haverá desacordo quanto ao tipo de 

comportamento apropriado em qualquer situação dada. (BECKER, Op Cit, p. 27). 

   

Conforme a explicação do autor, percebe-se que o indivíduo desviante é aquele que foi 

flagrado infringindo ou não obedecendo as normas ou regras estabelecidas pelo grupo 

dominante ou pela sociedade. O que é considerado normal para um grupo, pode ser 

considerado desvio para o membro de outro grupo. Assim, o indivíduo encontrado infringindo 

uma norma, passa a possuir um traço-chave, uma característica, uma anomalia, que passa a 

ser rotulada como desvio. O desvio é na verdade a infração à alguma regra ou norma 

comumente aceita, ele é criado pela sociedade ou pelo grupo dominante (BECKER, 2008). 

Entretanto, o autor ressalta que os indivíduos podem ser rotulados de desviantes, mesmo que 

não tenham infringindo alguma norma. Senão vejamos sua definição: 

 

Quero dizer, isto sim, que grupos sociais criam desvio ao fazer as regras cuja infração 

constitui desvio, e ao aplicar essas regras a pessoas particulares e rotulá-las como 

outsiders. Desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa 

comete, mas uma sequência da aplicação por outros de regras e sanções a um 

“infrator”. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso; o 
comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal [...]; algumas 

pessoas podem ser rotuladas de desviantes sem ter de fato infringido uma regra. [...] O 

que é, então, que as pessoas rotuladas de desviantes têm em comum? No mínimo, elas 

partilham o rótulo e a experiência de serem rotuladas como desviantes. (Op Cit, p. 21-

22). 

 

Para demonstrar as diferentes situações de desvio, Becker (2008) mostra como 

exemplo que, em determinadas sociedades, espera-se que o médico, não basta ter estudado 

medicina e ter diploma – status principal –, além disso, ele deve preencher outros requisitos – 

status auxiliares – ser de classe média alta, branco, heterossexual e católico. Se não for assim, 

tem se a impressão de que ele não preencheu os requisitos. Olhando a realidade vivenciada no 

Brasil, percebo que a população negra e afrodescendente, e também os estudantes e 

imigrantes africanos são atingidos por processos semelhantes aos descritos por Becker (2008), 

cujos integrantes são tratados com outsiders, desviantes e marginais.   

 Apesar de serem maioria social na sociedade brasileira, os negros constituem minoria 

em cargos “importantes”, status e posições de prestígio nas instituições e serviços públicos e 

privados, num contexto em que a população negra ainda enfrenta obstáculos no acesso a 

direitos civis, sociais e políticos há muito tempo consignados pela Constituição brasileira. 

Assim, enquanto que ao indivíduo de raça branca, basta a cor da pele e o dinheiro para ser 
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respeitado na sociedade. Já em relação aos negros, o diploma constitui um passo importante 

para serem respeitados na sociedade. Vejamos, então, outro depoimento de um estudante 

africano, contando as dificuldades encontradas para utilizar o transporte público coletivo, por 

conta de sua cor de pele, boné e estilo de vestimenta:   

 

Ah o ônibus eu não quero nem falar porque na verdade quando saio daqui, ás vezes de 

manhã e por vezes à tarde..., é muito complicado. Não consegues pegar ônibus, um 

porque eu acho que alguns motoristas, eu não costumo..., dizer que são racistas. Que o 

povo brasileiro né, aqui no Brasil eu costumo dizer que tudo tem duplo sentido. Aqui, 

as informações são deturpadas, entendeu. O pessoal leva tudo no sentido... Prontos, eu 

já tentei parar, hoje mesmo, hoje, eu já tentei parar três ônibus cara, o motorista fazia 

assim como se fosse parar e passava. Eu acho que é porque eu tava com boné atrás, 

num estilo meio direto. Então, os motoristas acharam que eu era sei lá, um 

bandidinho. Então, eu já passei também por isso. (Estudante bissau-guineense 
cursando universidade estadual. Entrevista gravada em 23/09/2013). 

 

Como podemos observar, tais processos descritos por Becker (2008) são igualmente 

vivenciados pelos sujeitos constituintes do meu campo investigativo, os estudantes africanos, 

cuja maioria é de raça negra. Dessa forma, no Ceará, os estudantes africanos possuem uma 

identidade desviante: antes de tudo são negros. Em seguida é-lhes, então, atribuídos o seu 

status principal: estrangeiros e, finalmente, são-lhes atribuídos os status auxiliares: 

estudante, professor, músico, enfermeiro, peão, etc. De fato, no Brasil, a raça negra é 

associada, de forma perversa, ao passado escravo e também, ocupando um lugar e status 

subalternos152, bem como às atividades profissionais socialmente desvalorizadas ou ilícitas.

  

 

5.6. O contexto diaspórico de preconceitos, racismo institucional e vulnerabilidade: 

insegurança, desproteção social, violência e mortes de estudantes africanos no Ceará

 A vivência dos estudantes africanos em Fortaleza é repleta de desafios, experiências e 

contatos com mundos distintos. Um desses desafios é o contato com distintas instituições 

públicas e privadas e suas dinâmicas de funcionamento. Além das condições objetivas de vida 

que condicionam a inserção na diáspora, das inserções por via de trabalhos precários e 

“irregulares” cujos salários são baixos, das situações de preconceito, discriminação racial 

vivenciados no cotidiano, os africanos também sentem um clima dominado pela 

                                                             
152 Utilizo a noção de subalterno, inspirado na obra de Gayatri Spivak (2010) Pode o subalterno falar? Na qual, 

a autora descreve como subalterno, “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos 
de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos 

no estrato social dominante (Spivak 2000 apud Almeida, 2010, p. 12). Na ótica de Spivak (2010), o subalterno 

não é qualquer sujeito marginalizado, mas aquele cuja voz não pode ser ouvida.  
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vulnerabilidade social, dificuldades econômicas, de acesso à saúde, insegurança, assaltos, 

violência e até assassinatos.          

 Acerca deste assunto, cabe destacar que, ainda que a violência tenha caráter “difuso” 

na sociedade brasileira, estando incontrolável, com a possibilidade de todos os indivíduos 

serem afetados por ela, independentemente de classe, sexo ou idade nas mais diversas 

situações sociais, conforme advoga o pesquisador e especialista em violência e segurança 

pública César Barreira (2015), sabemos de antemão que, tais índices e vulnerabilidades não 

são “democráticos” pois, não atingem os indivíduos da mesma forma, afetando sobremaneira 

e de forma desigual, determinados grupos sociais, quais sejam: jovens, negros, pobres, 

mulheres e moradores das periferias urbanas. Este autor, destaca ainda os requintes de 

“crueldade” com que são praticados os assassinatos.      

 Na Audiência Pública realizada no dia 16 de Setembro de 2015, acontecida na 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com o tema “Situação dos Estudantes Africanos 

no Estado”,153 estudantes de distintos países africanos residentes neste Estado apontaram 

descreveram as diferentes dificuldades enfrentadas no cotidiano na Diáspora, quais sejam: no 

relacionamento com serviços públicos; dificuldades econômicas; dificuldades de acesso aos 

serviços de saúde; violência urbana; assassinatos de colegas; dificuldades na obtenção de 

documentos pessoais e a situação de irregularidades em que muitos se encontram; num 

contexto muito próximo da situação de racismo institucional, particularmente, na interação 

com a Polícia Federal, faculdades particulares, serviços bancários, unidades sanitárias, entre 

outras.            

 Nesse cenário, muitos estudantes africanos encontram-se em situação irregular, 

particularmente, aqueles inseridos em faculdades particulares, fato que afeta, 

maioritariamente, os estudantes de Guiné-Bissau, que constituem maioria, entre os africanos 

nos Municípios de Fortaleza e Redenção. Assim, muitos estudantes encontram-se em 

                                                             
153 Esta Audiência Pública foi transmitida ao vivo pela TV Assembleia, tendo sido articulada pelo professor 

Bas’Ilele Malomalo, a religiosa Eléia Scariot e o político e deputado Renato Roseno e seus assessores, todos 

integrantes do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). A audiência contou com a presença de diferentes 

autoridades e representantes de órgãos públicos estaduais como a Defensora-Pública Chefe da Defensoria 

Pública da União (DPU), a Delegada da Polícia Federal, a Advogada e Coordenadora do Núcleo de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP), advogados do EFTA, estudantes africanos e brasileiros, 

professores africanos e brasileiros, agremiações estudantis africanas, cidadãos afro-brasileiros, políticos, 

membros da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, com participação na mesa 
da Irmã Scalabriniana Rosita Milesi, de Brasília, especialista e ativista em migrações internacionais e 

coordenadora do Instituto Migrações e Direitos Humanos - entidade que atua na atenção e defesa de direitos de 

migrantes e Refugiados nesse Distrito Federal.  
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“situação irregular” porque não conseguem pagar as mensalidades e juros acrescidos a estas, 

em caso de débito nas faculdades particulares. Por outro lado, muitas faculdades particulares 

recusam-se a disponibilizar a “Declaração de Vínculo” e de “Declaração Matrícula”, ou 

mesmo, não permitem a “Rematrícula” desses estudantes. A ausência destas Declarações é 

algo que impede os estudantes de prorrogarem seus vistos na Polícia Federal. Outra situação 

preocupante é, o fato de muitas faculdades particulares, se recusarem a emitir certificados e 

diplomas de conclusão dos cursos aos estudantes africanos, algo que os impede de continuar 

com seus estudos, ou mesmo voltar para seus países de origem.154 Já no ano 2011, o relatório 

de articulação dos estudantes bissau-guineenses bem denunciava e explicitava essas duas 

situações. Vejamos: 

 

Os valores das mensalidades praticados pelas faculdades são maiores do que os 

divulgados anteriormente, em Guiné-Bissau. Comparando a tabela divulgada e o que 

vem sendo cobrado, nada do prometido foi encontrado.  A mensalidade com valor 
superior ao divulgado, acaba gerando atraso de pagamento e o pagamento de multas e 

juros altos, que não são negociados. Esta questão financeira tem comprometido nossa 

permanência e bem-estar, uma vez que dela decorrem outros problemas. Anualmente 

precisamos renovar o visto de permanência no país, onde um dos documentos 

exigidos é a declaração de matrícula da faculdade. Porém, caso estejamos 

inadimplentes, a faculdade não emite o documento exigido, contribuindo para que 

fiquemos em situação irregular no país. Também não nos deixam fazer as provas 

finais, comprometendo a nossa matrícula no semestre seguinte. Essa irregularidade 

contribui para um estado de preocupação, ansiedade, constrangimento e ameaça, 

diante dos riscos de comprometimento da nossa permanência no país até a conclusão 

do curso. (MPEA. Relatório Situacional do Ingresso e Permanência de Jovens nas 
Fatene e Faculdade Evolução, 2011, p. 6). 

   

                                                             
154 De fato, mais de 40 estudantes africanos inseridos em faculdades particulares, com destaque para aqueles 

oriundos de Guiné-Bissau, não receberam seus respectivos diplomas de conclusão de curso. Alguns desses 

sujeitos concluíram os cursos há cerca de três anos, atrás. No ano 2015, os estudantes denunciaram esta situação 

à chefe máxima da Defensoria Pública da União e da Polícia Federal, durante a Audiência Pública acontecida na 

Assembleia Legislativa, no mês de setembro. Assim, foram abertos processos coletivos e individuais pelos 

estudantes contra essas Faculdades Particulares. Entretanto, neste momento, em que escrevo esta nota de 

explicativa, meados de junho de 2016, grande parte dos visados ainda não conseguiu obter os respectivos 
diplomas de conclusão de curso. Na última reunião para discutir os problemas dos estudantes africanos no 

Estado, acontecida no mês de Maio de 2016, na Assembleia Legislativa, convocada pela Assessoria do Deputado 

Renato Roseno e que contou com a presença da Procuradora máxima da DPU, advogados do EFTA, de 

estudantes africanos e representantes das agremiações estudantis, ficou claro a dificuldade em resolver estas 

questões, visto que as Faculdade Particulares acusavam a UFC de não estar a emitir os referidos diplomas e a 

UFC acusava as Faculdades Particulares de demorarem em entregar os documentos pessoais e histórico de notas 

dos estudantes, num jogo de “empurra-empurra". Entretanto, um estudante africano e ao mesmo tempo, 

representante de uma agremiação estudantil afirmou que, estava sendo alvo de represália da Faculdade Particular 

onde cursou a Graduação, visto ser uma das lideranças africanas que denunciaram as faculdades particulares à 

Justiça no ano 2012. Assim, este estudante não conseguia obter seu diploma de Mestrado, cursado na UFC 

porque não dispunha do diploma de Graduação, cursado nessa Faculdade Particular. Desta forma, a referida 
Faculdade Particular “inventava estórias” para não disponibilizar o diploma: questionava acerca dos documentos 

pessoais dele, se ele estava em situação regular no período em que esteve matriculado na Faculdade, perguntava 

pelo seu diploma de conclusão de Ensino Médio, entre outras exigências. 
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O relato acima bem descreve o cotidiano dos estudantes africanos inseridos nas 

faculdades privadas e, as situações porque passam como, estado de preocupação constante, 

ansiedade, constrangimento, entre outras. Entretanto, seu sofrimento não termina nas 

faculdades privadas, estendendo-se no relacionamento com outras instituições, 

particularmente, com a Polícia Federal.  

Relativamente à Polícia Federal, os estudantes africanos queixam-se do mau 

atendimento, tratamento diferenciado e discriminação por parte dos agentes e funcionários 

desta instituição e serviço; bem como reclamam do valor monetário das taxas cobradas para a 

prorrogação do visto, bem como das multas a serem pagas em caso de atraso. Tais valores 

monetários são considerados exorbitantes pelos estudantes, tendo em conta, o valor de suas 

bolsas e o custo de vida nas cidades de Fortaleza, em Redenção e Acarape, municípios onde 

se concentram a maioria dos estudantes africanos residindo no Estado do Ceará.155  

Assim, também, reclamam da inflexibilidade, da falta de compreensão dos Agentes da 

Polícia Federal e das dificuldades de comunicação com estes funcionários públicos federais 

que, parecem “estar cansados” dos estudantes africanos, particularmente, os de origem bissau-

guineense. Estes sujeitos também se queixam da demora em sair o resultado do processo de 

prorrogação de seus vistos de estudantes. Muitas das vezes, quando o resultado, finalmente, 

sai no Diário Oficial da União (DOU) já é época de renovar o visto para o ano seguinte. 

Assim, os estudantes pagam caro pelo Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), vulgo 

“Carteira/Identidade de Estrangeiro” que nunca chega às suas mãos, ou, quando chega, já está 

próximo da data de vencimento.   

Outro motivo de reclamação, é o “Protocolo” que recebem da Polícia Federal, 

enquanto aguardam o trâmite do processo de prorrogação do visto e a chegada da Carteira de 

Estrangeiro. Este documento não tem sido aceite por outros órgãos como é o caso das IES, 

cartórios, bancos, locatários de apartamentos e kitinetes, imobiliárias, aeroportos, etc, 

deixando os estudantes africanos indocumentados, e passando por situações de 

constrangimento.156 Fruto destas situações, os estudantes africanos recebem inúmeras 

                                                             
155 No início do mês de julho de 2015, os estudantes estrangeiros no Brasil foram surpreendidos com o aumento 

das taxas relativas ao visto de Estudante “Item IV”. Assim, a taxa paga para a prorrogação anual do Visto de 

Estudante Item IV e obtenção do RNE passou a custar cerca de R$ 224,00 (Duzentos e vinte e quatro reais); 

enquanto que a taxa cobrada para obtenção de 2ª via do RNE, em caso de perda ou roubo passou para R$ 502,78 

(Quinhentos e dois reais e setenta e oito centavos). Já a multa por atraso na prorrogação do Visto de Estudante 
passou a custar R$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais). 
156 Cabe destacar aqui, uma situação acontecida no ano 2012 dentro dos espaços da UECE, onde uma estudante 

bissau-guineense chamada Etiandra Fonseca, foi impedida de realizar a prova do ENEM por um fiscal da prova, 
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cobranças: nas Instituições de Ensino Superior e outros órgãos como bancos, lotéricas, 

imobiliárias, locatários de prédios e apartamentos, é exigido ao estudante africano que tenha a 

documentação em dia, isto é, que tenha o RNE dentro dos prazos para renovar a matrícula e 

receber a declaração de vínculo, ou quando pretende receber o valor da bolsa de estudo nas 

instituições bancárias, ou o dinheiro enviado por seus familiares.     

 Por sua vez, a Polícia Federal, exige a declaração de vínculo com a IE, quando este 

pretende prorrogar seu visto de estadia no Brasil. Diante desta realidade, parte destes 

estudantes têm optado por não se apresentar à Delegacia da Polícia Federal para prorrogação 

de seus Vistos de Estudantes –Item IV – ficando na situação de “irregular” diante das 

autoridades brasileiras. Outros, tem optado por solicitar “Refúgio” no Brasil como uma 

maneira de contornar esta situação. De fato, alguns conseguiram obter o “Visto de Refugiado” 

e outros não.157 Outros ainda, conseguem “Carteias de Trabalho” em outros Estados 

brasileiros.158            

 Acerca da atuação da Polícia Federal – em uma análise sobre o registro do movimento 

migratório recente no Brasil, com foco nos egressos do Senegal no Rio Grande do Sul, ao 

adentrarem a questão do trabalho e competência da Polícia Federal – autores como Luiz 

Gallas (2015), João Tedesco e Pedro Mello (2015) apontam, a existência de dificuldades, 

limitação da estrutura de pessoal, especialmente na fase inicial, quando todas as Delegacias da 

Polícia Federal não esta(va)m, devidamente, preparadas para atender as demandas dos 

estrangeiros. Estes autores mostram as dificuldades dos imigrantes se regularizarem no 

                                                                                                                                                                                              
porque apresentara o “Protocolo” da Polícia Federal. Este fiscal alegou que o referido Protocolo não era 

documento civil brasileiro e não tinha validade nenhuma. Assim, a estudante foi obrigada retirar-se da sala de 

exame de forma humilhante e constrangedora, bem no momento em que a prova iria iniciar. Esta estudante ainda 

tentou negociar, de modo que lhe fosse permitida a realização prova na condição de logo após o seu término, ela 

fosse à sua residência buscar o passaporte. Entretanto, foi negada esta possibilitadade. Desta forma, percebe-se a 

má-fé e despreparo do fiscal do ENEM ao não permitir que esta realizasse a prova e negando qualquer 
alternativa proposta pela estudante, prejudicando-a. Este caso foi denunciado pela Comunidade Africana à 

UECE, onde o fato aconteceu e esta IES isentou-se de qualquer responsabilidade. Cabe lembrar que, esta 

estudante havia feito inscrição no ENEM e se matriculado num “cursinho preparatório” com o mesmo Protocolo, 

tendo estudado e se preparado durante o ano inteiro, porém, na hora da prova, o documento foi considerado 

inválido. 
157 Vários integrantes da Diáspora Africana em Fortaleza têm se dirigido a alguns Estados do Sudeste como São 

Paulo e Rio de Janeiro, onde pedem refúgio, alegando situações de instabilidade político-militar e conflitos 

militares, como tem acontecido com a República da Guiné-Bissau. Assim, muitos conseguem o status de 

refugiado político e conseguem a mudar o RNE de “temporário” para “permanente”, algo que os permite ter 

carteira de trabalho e, desta forma ingressarem no mercado de emprego de forma regular.  
158 Na realidade, alguns estados do Norte do Brasil que, fazem fronteira com países vizinhos, parecem autorizar a 
emissão de carteiras de trabalho a cidadãos estrangeiros, com maior facilidade. Assim, os estudantes africanos 

aproveitam as brechas e pagam cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 450, 00 (quatrocentos reais) a um 

estudante africano que tem contatos com funcionários do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
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Brasil, visto que, por exigência da Lei, estes devem apresentar prova de residência fixa, 

sendo-lhes exigido como comprovante, contrato de aluguel de imóvel, conta de água ou luz. 

Sendo assim, como os imigrantes podem obter tais documentos sendo estrangeiros? Se no 

mercado imobiliário, não há possibilidade de alugar imóveis sem fiador, com bens? Quem se 

habilitaria a tal compromisso? Questionam os autores, acerca desses desafios quase 

insuperáveis (GALLAS, 2015), (TEDESCO e MELLO, 2015). 

É fato que, aquando da vinda ao Brasil, muitos estudantes e suas famílias 

apresentavam estabilidade econômico-financeira, que possibilitava a sobrevivência no Brasil. 

Entretanto, por conta da instabilidade político-militar, bem como da crise econômica mundial, 

os rendimentos de suas famílias foram afetados, algo que impossibilita o envio de remessas 

para os estudantes africanos no Estado. Sabe-se que, para conseguir pagar as mensalidades, 

para sobreviver na cidade, pagar contas de banco, água e eletricidade, alimentar-se e vestir-se, 

bem como se locomover de Fortaleza, muitos estudantes conseguem empregos e “estágios 

remunerados” que, são uma forma de trabalho precários, cujos salários são baixos, 

prejudicando deste modo, seu rendimento acadêmico.     

 Certamente, os estudantes africanos estão cientes da norma do Estatuto de Estrangeiro 

no Brasil159 que, os impede de trabalhar, bem como do contrato que assinam nos seus países 

de origem, que os proíbe de trabalhar ou de beneficiar de estágios remunerados, quando 

aceitam receber a bolsa dos Programas PEC-G e PEC-PG, bem como dos contratos assinados 

com as Faculdades Particulares. Estes sujeitos também reconhecem sua responsabilidade na 

situação de irregularidade diante das autoridades brasileiras, pois, muitos, dirigem à Delegacia 

de Polícia Federal sem terem, previamente, feito o agendamento on-line, pela Internet.160 A 

                                                             
159 O atual Estatuto do Estrangeiro no Brasil, em vigor desde 1980, não prevê a conversão do Visto de Estudante 

pelo Visto de Trabalho. Neste momento em que escrevo estas linhas, o Novo Código ou Estatuto de Estrangeiro 
no Brasil está em tramitação na Câmara Federal, ainda que não preveja a possibilidade de o estudante estrangeiro 

trabalhar, abre a possibilidade do estudante pedir a regularização do país com base em uma proposta de trabalho 

por parte de uma entidade empregadora. Diferente da que está em vigor atualmente, esta nova lei de estrangeiro 

prevê vários caminhos, modalidades de regularização migratória. 
160 No mês de abril de 2016, os estrangeiros residentes no Ceará foram surpreendidos com a mudança de 

instalações da Delegacia de Migração da Polícia Federal do Estado do Ceará, localizada na cidade de Fortaleza – 

da rua Paula Rodrigues, nr.304 para a rua Borges de Melo, nr. 820, ambos endereços no bairro de Fátima – e, 

consequentemente, dos serviços de atendimento aos cidadãos estrangeiros, dentre eles: submissão de 

documentos, prorrogação de vistos, emissão de declarações, retirada de RNE, entre outros. Sem aviso aos 

estrangeiros, esta instituição mudou-se do edifício onde funcionava há décadas no bairro de Fátima, uma zona 

central, para instalações no mesmo bairro, mas situadas numa região mais afastada, há mais de 07 kms de 
distância, mas em uma zona pouco urbanizada, quase deserta e num local pouco seguro para pedestres e sem 

local para estacionamento de viaturas. Já os serviços para os cidadãos brasileiros – submissão de documentos, 

entre outros – foram transferidos para o Shopping Iguatemi, o maior e mais luxuoso estabelecimento comercial 
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imagem seguinte, capturada na rede social Facebook, bem ilustra o tipo de atendimento 

reservado aos estrangeiros por este organismo estadual. Senão, vejamos:  

 

Figura 8. Fila “de espera” da Delegacia de Estrangeiros da Polícia Federal, nas novas instalações, 

localizadas na Av. Borges de Melo, nr. 820, Bairro de Fátima. 

     

  
Fonte: Fotografia capturada do Facebook, no dia 10/06/2016.  

 

Na imagem acima vêem-se duas moças africanas e jovens timorenses, aguardando o 

atendimento, na rua e do lado de fora, expostos ao sol, nas novas instalações da Delegacia de 

Migração da Polícia Feral do Ceará. Foto capturada no Facebook, da autoria de um 

estrangeiro, de nacionalidade portuguesa, indignado com a situação. Enquanto parte dos 

estudantes africanos se dirige a esta Delegacia, somente, após o prazo de prorrogação do visto 

tem vencido, outros ainda, não trazem a documentação completa. Por outro lado, estão cientes 

das limitações do Estado brasileiro em prover políticas migratórias de acolhida e integração 

de imigrantes, prover benefícios sociais a imigrantes e estrangeiros. Por outro lado, também 

reconhecem a carência também do Brasil na carência na capacitação dos funcionários 

                                                                                                                                                                                              
do gênero existente no Estado. Tais deslocamentos bem espelham o lugar reservados aos estrangeiros, pelas 

autoridades e organismos governamentais do Estado. 
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públicos federais em termos de idiomas, compreensão dos processos seletivos e convênios 

educacionais, bem como do funcionamento de IES públicas e privadas.   

 Grande parte dos estudantes africanos que terminam seus cursos de Graduação, 

gostariam de continuar seus estudos, cursando especializações e pós-graduações. Entretanto, 

enfrentam barreiras e dificuldades pois, quando pretendem prorrogar o “Visto de Estudante”, 

são informados pelos Agentes de Polícia Federal que, devem voltar aos seus países de origem 

ou, viajar para outro país e pedir um novo visto de entrada no Brasil. É fato inconteste que 

parte dos estudantes africanos prestam provas de seleção para pós-graduação em 

universidades públicas e faculdades particulares são aprovados, conseguindo “cartas de 

aceite” e “de confirmação de vínculo” com as IES, alguns mesmo conseguindo se matricular.  

Mesmo assim, os Agentes da Polícia Federal têm-se recusado a aceitar dar entrada de 

seus documentos para a prorrogação de visto e consequente continuidade de estudos no 

Brasil. Os estudantes e imigrantes africanos também sentem dificuldades na revalidação de 

diplomas obtidos nos seus países de origem ou no estrangeiro. De fato, muitos estudantes e 

imigrantes, são profissionais qualificados e, não conseguem exercer suas profissões no Brasil.  

 Nesse contexto, as agremiações estudantis africanas questionam a atuação da Polícia 

Federal do Estado do Ceará, o porquê de o Estatuto do Estrangeiro ser aplicado de forma 

diferente da dos outros Estados brasileiros, onde seus compatriotas não têm tido tais 

dificuldades. Também afirmam da aplicação de “dois pesos e duas medidas” pelos Agentes de 

polícia Federal: no qual, estes atendem “bem” consoante a empatia e, se “vão com a cara” do 

estudante africano, conforme o país de origem, e até, segundo a sua “boa disposição” no dia. 

Assim, para casos semelhantes de renovação, os estudantes obtêm resultados diferentes. 

 Desse modo, os africanos reclamam ainda do “jeitinho brasileiro” de trabalhar e 

prestar serviços no funcionalismo público, pedindo isonomia, tratamento igualitário e humano 

na Delegacia de Migração da Polícia Federal. Assim, a Polícia Federal (PF) constitui uma 

instituição fundamental e marcante, na qual, os africanos deslocam-se anualmente para 

renovar meu visto de estudante. Nesse e outros momentos, por conta de questões burocráticas 

e do tratamento que é reservado, a estes sujeitos, no balcão de atendimento na Polícia Federal, 

lembra-me sempre de que são estrangeiros, imigrantes, africanos, negros e pobres, morando 

na “terra dos outros”. Cabe aqui destacar, a existência de um lema, dístico ou máxima, bem 

visível, na parede frontal ao balcão de atendimento do Setor de Estrangeiros da Delegacia da 

PF, com os seguintes dizeres: – “não cabe ao estrangeiro questionar a lei do país que visita, 
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mas cumpri-la e arcar com as consequências, quando as transgride” – que, bem explicita um 

padrão de atendimento, reservado aos africanos, nesta instituição.  

 

Figura 9. Cartaz colado no guichê de atendimento aos estrangeiros do Departamento de Estrangeiro da 

Polícia Federal do Ceará desde o ano 2012. 

 

 

Fonte: Fotografia capturada do Facebook, no dia 07/09/2016.  

 

 

 Este cartaz, colocado no guichê de atendimento aos estrangeiros deste setor público de 

atendimento aos cidadãos estrangeiros, parece servir para intimidar e inibir reclamações dos 

utentes e usuários desse serviço. De fato, esta imagem suscita debate, não apenas sobre o 

tratamento reservado aos estrangeiros pela Polícia Federal no Ceará, considerado 

“intimidatório”, mas também acaba provocando debate sobre a forma como os cidadãos 

brasileiros são tratados em outros países, particularmente, europeus. A respeito do 

atendimento neste setor público, vejamos, em seguida, o depoimento de um estudante cabo-

verdiano integrante da diáspora africana há mais de sete anos, sobre o referido serviço 

público, ao qual tem que se apresentar, anualmente, para prorrogar o “Visto de estudante –

“Item IV”:  
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Polícia Federal é o momento que a gente fica mais tenso, do ano, né. É o dia que a 

gente vai assim, tenta que se preparar psicologicamente, porque a gente vai muito 

tenso. Às vezes depende muito da pessoa que te atende, né. Mas é assim, a gente passa 

por momentos constrangedores, brincadeiras com um fundo de verdade, brincadeiras 

de mau gosto, pressão psicológica, assim, você sai de lá, realmente, exausto, exausto. 

Exausto assim. E.... mas, eu nunca tive um momento crítico assim. Teve um episódio 

assim, que não foi..., ficou uma coisa sem resolver, mas é como eu te disse. Como 

essa coisa do preconceito, ela permeia em todas as estruturas, então sempre vai estar 

embutido, sempre vai ter alguma coisa. (Estudante cabo-verdiano, cursando Química 

em universidade federal. Entrevista gravada em 24/03/2014).   
      

Conforme o depoimento acima, as idas e vindas à Polícia Federal tornam-se o 

momento mais tenso do ano, conforme relatos dos próprios estudantes africanos, por conta do 

excesso de procedimentos burocráticos: agendamento pela internet, excesso de documentos e 

de procedimentos exigidos para a renovação do visto, busca e obtenção desses documentos na 

universidade, desentendimentos por falta de compreensão dos profissionais e seu atendimento 

seletivo segundo padrões de raça e etnia, e o próprio ritmo do atendimento que, é lento e 

moroso. Assim, torna-se norma, perder o dia inteiro nesse processo.   

 Nesse serviço, normalmente o atendimento é demorado, com a apresentação de 

passaporte, histórico escolar, declaração de matrícula, fotografias, preenchimento de 

formulários para renovação do visto, registro de impressões digitais, etc., em um processo que 

demora o dia inteiro. Tais procedimentos burocráticos são, religiosamente, repetidos 

anualmente para os estudantes africanos. Como elemento de investigação, cabe destacar o 

tratamento diferenciado dado aos cidadãos de raça “branca” europeus e norte-americanos, 

pela Polícia Federal brasileira. Certamente, as idas e vindas à PF, revelam um pouco de como 

ocorrem no cotidiano, as interações entre os estudantes africanos e a sociedade fortalezense, 

particularmente com os serviços públicos.       

 A vivência, condição e situação dos estudantes e imigrantes africanos na Diáspora no 

Ceará, particularmente, suas interações com a Polícia Federal – à qual têm que se deslocar 

pelo menos duas a três vezes ao ano, para prorrogação do visto, receber o RNE ou pedir 

alguma declração – lembram em muito, a situação de “absurdo” descrita e problematizada 

pelo escritor franco-argelino Albert Camus. Esta temática do “absurdo” aparece em duas de 

suas mais famosas obras literárias: O mito de Sísifo e O Estrangeiro.161 O ensaio filosófico 

existencialista, intitulado, O mito de Sísifo, constitui a primeira teorização de Camus (1989) 

sobre a ideia do “absurdo”.          

                                                             
161 Agradeço à Gabriela Costa, minha esposa e companheira intelectual, por me ter apresentado e elucidado 

acerca desta metáfora linguística e literária. 



 

241 

 

 Nesse ensaio, este autor narra a história de Sísifo – um personagem da mitologia grega 

– que foi punido pelos deuses a carregar uma pedra até o alto de uma montanha. Porém, 

sempre que estava quase chegando ao topo da montanha, a pedra rolava ladeira abaixo e 

voltava para o ponto inicial e, assim, Sísifo recomeçava todo o trabalho, novamente 

(CAMUS, 1989). Não importa o que Sísifo fizesse, seu esforço nunca seria suficiente para 

fazer a pedra chegar ao pico da montanha. Desta forma, Sísifo foi condenado por toda a 

eternidade à uma atividade sem sentindo, inútil ou, nas palavras de Camus, “absurda”. Este 

mito, corresponde no ensaio de Camus a uma metaforização da a condição humana e de seus 

inúteis esforços para, dar sentido a uma vida sem sentido. Este livro relata a história de um 

homem em busca de sentido, unidade e clareza no mundo. Segundo o autor, o encontro com o 

“absurdo” acontece quando o homem se depara face a face com a sua condição e toma 

consciência que não há um sentido nela ou na vida. Desta forma, o “absurdo” nasce no 

encontro do ser humano com a falta de sentindo. Assim, Camus (1989) acredita que seja nessa 

impossibilidade de compreensão do mundo que: 

O homem se sente um estrangeiro. Esse exílio não tem saída, pois é destituído das 

lembranças de uma pátria distante ou da esperança de uma terra prometida. Esse 

divórcio entre o homem e sua vida, entre o autor e cenário, é que é propriamente o 

sentimento da absurdidade (Op Cit, p. 9). 

De fato, sentir-se alheio, deslocado ou um estrangeiro diante da vida faz com que o 

homem se pergunte se vale ou não a pena viver. Muitos indivíduos encontram no suicídio, 

uma solução para a questão da absurdidade pois, chegam à conclusão que não vale a pena 

viver. Já na obra mais conhecida de Camus O Estrangeiro (1982), a ideia do “absurdo” 

encarna através do personagem Mersault, um homem com pouco mais de trinta anos de idade, 

que está prestes a ser condenado por ter matado um árabe, após uma discussão. Pouco antes 

da sentença finalque ditará a sua execução, Mersault chega a essa conclusão ao afirmar: 

“todos sabem que a vida não vale a pena ser vivida” (CAMUS, 1982, p. 288).   

 Desse modo, Mersault acredita que não faz diferença viver mais um pouco ou morrer. 

Mersault depara-se com o “absurdo”, tornando-se um estrangeiro diante da sociedade. Ele não 

vê sentido em “ritualizações” ou contratos sociais em que nos comprometemos todos os dias, 

seja no trabalho, em nossos relacionamentos amorosos ou com desconhecidos na rua 

(CAMUS, 1982). O encontro do personagem com a ausência de sentido, pode ser 

exemplificado quando este diz ao diretor do asilo onde sua mãe estava internada que, não 

havia necessidade abrir o caixão de sua mãe para olhá-la uma última vez, antes do enterro ou 
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durante o velório. Para Mersault, não havia sentido nessa ação, bem como não fazia sentido 

no fato de ter que passar a noite acordado, sem comer e velando o corpo dela. Tais atitudes 

são – para Mersault – comparadas, ao trabalho inútil de Sísifo empurrando a pedra que nunca 

chegará ao alto da montanha. Entretanto, são essas ações “inúteis” que a sociedade espera dos 

indivíduos. E, ao negar isso, Mersault é condenado socialmente, moralmente e juridicamente 

pela sociedade.       

 

5.6.1. Violência e morte na Diáspora africana 

Os africanos não escapam ao contexto de insegurança e sensação de medo nas ruas por 

causa de assaltos, roubos e furtos, violência do mundo das drogas, violência urbana e policial, 

mortes e assassinatos, característicos da sociedade brasileira. Além do preconceito e 

discriminação raciais nas ruas, instituições públicas e privadas, cabe destacar a ocorrência de 

situações de violência policial contra estudantes africanos em Fortaleza. Em fevereiro do ano 

2012, durante os desfiles de carnaval que acontecem na avenida Domingos Olímpio, 

africanos, africanas e alguns brasileiros se concentravam da garagem de uma loja que vendem 

material automobilístico, localizada há algumas dezenas de metros do cruzamento desta 

avenida com a Av. da Universidade, onde grupos desta Comunidade ocupam este espaço, ano 

após ano.  

Depois de algumas horas de música e danças africanas e de consumo de álcool, dois 

jovens africanos envolveram-se em uma discussão acalaroda, quando de repente, uma unidade 

da Polícia Militar adentrou no espaço de forma truculenta e violenta, agredindo com bastões e 

chutes os estudantes africanos, insultando e xingando, bem como aplicando spray de pimenta 

no rosto dos integrantes da comunidade africana. Após cerca de 5 minutos de agressões e do 

desmaio de um jovem africano, os policiais abandonaram o espaço, recolheram-se às suas 

viaturas e foram emborando com gritos de índole racista. Além deste episódio, há relatos de 

outras ações truculentas por parte de outras unidades policiais que, após discussões acaloradas 

entre os próprios integrantes da Diáspora Africana, adentraram na discussão de forma 

violenta, algemando estes sujeitos e conduzindo-os à Delegacia.  

Cabe ressaltar que, muitas das discussões e brigas entre os estudantes africanos 

acontecem após estes sujeitos consumirem quantidades exageradas de álcool. Entretanto, 

muitos policiais têm demonstrado despreparo na resolução dessas situações, bem como não 

entedem dos motivos das discussões e brigas que, muitas vezes, acontecem em crioulo, língua 
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que os brasileiros quase não compreendem. Além de discussões e brigas entre os próprios 

integrantes da Diáspora africana, cabe destacar casos de desentendimentos, discussões e 

brigas entre africanos e brasileiros que, em situações-limite de violência física que, culminam 

com a morte de estudantes africanos. No tocante às mortes de integrantes desta Diáspora, cabe 

destacar que, entre os anos 2011 e 2016, são emblemáticos os casos de falecimento de seis 

estudantes africanos, três cabo-verdianos e três bissau-guineenses, dos quais, quatro morreram 

de forma violenta e dois por doença, em acontecimentos que passo a descrever nas linhas 

seguintes.           

 Na manhã do dia 10 de novembro de 2011 falecia, no Hospital Instituto Dr. José Frota 

(IJF), Jason Teixeira Hoffer, estudante cabo-verdiano, de 22 anos de idade, após três dias de 

internamento na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Jason estava no 5º semestre do 

Cursos de Direito em uma faculdade particular de Fortaleza e, morava alguns quilômetros do 

local onde foi encontrado ferido. Três dias antes, num domingo à noite, Jason Hoffer havia 

sido espancado por um grupo de jovens ligados ao mundo da droga na Favela do Oitão Preto, 

na periferia da cidade de Fortaleza. Após o espancamento durante a noite, o estudante cabo-

verdiano foi encontrado agonizando por populares com lesões internas, traumatismo craniano 

e ferimentos no rosto na Avenida Leste-Oeste, na manhã do 10 de novembro.   

 Três dias após o internamento, o estudante não resistiu e perdeu a vida. Jason tinha 

uma companheira e uma filha de 15 dias de vida. No domingo, dia 14 de novembro, seu corpo 

foi transladado para Cabo-Verde para sepultamento. Durante os três dias em que Jason esteve 

internado no IJF, os profissionais deste hospital não prestavam nenhuma informação à 

comunidade africana nem aos representantes das agremiações estudantis alegando que só 

falaria com um familiar direto do estudante. Estranhamente, conseguiram contatar a mãe do 

estudante que reside em Cabo-Verde, que imediatamente viajou deste arquipélago localizado 

na região ocidental do continente africano para Fortaleza. Durante o período de internamento, 

nenhum profissional do hospital se comunicava ou prestava informações à comunidade 

africana sobre o estado de saúde do Jason.       

 Os serviços sociais deste hospital, somente, entraram em contato com a comunidade 

africana, para informar que havia sido decretada a morte encefálica do estudante e para fazer 

o pedido de doação dos órgãos internos do falecido. A comunidade africana recusou-se a 

assinar os documentos de doação dos órgãos internos, alegando que caberia à mãe do 

estudante decidir. O assassinato do estudante cabo-verdiano foi amplamente noticiado pelos 
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meios de comunicação e imprensa cearense nas semanas seguintes, bem como houve um 

aumento de reportagens sobre a situação dos africanos no Estado. Também se verificou um 

assédio dos meios de comunicação para conseguir informações sobre o caso, particularmente, 

devido às circunstâncias da morte, bem como porque se suspeitava que o falecido estivesse 

envolvido com o consumo de drogas.162 Nas semanas seguintes, houve debates acalorados na 

comunidade africana bem como nas redes sociais virtuais entre africanos e brasileiros, e um 

clima de culpabilização e criminalização da presença africana no Estado.   

 Este acontecimento fatídico apanhou de surpresa a Diáspora africana que, não 

dispondo de informações precisas sobre as circunstâncias do assassinato de seu conterrâneo 

não pôde se manifestar sobre o assunto, diante do assédio da imprensa escrita e televisiva 

fortalezense. A comunidade africana esboçou reação uma semana depois, organizando uma 

marcha para protestar contra a situação dos africanos no Estado denominada “Marcha da 

Visibilidade e Tolerância” que, aconteceu no dia 18 de Novembro que percorreu a Praça da 

Gentilândia no bairro Benfica e terminou na Assembleia Legislativa do Ceará, na Avenida 

Desembargador Moreira, no Bairro Dionísio Torres, que contou com a participação de cerca 

de 50 pessoas, a maioria vestidas de vermelho e preto, com cartazes e dísticos. Os estudantes 

foram recebidos pelos Deputados e, tiveram oportunidade de relatar sobre a sua situação e 

condições de vida no Estado.         

 Três anos depois, em 2014, as mortes de dois estudantes bissau-guineenses, num 

intervalo de três meses, desta vez, por motivos de doença, abalaram de novo a comunidade 

africana em Fortaleza. Trata-se das mortes de Lester Indeque, de 31 anos de idade, ocorrida 

no dia 24 de janeiro no Hospital São José e, de Ciserina Santos, de 29 anos de idade ocorrida 

no Hospital Estadual César Cals, vítimas de doença, ambos oriundos de Guiné-Bissau. Mais 

uma vez, a comunidade africana dispunha de pouca ou nenhuma informação sobre as 

circunstâncias das mortes de seus compatriotas, uma vez, que os hospitais não prestaram 

informações aos africanos acerca das circunstâncias das mortes. A morte de Lester Indeque 

gerou especulações, particularmente, entre os brasileiros que matem relações de proximidade 

com a comunidade africana, devido ao fato da morte ter acontecido numa unidade sanitária 

que é referência no tratamento de doenças infecciosas, no Estado do Ceará. Vejamos, em 

                                                             
162 Para melhor compreensão deste caso, cf notícias da imprensa do Ceará em: G1 - Corpo de jovem africano 
morto em Fortaleza é enviado a Cabo V...http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/08/corpo-de-jovem-africano-

m... E em G1 - Estudante africano morre em Fortaleza após ser espancado - notíci... 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/08/estudante-africano-morre-e.  

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/08/corpo-de-jovem-africano-m
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/08/corpo-de-jovem-africano-m
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2011/08/estudante-africano-morre-e
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seguida, um trecho da notícia de autoria do jornalista João Fellet (2014) – da agência de 

notícias BBC Brasil – intitulada, “Mortes de estudantes abalam comunidade africana no 

Ceará”, retirada de um dos meios de informação que noticiou os casos:    

 

Ciserina Santos se mudou para Fortaleza há quatro anos para cursar uma faculdade 

privada, paga do próprio bolso. Neste ano, a jovem de 29 anos se formou em 

tecnologia da informação e descobriu que estava grávida do companheiro. Dois meses 

depois de sua formatura, em março, Santos deu entrada no hospital estadual César 

Cals com febre e dores no corpo. Segundo amigos, ela temia estar com dengue. Na 

madrugada seguinte, a jovem perdeu o bebê. Ela passou um mês internada e, no dia 
24, morreu após sofrer um derrame. Em janeiro, outro estudante guineense morreu em 

Fortaleza. Lester Raul Indeque, de 31 anos, havia ido ao hospital estadual São José 

para uma consulta. Acabou internado e diagnosticado com pneumonia. Ele morreu no 

hospital alguns dias depois. Como sua família não tinha dinheiro para transportar o 

corpo até a Guiné-Bissau, amigos e parentes fizeram uma campanha no Facebook para 

arrecadar recursos para o translado. A campanha teve o apoio do Movimento Pastoral 

Africano, grupo criado pela primeira leva de estudantes guineenses a aportar em 

Fortaleza, em 2009. O movimento diz que o transporte custou cerca de R$ 25 mil. 

Menos de três meses após conseguir levar o corpo do jovem de volta à Guiné-Bissau, 

o grupo agora colhe doações para devolver o corpo de Ciserina Santos à sua família. 

As mortes revoltaram os guineenses em Fortaleza. (Disponível em 5 mai. 2014. 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140505_morte_estudantes_african
os_ceara_jf_an.> Acessado em: 11 mai. 2016).  

 

As mortes acimas descritas revelam dificuldades de acesso ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), vivenciada não apenas pelos estudantes africanos, mas também por milhares de 

cidadãos brasileiros. No caso de estudantes africanos, o acesso fica ainda mais difícil e, 

muitas das vezes, só é facilitado quando esses sujeitos têm algum conhecido dentro das 

unidades de saúde ou, alguém que se sensibilize com a sua situação. Em todos os casos de 

mortes de estudantes africanos ocorridas em Fortaleza, os estudantes queixaram-se da falta de 

atenção e comunicação por parte dos profissionais de saúde. 

Já no dia 07 de maio de 2015, ano corrente, mais uma vez, a Diáspora africana 

Fortaleza, particularmente, a comunidade bissau-guineense, foram surpreendidas com a morte 

de mais um estudante bissau-guineense, desta vez, vítima de acidente de viação, acontecido 

entre as esquinas da Avenidas Major Facundo e Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza. 

Schwarzenegger Buchwald Monteiro, mais conhecido entre seus conterrâneos como “Mega 

Doni” estava no banco do passageiro ao lado do motorista, na companhia de um conhecido 

brasileiro, quando a viatura em que seguia colidiu com um ônibus. O estudante africano teve 

morte imediata. Testemunhas no local informaram que “Mega Doni” estava sem o cinto de 

segurança apertado e que seu corpo foi arremessado para fora da viatura com o impacto do 

choque das viaturas, tendo batido com a cabeça no asfalto que se abriu.    

 O corpo de Schwazzenegger foi transladado para seu país de origem, somente no dia 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140505_morte_estudantes_africanos_ceara_jf_an
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140505_morte_estudantes_africanos_ceara_jf_an
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03 de junho, quase um mês depois do seu falecimento após as contribuições monetárias da 

Embaixada da Guiné-Bissau no Brasil, dos estudantes africano vivendo nesta Diáspora e de 

outras entidades solidárias. Entretanto, muita coisa ficou por esclarecer sobre o acidente: as 

associações estudantis africanas informaram que o ônibus envolvido no acidente desapareceu 

da garagem da empresa responsável, bem como o Banco do Brasil e o Colégio Ari de Sá, 

situados na Avenida Duque de Caxias e que possuem câmeras de monitoramento se 

recusaram a ceder imagens das câmeras que, poderiam elucidar a esclarecer as circunstâncias 

do acidente. Especulações apontam que possivelmente, a viatura em que Mega Doni estava na 

avenida Major Facundo e teria parado no semáforo, mas que sua parte frontal havia adentrado 

na Avenida Duque de Caxias, o que ocasionou o choque com o ônibus, cujo motorista não 

teria percebido esse fato antecipadamente. Já outros, afirmam que o motorista do ônibus não 

respetou o sinal vermelho e colidiu com a viatura em que seguia Mega Doni. 

Figura 10. Cartaz da “ corrente de solidariedade” para angariação de fundos para a transladação do 

corpo de “Mega Doni”. 

   

 
Fonte: Capturado do Facebook. 
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Figura 11. Corrente de solidariedade para a angariação de fundos para o translado do corpo de Ciserina 

  

 
Fonte: Capturado do Facebook. 

No dia 15 de julho de 2015, a diáspora africana no Ceará foi surpreendida com a morte 

de mais um estudante, desta vez, vítima de assassinato. Paulo Jorge Romão Santos Delgado, 

de 24 anos de idade, estudante cabo-verdiano, natural da Ilha de Santo Antão, morava há 

cerca de três anos na cidade de Fortaleza. Paulo Jorge cursava Análise e Desenvolvimento de 

Sistema em uma Faculdade Particular e trabalhava como garçom em um restaurante foi 

atropelado, mortalmente, por uma viatura na manhã do dia 15 de julho de 2015, na Avenida 

Santos Dumont, cujo o motorista fugiu do local sem prestar socorro. O estudante ainda foi 

socorrido para o Hospital Instituto Dr. José Frota, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na 

mesma manhã. Algumas semanas depois, emergiu a verdadeira versão dos fatos, quando o um 

jovem brasileiro de 20 anos de idade se entregou à Polícia e confessou ter praticado o crime, 

explicando que, na realidade, se tratou de um homicídio premeditado. Horas antes do 

atropelamento, o estudante africano teria se envolvido em uma discussão com o assassino em 

uma Praça no bairro Cidade 2000.163        

 Após o desentendimento, o estudante cabo-verdiano teria se desculpado. Entretanto, 

                                                             
163 Para melhor compreensão deste caso, cf. as notícias publicadas na imprensa cabo-verdiana, no jornal Ocean. 
Press, intitulada: “Fortaleza- Jovem confessa que teve intenção de atropelar estudante cabo-verdiano”, 31 jul. 

2015. Disponível em: <http://www.oceanpress.info/cms/Pt/especial/diaspora/28359-fortaleza-jovem-confessa-

que-teve-intencao-de-atropelar-estudante-cabo-verdiano?tmpl=component&print=1>. Acessado em 29 jul. 2016. 

http://www.oceanpress.info/cms/Pt/especial/diaspora/28359-fortaleza-jovem-confessa-que-teve-intencao-de-atropelar-estudante-cabo-verdiano?tmpl=component&print=1
http://www.oceanpress.info/cms/Pt/especial/diaspora/28359-fortaleza-jovem-confessa-que-teve-intencao-de-atropelar-estudante-cabo-verdiano?tmpl=component&print=1
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quando voltava para casa trafegando em sua moto, cerca das 4h-5h da manhã, o assassino 

havia o seguido e avançou a viatura contra o estudante africano. Mais uma vez, as 

agremiações estudantis africanas, familiares e amigos organizaram campanha para arrecadar 

fundos para o custeio do translado do corpo para sua terra natal, que era estimado em cerca de 

R$ 20.000. Dois dias depois, foi conseguido o valor monetário e, o corpo transladado para 

Cabo-Verde, onde foi realizado o sepultamento. O processo judicial relativo a este assassinato 

segue em tribunal.164           

 Via de regra, sempre que ocorrem mortes de estudantes africanos, não dispondo de 

planos funerários e fundos emergenciais, as agremiações estudantis africanas organizam 

campanhas de solidariedade e de angariação de fundos nas redes sociais virtuais na internet e 

através de apelos nas televisões, jornais e rádios cearenses. Assim como fazem apelos dentro 

das salas de aulas nas faculdades particulares e junto às embaixadas e serviços consulares dos 

países de origem dos estudantes, existentes em território brasileiro. Para o translado de um 

cadáver para os países africanos mais próximos como Cabo-Verde e Guiné-Bissau, 

normalmente, as companhias aéreas brasileiras e africanas cobram valores que variam entre 

20.000 R$ (vinte mil reais) e 32.000 R$ (trinta e dois mil reais) nos valores do ano 2015.165 

Assim, normalmente, demora-se cerca de um mês, juntando as doações financeiras para 

alcançar os valores cobrados para o translado dos corpos do Brasil para a Guiné-Bissau e 

Cabo-Verde. Após conseguir transladar os corpos, como é de praxe, surgem litígios entre as 

agremiações estudantis e estudantes acerca da gestão e destino das quantias em dinheiro, 

remanescentes, angariadas nessas campanhas.       

 Nesse contexto de mortes de estudantes africanos na Diáspora na cidade de Fortaleza, 

quer por doenças, quer vítima de assassinatos, particularmente, aquelas ocorridas no ano de 

2015, deixaram as agremiações estudantis e a própria comunidade assustadas, de modo que, 

                                                             
164 Para uma melhor compreensão deste caso, cf matérias publicadas na imprensa nos seguintes endereços 

eletrônicos: Homem confessa atropelamento de universitário africano 

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/30/noticiafortaleza,3. E também a matéria: Após campanha, 

amigos custeiam o translado do corpo de estudante ca. http://www.pordentrodaafrica.com/brasil-africa/apos-

campanha-amigo..... Homem é indiciado por homicídio após atropelamento 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/07/31/noticiasjor.  
165 As campanhas para angariação de fundos em dinheiro para a transladação dos cadáveres de estudantes 

africanos falecidos nesta Diáspora são organizadas pelas agremiações estudantis, por amigos e conterrâneos dos 

estudantes falecidos. Para a compreensão das campanhas de angariação de fundos e dos valores cobrados para o 

translado dos corpos de Fortaleza para África, cf. as notícias da imprensa, intituladas: “Brasil-Estudantes cabo-

verdianos pedem ajuda para translado do corpo de Paulo Santos: Paulo Santos foi vítima de atropelamento no 
passado dia 15 de julho, tendo vindo a falecer no passado dia 17”. 19 jul. 2015. Disponível em: 

<http://www.oceanpress.info/cms/Pt/especial/diaspora/item/27509-brasil-estudantes-cabo-verdianos-pedem-

ajuda-para-transladacao-do-corpo-de-paulo-santos>. Acessado em 29 jul. 2016. 

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/07/30/noticiafortaleza,3
http://www.pordentrodaafrica.com/brasil-africa/apos-campanha-amigo
http://www.pordentrodaafrica.com/brasil-africa/apos-campanha-amigo
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2015/07/31/noticiasjor
http://www.oceanpress.info/cms/Pt/especial/diaspora/item/27509-brasil-estudantes-cabo-verdianos-pedem-ajuda-para-transladacao-do-corpo-de-paulo-santos
http://www.oceanpress.info/cms/Pt/especial/diaspora/item/27509-brasil-estudantes-cabo-verdianos-pedem-ajuda-para-transladacao-do-corpo-de-paulo-santos
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não mais organizaram e se congregaram em “grandes festas” africanas que, normalmente, 

contavam com presença de centenas de pessoas. Tal decisão deveu-se à percepção das 

fragilidades e vulnerabilidades entre as próprias agremiações estudantis, ao fato destas 

estarem perdendo seus integrantes e também por conta das críticas de integrantes da Diáspora 

africana a esses eventos, cujos gastos, muitas vezes, são ostentatórios. Mesmo assim, 

“calouradas” e “noites africanas” continuam sendo organizadas com certa regularidade – de 

quinze em quinze dias – em algumas discotecas e casas noturnas, localizadas nas imediações 

da Praia de Iracema, na cidade de Fortaleza. Tais eventos são organizados por dois estudantes 

africanos, aspirantes a disk jokeys (DJ’s), de nacionalidade bissau-guineense e são-tomense.

 Também percebo a existência de dificuldades das associações estudantis africanas em 

dialogar e obter informações precisas com as unidades sanitárias, delegacias de polícia e 

órgãos de justiça, para obter informações, detalhadas, acerca das circunstâncias das mortes de 

estudantes africanos, dificuldades essas que criam um ambiente propício à especulações e 

acusações. Tais dificuldades em dialogar e obter informações nesses órgãos parecem revelar a 

existência de racismo institucional, tipificado quando instituições públicas ou privadas atuam 

de forma diferenciada em relação a determinados grupos, em função de suas caraterísticas 

físicas ou culturais.166 Vejamos então, o trecho de uma reportagem, onde uma liderança de 

uma agremiação estudantil africana argumenta acerca  do tratamento reservados aos usuários 

e pacientes africanos nas unidades sanitárias, bem como às dificuldades de informação e 

comunicação, nos casos das mortes de dois estudantes bissau-guineenses:  

"Não é possível que duas pessoas deem entrada no hospital e nenhuma delas 
sobreviva", diz Alberto Imbunde. Imbunde afirma que os médicos não deram a devida 

atenção aos seus compatriotas e que o hospital César Cals não esclareceu a morte de 

Ciserina Santos. "Não sabemos de nada. Queremos que um médico faça um laudo, nos 

mostre o que aconteceu". Em nota à BBC Brasil, o hospital César Cals disse que 

Santos deu entrada no hospital com suspeita de aborto e foi prontamente atendida. 

Segundo o hospital, o aborto "desencadeou o surgimento de doença trombótica que 

evoluiu para insuficiência de múltiplos órgãos". A paciente, diz a nota, respondeu bem 

ao tratamento e foi transferida para a enfermaria "consciente e em bom estado 

clínico". "Após cerca de quatro dias, apresentou acidente vascular cerebral 

hemorrágico, evoluindo com morte encefálica." O hospital diz que médicos, 

psicólogos e assistentes sociais se reuniram com os familiares para explicar a situação 

clínica da paciente, e que o corpo passou por necropsia no curso de medicina da 
Universidade Federal do Ceará. Procurado, o hospital São José não respondeu 

questionamentos sobre a morte de Lester Raul Indeque. (FELLET, João. Mortes de 

                                                             
166 Designa-se por “racismo institucional” ao fracasso coletivo de uma organização em prover um serviço 
apropriado e profissional às pessoas em razão de sua cor, cultura ou origem étnica. Ou mesmo, quando estruturas 

públicas e/ou privadas de um país, estado, governo ou serviço atuam de forma diferenciada em relação a 

determinados grupos em função de características físicas ou culturais. 
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estudantes abalam comunidade africana do Ceará. 05 mai. 2014. Disponível: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140505_morte_estudantes_african

os_ceara_jf_an.> Acessado em: 11 mai. 2016).  

 

Além das situações de preconceito e discriminação racial institucional, das precárias 

condições de vida e, das dificuldades de acesso à saúde sentidas por muitos estudantes 

africanos, estes sujeitos também relatam acerca do desconhecimento dos brasileiros sobre o 

continente africano.          

 Já na manhã do dia 20 de outubro de 2015, um estudante bissau-guineense foi baleado 

na região do queixo durante um assalto no bairro Montese, arredores de Fortaleza. Trata-se de 

Ascensione Mendes, de 26 anos que mora em Fortaleza há cerca de 6 anos, estuda em uma 

faculdade particular, e encontrava-se nas ruas deste bairro, trabalhando na coleta de dados em 

estabelecimentos comerciais para uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae). Cerca das 8h da manhã, a vítima foi abordada por dois homens 

em um carro preto que, após anunciarem o assalto exigiram o telefone celular ao estudante 

africano. Ao meter a mão no bolso para entregar o aparelho telefônico, os assaltantes se 

assustaram e pensaram que este sacaria uma arma e, efetuaram dois disparos, atingindo-o na 

região da boca. A vítima saiu correndo em busca de socorro, caminhou até ao cruzamento das 

ruas Vasco da Gama e Edith Braga, e os moradores foram auxiliando, quando pouco tempo 

depois, uma viatura policial passou e o encaminhou para o Hospital IJF. Ascensione Mendes 

morava no bairro Centro e era conhecido pelos moradores do bairro Montese pois, realizava 

pesquisa naquele local havia algum tempo. A vítima foi encaminhada para o hospital IJF, 

onde se encontra internado, mas fora de perigo. Este caso gerou comoção e uma onda de 

solidariedade nas redes sociais entre os africanos residentes na cidade que, imediatamente, 

dirigiram-se ao referido hospital. Uma semana depois do sucedido, Ascensione Mendes 

recebeu alta e continuou se recuperando do baleamento em casa.     

 Esta tentativa de assassinato, por pouco não se concretizou e não se juntou às 

estatísticas de homicídios por arma de fogo no Brasil. Dados estatísticos sobre homicídios por 

arma de fogo, recentemente publicados pelo “Mapa da Violência 2015” mostram que entre 

1980 – data em que os registros passaram a ser sistematizados – e 2012, morreram mais de 

880.000 (oitocentes e oitenta mil) pessoas morreram vítimas de disparos de arma de fogo em 

todo o Brasil. Nesse mesmo período, as vítimas passaram de 8.710 (oito mil setecentos e dez) 

no ano 1980 para 42.882 em 2012, um crescimento de 387%. Nesse mesmo intervalo de anos, 

a população brasileira cresceu cerca de 61% (WAISELFISZ, 2015).  

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140505_morte_estudantes_africanos_ceara_jf_an
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/05/140505_morte_estudantes_africanos_ceara_jf_an
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Os dados também apontavam a morte de 42.400 pessoas no ano 2012, vítimas de 

armas de fogo no Brasil, números equivalentes a 116 mortos por dia ou quase 5 por hora. Já, 

entre os jovens de 15 a 29 anos de idade, o crescimento das mortes foi maior: passou de 4.415 

(quatro mil e quatrocentos e quinze) vítimas, em 1980, para 24.882 (vinte e quatro mil, 

oitocentos e oitenta e dois) em 2012, ou seja, um aumento de 463,6% em 33 (trinta e três) 

anos. Este elevado aumento de mortes por armas de fogo foi alavancado, quase 

exclusivamente pelos homicídios que, cresceram 556,6%, enquanto os suicídios com armas de 

fogo aumentaram 49,8%. (WAISELFISZ, 2015).     

Nesse cenário, no ano 2016, no dia 29 de julho, a Diáspora africana foi surpreendida 

com a circulação de notícias nas redes sociais virtuais, particularmente, no Facebook, que 

informavam que a estudante cabo-verdiana Vânia Fernandes, de 21 anos, foi morta a tiro na 

tarde anterior, no Município do Eusébio, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF), onde residia na companhia de seu namorado. Tal notícia, originalmente publicada no 

jornal cabo-verdiano “A Nação” e, somente, dois dias depois, foi noticiada pelos jornais 

cearenses. A estudante, que residia há cerca de dois anos na cidade de Fortaleza, estudava 

durante o dia e trabalhava num posto de combustíveis à noite. O mesmo jornal avançava que, 

o possível autor do homicídio fosse o seu namorado, um policial brasileiro, de cerca de 32 

anos. De acordo com esse jornal, as informações acerca dessa morte eram escassas, mas 

amigos e fontes próximas dos familiares da vítima diziam que a jovem teria sido assassinada 

pelo namorado, pois, a vítima tinha, constantemente, brigas com o namorado por causa das 

“crises de ciúmes” dele. “Tais desentendimentos terão atingido o ápice na tarde do dia em que 

a jovem foi baleada.           

 Semanas antes, Vânia Fernandes andava ausente, tendo removido todas as suas 

publicações no Facebook, assim como, a amizade que tinha com a maioria dos cabo-

verdianos”, afirma o referido jornal.  A morte desta estudante foi confirmada pela Embaixada 

de Cabo-Verde na cidade de Brasília, assim como que os fatos recaem sobre o namorado. Esta 

representação diplomática encetava contatos com a Polícia de Fortaleza, para apurar mais 

detalhes.167 Entretanto, nesta mesma data, depois da notícia ter sido divulgada “em primeira-

mão” pelo jornal cabo-verdiano “A Nação”, os jornais diários cearenses “O Povo” e “Diário 

do Nordeste”, publicavam notícias acerca deste caso, realçando a versão brasileira do caso. 

                                                             
167 Para mais detalhes sobre este caso, cf. a notícia do jornal cabo-verdiano, A Nação, com o título: “Estudante 

cabo-verdiana é assassinada no Brasil”, 29 de jul. 2016. Disponível em: <http://anacao.cv/2016/07/29/estudante-

cabo-verdiana-e-assassinada-no-brasil/>. Acessado em 29 jul. 2016.  

http://anacao.cv/2016/07/29/estudante-cabo-verdiana-e-assassinada-no-brasil/
http://anacao.cv/2016/07/29/estudante-cabo-verdiana-e-assassinada-no-brasil/
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Citando a Delegada titular do caso, da Delegacia Municipal do Eusébio, na RMF, estes diários 

matutinos cearenses avançavam que a ocorrência havia sido registrada no dia 27 de julho de 

2016, na qual, a estudante fora encontrada morta dentro de um carro que se encontrava na 

garagem da casa do namorado dela. Desta forma, a primeira linha de investigação apontava 

para suicídio, onde a estudante teria pegado a arma do policial, que estava no porta-luvas do 

carro e atirado na própria cabeça. De acordo com estes jornais fortalezenses, a Polícia estaria 

na posse de uma carta de despedida que, teria sido escrita por Vânia Fernandes.   

 O namorado já havia sido ouvido pela Delegacia e fez questão de ser submetido a 

exame de residuográfico, utilizado para detectar resíduos nas mãos de pessoas que fizeram 

uso de arma de fogo. Entretanto, familiares e amigos da estudante questionam e contestam tal 

versão, diante do histórico de brigas por conta dos ciúmes do policial.168 Assim, faltava a 

Delegada ouvir o pai do policial, familiares e amigos da estudante. Entretanto, os jornais 

cearenses avançavam notícias bem mais escassas do que o jornal cabo-verdiano.169 Dias após 

o homicídio, o cônsul honorário de Cabo-Verde no Ceará, acompanhado por representantes da 

Coordenadoria Especial de Igualdade Racial do Governo do Estado do Ceará e pela tia da 

estudante falecida, foram recebidos pela delegada da Delegacia Municipal do Eusébio, para 

tratar sobre as investigações do caso da estudante morta. Ainda acerca deste assunto, vejamos, 

em seguida a figura 16 que, ilustra a corrente de solidariedade criada no Facebook para 

arrecadação de fundos para custear a transladação do corpo de Vânia Fernandes de Fortaleza 

para Cabo-Verde, dias após a sua morte.        

 A morte desta mulher, jovem, negra, estudante, imigrante e africana veio acrescentar 

mais um caso nas Estatísticas acerca da violência e dos feminicídios no Brasil, 

particularmente no Ceará – nos diferentes índices e taxas de violência, assassinatos e 

feminicídios, violência doméstica, violência de gênero, violência conjugal contra as mulheres 

                                                             
168 Sérgio Adorno (2016) argumenta que, quando se trata de homicídios praticados por policiais contra civis no 

Brasil, quase sempre ocorre o corporativismo entre os profissionais de segurança pública, no sentido de proteger 

seus colegas. Comunicação pessoal do autor, durante a Conferência de Abertura do “V Seminário Internacional 

Violência e Conflitos Sociais: criminalização, controle e punição”, ocorrido nos dias 29 de nov. a 02 de dez. de 

2016 na Cidade de Fortaleza, organizado pelo Laboratório de Estudos da Violência (LEV) da UFC.   
169 As notícias também foram veiculadas pelos jornais cearenses O Povo e Diário do Nordeste, bem como por 

diversos blogs e jornais locais, de municípios e cidades vizinhas de Fortaleza. O jornal O Povo publicou uma 

notícia intitulada “Estudante de Cabo-Verde é encontrada morta no Ceará”, 29 jul. 2016, disponível em: 

<http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/07/30/noticiasjornalcotidiano,3641747/estudante-

estrangeira-e-encontrada-morta-no-eusebio.shtml>, acessado em 29 jul. 2016. Já o jornal Diário do Nordeste 
publicou a notícia com o título “Morte de universitária no Eusébio é investigada”, 29 jul. 2016. Disponível em: 

<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/policia/online/morte-de-universitaria-estrangeira-no-

eusebio-e-investigada-1.1592106>, Acessada em 29 jul. 2016. 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/07/30/noticiasjornalcotidiano,3641747/estudante-estrangeira-e-encontrada-morta-no-eusebio.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/07/30/noticiasjornalcotidiano,3641747/estudante-estrangeira-e-encontrada-morta-no-eusebio.shtml
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/policia/online/morte-de-universitaria-estrangeira-no-eusebio-e-investigada-1.1592106
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/policia/online/morte-de-universitaria-estrangeira-no-eusebio-e-investigada-1.1592106
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– onde, este estado ocupa os lugares cimenros nos rankings estaduais, regionais, nacionais e 

mundiais. Nessas estatísticas – cuja a maioria das vítimas são homens e mulheres jovens 

negros e negras e, na maior parte das vezes, o agressor é o próprio companheiro – contribuem 

para reforçar o reconhecimento da opressão e discriminação históricas contra a população 

negra e ressaltar o grande múmero de mulheres negras brasileiras vítimas da violência de 

gênero (WAISELFISZ, 2015).  

De fato, mesmo depois de passado cerca de dez anos da aprovação da Lei 11.340/2006 

– mais conhecida como “Lei Maria da Penha” – visando coibir a violência doméstica, familiar 

e de gênero contra as mulheres, apovada em 2006, bem como passados mais de um ano após 

ser sancionada a Lei 13.104/2015 – conhecida como a “Lei do Feminicídio – que, classifica 

como crime hediondo o assassinato de mulheres com o agravante, particularmente, quando 

são perpretados em situação de vulnerabilidades como gravidez, menoridade, diante dos 

filhos, e outras situações, os índices destes crimes continuam altos, registrando pequenas 

diminuições nos casos.  

Figura 12. Cartaz da angariação de fundos para transladação do corpo de Vânia Fernandes, criado no 

Facebook no início do mês de agosto de 2016.  

 
Fonte: Capturada do Facebook. 
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O caso da morte da estudante Vânia Fernandes insere-se num cenário mais amplo, 

vivenciado na cidade de Fortaleza, caracterizado pela perseguição, humilhações, violência 

contra as mulheres e feminicídos, perpetrados por seus companheiros, familiares e até mesmo 

desconhecidos.170  

De fato, as interações cotidianas entre africanos e fortalezenses nas ruas, praças e 

outros espaços, bem como no acesso aos serviços públicos e privados, sejam eles escolas, 

bancos, lotéricas, ônibus, delegacias de polícia, imobiliárias, restaurantes e bares e, nas filas 

que se formam no acesso a tais serviços mostram-se difíceis por conta do preconceito e 

discriminação racial arraigados na sociedade cearense. Tais interações revelam muito, acerca 

da segregação espacial de renda, classe, raça, sexo, gênero e etnia, bem como das distinções 

de várias ordens entre os diferentes segmentos sociais existentes, nas grandes metrópoles 

brasileiras. Por outro lado, é necessário destacar, também, a violência doméstica nas relações 

afetivas entre africanos e africanas e, nas relações destes com brasileiras e brasileiros. 

Por conseguinte, as mortes destes seis estudantes africanos nos últimos seis anos –

2010 a 2016 – entre os quais, quatro homens e duas mulheres, quer por doença, quer por 

assassinato, quer por acidente de trânsito, representaram marcos e signos na Diáspora africana 

na cidade de Fortaleza, constituindo um dos motivos pelos quais, as associações estudantis 

africanas não têm organizado grandes festas. Até pouco tempo, grande parte dos estudantes 

africanos acreditava que nesta Diáspora, a expetativas e qualidade de vida aumentaria, por 

conta do maior nível de desenvolvimento educacional e econômico, direitos sociais 

garantidos, melhor qualidade de vida, entre outros indicadores, bem como, um menor contato 

com doenças infecciosas, em contraste com as realidades vivenciadas nos países africanos, 

nos quais, as doenças há muito tempo vencidas pelos outros continentes, ainda ceifam vidas, 

bem como, a expectativa de vida dos indivíduos, normalmente, não ultrapassa os 50 anos de 

idade.    

Entretanto, chegados ao Ceará, Fortaleza, Redenção e Acarape – tal como grande da 

população brasileira, particularmente, homens e mulheres afrodescendentes, negros e negras e 

indígenas – os estudantes e imigrantes africanos ficam em situações de vulnerabilidade 

política e socioeconômica, estando por isso, mais expostos às adversidades cotidiana devido 

ao alto custo de vida, às doenças, ao desemprego, à residência nas periferias das cidades e 

                                                             
170 Cabe aqui mencionar, as pesquisas dos diferentes núcleos, grupos feministas e observatórios sobre violência 

contra a mulher no Estado do Ceará. 
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outras zonas com precárias infraestruturas sociais – de educação, saúde, segurança, 

econômico-financeiras – e às diferentes formas de opressão, quais sejam: violência urbana, 

policial, roubos, furtos e assaltos, expostos ao tráfico e consumo de drogas, etc. Nesse 

cenário, cabe recordar que, o Estado do Ceará, particularmente, a capital Fortaleza e sua 

região metropolitana constituem uma das regiões mais violentas do Brasil e do mundo.171

 Nesse cenário de violência, os estudantes africanos não escapam ao contexto e 

sensação de medo nas ruas, por causa de assassinatos, assaltos, roubos e furtos dentro e fora 

das casas, bem como ao contexto e escalada da violência urbana há décadas vivenciado no 

Brasil, particularmente, diante do fenômeno designado de “genocídio da juventude negra/ 

genocídio do negro brasileiro”172 em estados do Nordeste brasileiro e principalmente em 

Fortaleza-CE.  

Assim, as mortes e assassinatos têm assombrado a Diáspora Africana, passando a fazer 

parte de seu universo de vida, depois do assassinato de dois estudantes em menos de cinco 

anos. As mortes por violência, assassinatos, acidentes de trânsito e por adoecimento 

                                                             
171 Cotidianamente, distintas notícias nos jornais e televisões cearenses, apresentam notícias, casos e estatísticas 

e rankings sobre a desproteção social, precariedade dos serviços de saúde, acidentes de trânsito, bem como, 

acerca da violência urbana que afeta a sociedade cearense. Nestas notícias, chamam atenção as comparações, 

diagramas, gráficos, tabelas e os rankings nacionais, regionais e mundiais mostram que, a cidade de Fortaleza e 

sua região metropolitana, bem como o Estado do Ceará, ocupando os lugares cimeiros entre as dez 

cidades/regiões mais violentas do mundo. Via de regra, as estatísticas locais mostram que se verificam todos os 
finais de semana, médias de mortes por violência e por armas de fogo, cujos níveis estão acima dos de muitos 

países em situação de guerra civil. Entre os estudos que destacam este cenário, cabe considerar as publicações de 

relatórios anuais dos “Mapas da Violência” da autoria de Julio Jacobo Waiselfisz (2012 a 2016) desde no ano 

2008, do “Índice de Vulnerabilidade Juvenil e Desigualdade Racial 2014” do Governo Federal brasileiro, entre 

outros. Devido à sua perseverança, persistência e ativismo na divulgação regular dos “Mapas da Violência” e de 

outros estudos de referência na área de enfrentamento da violência, em dezembro de 2013, Julio Jacobo foi 

galardoado com o prêmio Nacional de Segurança Pública e Direitos Humanos, concedido pela Presidência da 

República do Brasil, pelo conjunto da sua obra.  
172 A expressão “genocídio do negro brasileiro”, amplamente utilizada na atualidade no Brasil foi cunhada por 

Abdias do Nascimento em 1978 na sua obra homônima, intitulada O Genocídio do Negro Brasileiro: processo 

de um racismo mascarado. Esta obra tornou-se clássica e referência nos estudos sobre a população negra no 

Brasil. Nesta, Abdias Nascimento (1978) faz uma análise e contextualização da situação e condição do negro 
brasileiro desde a época colonial da escravidão racial até à contemporaneidade, analisando distintas dimensões 

da vida de homens e mulheres negro(a)s, entre as quais: a escravidão racial e o mito do senhor benevolente; a 

exploração sexual da mulher africana; o mito do africano livre; o processo do embranquecimento da população 

brasileira como uma outra estratégia de genocídio; a proibição da discussão racial; a perseguição e persistência 

da cultura africana no Brasil; o Teatro Experimental do Negro como uma reação contra o embranquecimento, 

entre outras temáticas. Além dessas questões, o livro relata a perseguição que Abdias Nascimento sofreu por 

parte da ditadura militar, então vigente no Brasil, quando o Itamaraty tentou silenciá-lo em Lagos, Nigéria, no 2º 

FESMAN / FESTAC '77. O governo brasileiro conseguiu vetar o nome dele e foi desfeito o convite para ser 

palestrante. A Universidade de Ife, onde Abdias lecionava como professor visitante, publicou seu trabalho em 

mimeógrafo. Abdias se inscreveu como observador e o distribuiu pessoalmente aos delegados. Teve o apoio de 

intelectuais africanos e da diáspora e fez sua denúncia do racismo brasileiro. A imprensa nigeriana publicou o 
texto. Na atualidade, a expressão “genocídio da juventude negra” refere-se ao contexto de violência urbana, 

racial, policial e institucional, assassinatos, homicídios e femicidios e mortes que atingem, particularmente, 

morte de jovens brasileiros negros no Brasil. 
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trouxeram de volta esses “fantasmas” para o imaginário social dos africanos residentes nesta 

Diáspora. Assim, no próximo tópico, abordo o cotidiano dos estudantes africanos, marcado 

pela discriminação institucional sofrida em distintos espaços e durante as interações com 

serviços públicos e privados, particularmente, na Polícia Federal, serviços bancarios e de 

saúde, bem como a sensação de insegurança na via pública e o contexto das mortes de 

estudantes de africanos por violência e por doenças. Desta forma, somente após as mortes de 

seus compatrioras e conterrâneos é que muitos africanos perceberam a dimensão racial da 

violência na sociedade brasileira. 

Por conseguinte, no próximo tópico, discorro acerca dos dispositivos de segregação 

espacial na cidade de Fortaleza, particularmente, o estigma entre os bairros e seus moradores, 

bem como a relação dos estudantes africanos com o mercado imobiliário e suas dificuldades 

em alugar imóveis, sejam quitinetes, casas, apartamentos ou flats.  

 

5.7. Aluga-se quitinetes, mas não para africanos!     

 Um dos grandes desafios da Diáspora africana na cidade de Fortaleza é o aluguel de 

imóveis para morar, sejam eles apartamentos, casas, quitinetes ou somente, quartos. A cidade 

de Fortaleza configura-se uma metrópole bastante segregada nos seus diferentes espaços, cuja 

marca principal é o prestígio de alguns bairros e o estigma de outros.173 Nesse cenário de 

segregação espacial urbana, os bairros “chiques” e nobres, como Fátima, Aldeota, Meireles, 

Varjota, Papicu, e Dunas, apresentam-se extremamente valorizados quer ao nível imobiliário, 

quer ao nível social. É nesses bairros onde encontramos a classe média e alta da cidade, 

grandes e luxuosos condomínios fechados, verdadeiras “fortalezas” dentro de Fortaleza. 

 Enquanto isso, os bairros localizados nas periferias da cidade são pouco urbanizados, 

dispondo de precárias infraestruturas de saneamento de água e esgoto, assim como de serviços 

públicos, como iluminação, bancos, lotéricas, hospitais, maternidades, postos de saúde, 

delegacias de polícia. E mais: são estigmatizados, com má fama, considerados perigosos pela 

imprensa e programas policiais televisivos. Dentre esses bairros, destacam-se Grande Bom 

Jardim, Granja Portugal, Canindezinho, Jenibaú, Jatobá, Pirambú, Serviluz, Rosalina, 

Piedade, Henrique Jorge, dentre outros. Tal situação é decorrente do ritmo acelerado de 

                                                             
173 No contexto da segregação e violência urbanas na cidade de Fortaleza, cabe aqui enfatizar a existência de 

hierarquias e dicotomias nos discursos dos indivíduos, nos quais distinguem-se: “cidadãos/pessoas do bem vs 
bandidos”; “trabalhador vs vagabundo”; “bairros nobres vs bairros problemáticos”; “pessoas que devem viver vs 

pessoas a serem exterminadas”; “humano vs animal”; “bandido bom vs bandido morto”; “jovem vs pirangueiro”, 

entre outras expressões locais.  
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crescimento dos centros urbanos, do descaso das autoridades legais municipais e estaduais e 

da ausência de segurança que se sente nesses bairros, por conta dos assaltos, roubos, da 

violência e dos homicidios que, “pairam no ar” e do tráfico drogas, cujas “bocadas”174 são 

conhecidas por todo o mundo.  

Para esse estigma de áreas perigosas, classificadas como “áreas de risco”, em muito 

contribuem os “programas policiais”, transmitidos em quase todos os canais televisivos do 

Estado do Ceará175 que, mostram a face negativa desses bairros e da própria cidade e Estado, 

configuradas em distintas formas de violência: roubos, furtos, acidentes de trabalho e de 

trânsito, violência doméstica, fuga de presídios e de instituições que abrigam menores 

infratores ou  em conflito com a lei, crimes violentos, estupros, assaltos com recurso à armas 

brancas e à mão armada, sequestros, assassinatos, tráfico de drogas, locais de desmanche e 

desova de carros e motos, etc. Tais casos que acontecem no Centro, na periferia e na região 

metropolitana das grandes cidades e suas adjacências, bem como em bairros “ricos” e 

“pobres”, nos condomínios fechados e nas comunidades, nas classes baixas, médias e altas, 

mostrando a dimensão difusa da violência urbana, no trânsito, policial, racial, conjugal, de 

gênero, etc....176           

 Entretanto, entre estes dois extremos nas representações dos bairros de Fortaleza, 

existem os bairros considerados “medianos”, muitos deles localizados na região central da 

cidade, tais como Benfica, Dionísio Torres, António Bezerra, Centro, Farias Brito, Monte 

Castelo, Parquelândia, Damas e, Montese. Tais bairros vão-se valorizando no mercado 

imobiliário, pois, são de fácil acesso, com várias linhas de ônibus circulando entre as suas 

artérias e, também contam com infraestruturas sociais de relativa qualidade, como hospitais, 

delegacias de polícia e serviços de água e esgoto, serviços bancários, entre outros. É 

justamente nestes bairros “medianos” que reside a maior parte dos estudantes africanos, 

                                                             
174 Categoria êmica e nome pelo qual são conhecidos os locais onde manuseiam-se, vendem-se e usam-se drogas 

na cidade de Fortaleza. 
175 No ano de 2016, calcula-se que, quando somados, todos os programas policiais televisivos – Barra Pesada, 

Cidade Alerta, Cidade 190, Rota 22, Vira e Mexe – e suas reprises que, são transmitidos, diariamente, nas TVs 

abertas do Ceará – TV Verdes Mares, TV Jangadeiro, TV Cidade, TV Diário, Nordeste TV, TV O Povo – e suas 

matrizes, localizadas no Sudeste do Brasil, este Programas totalizavam, cerca de 14h por dia, de transmissão 

desse tipo de conteúdo para a população cearense, particularmente ao meio-dia das 12h às 14h e no início da 

noite, das 17h às 19h. 
176 Cabe lembrar que conheço muitos desses bairros periféricos pessoalmente. Ao longo de minha vida na cidade 

de Fortaleza e particularmente, por conta das distintas pesquisas em que estive envolvido e também do convite 

de amigos brasileiros, realizei diversas visitas a esses bairros periféricos. Em algumas dessas visitas, enquanto 
ainda estava no ônibus a caminho desses bairros, motoristas, cobradores e usuários dos transportes públicos 

coletivos iam me avisando que deveria ter cuidado, por conta de roubos e assaltos frequentes, correndo o risco de 

sair “só de cuecas”. 
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congregando indivíduos de praticamente todas as nacionalidades desse continente existentes 

nesta cidade.           

 Os estudantes africanos residem nesses bairros considerados “centrais”, e em alguns 

mais afastados do Centro que, mesclam a classe média com as classes populares, 

principalmente, porque ficam próximos das universidades e faculdades onde estão 

matriculados. Exemplo disso são os bairros Benfica, Pici, Parquelândia, Rodolfo Teófilo, 

habitados por dezenas, senão centenas de africanos por conta dos campi da UFC, localizados 

nesses bairros, respectivamente Benfica, Pici e Porangabuçu. Nesses bairros, encontramos 

indivíduos de quase todas as nacionalidades africanas, inseridos nos três campi da UFC e seus 

diversos departamentos e cursos.        

 Já os bairros Montese, Damas e Jardim América são habitados, na sua maioria, por 

estudantes bissau-guineenses por conta da existência de algumas faculdades particulares onde 

estes estão inseridos, entre as quais destaca-se a Fatene que acolhe um grande contingente 

destes alunos. No Damas moram também, uma dezena estudantes de cabo-verdianos que, 

juntos dividem quitinetes num único edifício, todos eles inseridos na UFC e no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), nos campi localizados no Bairro 

Benfica.           

 Enquanto que os bairros Centro, António Bezerra, Monte Castelo são também 

habitados por contingentes significativos de estudantes africanos por conta da localização de 

determinadas faculdades privadas: Faculdade Evolução, no Centro; da Faculdade Ateneu nos 

bairros António Bezerra e Aldeota. Boa parte de estudantes bissau-guineenses concentra-se no 

bairro Centro, enquanto que os moçambicanos se congregam, particularmente, no bairro 

Benfica, próximo à reitoria da UFC.  Por sua vez, os bairros Papicu e Dunas são habitados 

pela maioria dos estudantes cabo-verdianos por conta da localização das Faculdades Nordeste 

(FANOR) e Estácio-FIC. Vale ressaltar que a FANOR tem também instalações dentro de um 

famoso Shopping, localizado no bairro Presidente Kennedy. Neste contexto, tem-se uma 

grande concentração de africanos no bairro Papicu, por conta da proximidade com a FANOR, 

onde estudam mais de 150 africanos, majoritariamente cabo-verdianos e, em menor número, 

angolanos, são-tomenses e bissau-guineenses.      

 Os africanos escolhem como local de moradia, os bairros mais próximos possíveis das 

faculdades, evitando grandes distâncias e gastos de locomoção com ônibus. Também 

escolhem locais de moradia em bairros e em ruas onde já residam outros africanos, de 
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preferência do mesmo país de origem. Assim, ruas como a Padre Mororó e suas adjacentes, 

localizada no Centro, acolhem diversos “pedaços” africanos. Assim também acontece com a 

Avenida Marechal Deodoro, localizada no bairro Benfica, onde um único edifício concentrava 

mais de 30 estudantes bissau-guineenses, constituindo-se numa “colônia africana”.177  

 Já o bairro Damas concentra dezenas de estudantes bissau-guineenses, ora dispersos, 

ora muito próximos, conforme suas afinidades nacionais, sejam de amizade, etnia, parentesco, 

dentre outros elementos de identificação, bem como, conforme a localização e proximidade às 

IES onde estão matriculados. Vejamos, então, extratos de entrevista com duas estudantes 

bissau-guineenses que, demonstram, as razões, opções e critérios de escolha dos locais de 

moradia pelos estudantes africanos: 

Eu mudei de casa... não sei não, muitas vezes. Estou aqui no Brasil há 4 anos. Eu 

mudei de casa muitas vezes por vários problemas é.., tipo morar com uma pessoa e 

não deu certo, ter que morar com.., guineenses mesmo. Da outra vez tive que me 

mudar para morar mais próximo da faculdade e, aí depois voltei no Centro, num lugar 
estratégico que tanto faz, que dista há uns 20 minutos da faculdade, aí eu fiquei ali 

mesmo, porque é perto de tudo. Vou à escola de ônibus. Depende, de ônibus ou de 

carro. [Nanana. Estudante bissau-guineense cursando faculdade particular. Entrevista 

gravada em 17/03/2013]. 

 

 Esta estudante que, mora sozinha, aponta como razões para mudanças de residência, 

dificuldades de convivência com conterrâneas suas, bem como, a busca por uma casa 

localizada em uma zona estratégica próxima à sua faculdade e que passassem linhas de 

ônibus, condições que facilitam a mobilidade urbana. Já no depoimento seguinte, outra 

estudante bissau-guineense que, também mora sozinha, aponta as condições físicas e de 

conservação dos imóveis, bem como o alto preço do aluguel, para as sucessivas mudanças de 

residência. Senão, vejamos:  

Desde que cheguei aqui no Brasil, eu mudei de casa três vezes. Mudei de casas essas 

três vezes, às vezes por causa das condições, que casa é cara, eu vou procurando as 

mais baratas para poder sobreviver. Eu morei com duas meninas, agora estou só. Eu 
morei com elas durante um ano no outro local, perto do Bar Pitombeira. Aqui eu moro 

sozinha. Eu moro aqui há quase dois anos. Minha kitinete tem três cômodos: quarto, 

cozinha e banheiro, bastante pequena e quente. Eu pago 250 reais de aluguel.  [Xiluva. 

Estudante bissau-guineense cursando faculdade particular, residente há cerca de 

quatro anos. Entrevista gravada em 19/03/201]. 

 

Os depoimentos supracitados apontam distintas razões para mudanças de local de 

residência dos estudantes africanos e africanas morando na cidade de Fortaleza. As 

dificuldades em alugar imóveis, o alto preço dos alugueis, as condições de conservação dos 

                                                             
177 Colónia africana constitui uma categoria utilizada pelo pesquisador e autor desta pesquisa para nomear locais 

com alta concentração de sujeitos africanos morando num mesmo lugar, normalmente, num edifício, prédio, rua 

ou avenida, com mais de 30 indivíduos. 
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imóveis, a localização “estratégica”, a proximidade às IES e as situações de preconceito e 

discriminação racial têm contribuído para a sua dispersão pela cidade e, mesmo passando a se 

alojar em bairros mais periféricos. Vejamos, agora, o relato da realidade vivenciada por 

estudantes bissau-guineenses desembarcados em Fortaleza entre os anos 2008 e 2009 com 

contratos para estudar numa faculdade particular, na saga para conseguir alugar imóveis para 

morarem:        

Esperávamos desembarcar em Fortaleza e sermos acolhidos pelas faculdades que nos 

distribuiriam entre os alojamentos disponíveis, formando grupos de 6 pessoas. Porém, 

a realidade foi bem diferente da que foi divulgada, pois não havia a casa/república de 

estudantes. A residência prometida não pertence às faculdades e o que foi colocado no 
mapa trata-se de um condomínio particular. Então, tivemos que resolver por conta 

própria a busca e identificação de imóveis para alugar, de acordo com nossos recursos. 

Acabamos nos auto-organizando e formando pequenos grupos para resolvermos a 

questão da moradia. Como a maioria desses grupos tinha menos do que 6 pessoas 

como simulava a planilha, as despesas ficaram com valores mais elevados. Na medida 

em que localizávamos algum imóvel, vinha outro desafio, cumprir com as exigências 

burocráticas das imobiliárias para alugar, como providenciar documentação, conseguir 

fiador e pagar caução. Com isso, estamos morando espalhados e distantes das 

faculdades, gerando mais custos com transporte. (MPEA. Relatório Situacional do 

Ingresso e Permanência de Jovens nas Faculdades FATENE e Evolução, 2011, p. 5-6). 
 

 O relato acima é do grupo de estudantes bissau-guineenses que se sentiu enganado por 

duas faculdades fortalezenses que havia prometido alojá-los em residências universitárias ou 

repúblicas, com facilidades de pagamentos dos alugueis. Entretanto, chegados à Fortaleza, os 

africanos deparam-se com outra realidade: um mercado imobiliário burocrático exigente e nos 

moldes capitalistas que, além da documentação pessoal, exige fiador, caução e valores altos 

dos alugueis.           

 Assim, na análise sobre o cotidiano dos estudantes africanos residentes na Diáspora no 

Ceará – particularmente, em Fortaleza, Redenção e Acarape – cabe destacar que, estes 

indivíduos têm sido vítimas da especulação imobiliária. De fato, quando se trata de africanos, 

o preço dos alugueis de imóveis disparam para o dobro ou até mesmo o triplo. Muitas das 

vezes, locatários, imobiliárias parecem fazer de tudo para dificultar ou impedir os africanos de 

firmarem contratos de aluguel de apartamentos ou quitinetes. Por outro lado, as condições 

físicas dos apartamentos e quitinetes e, a sua localização são outros desafios enfrentados pelos 

africanos.           

 Normalmente, as quitinetes disponíveis para esses sujeitos pequenas, bastante quentes 

e húmidas, muitas vezes em péssimo estado de conservação. Por isso, estes alunos ficam 

sujeitos a grande mobilidade entre os bairros de Fortaleza, assim como apresentam históricos 

de várias mudanças de residência ao longo de seus percursos na Diáspora e, alta rotatividade 
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nas quitinetes, casas e apartamentos por estes alugadas. Vejamos, em seguida, o depoimento 

de um estudante cabo-verdiano, explicando as razões de suas diversas mudanças de 

residência, assim como o trânsito por diferentes bairros da cidade de Fortaleza:   

 

Eu mudei de casa, vou contar aqui... Papicu, Água Fria, aí Benfica. Benfica um, dois, 

três, quatro, cinco, pronto. Já mudei de casa setes vezes desde que eu estou aqui no 

Brasil. Olha, a minha primeira mudança foi porque eu morava no Papicu, eu realmente 

não gostava do bairro. Ficava muito longe, aí e.... outras coisas assim. Eu vim morar 

com pessoas que eu não conhecia, depois de um tempo, o relacionamento não estava 

legal. Aí juntou uma série de coisas e eu resolvi sair. Fui para o bairro Água Fria, foi 
uma coisa momentânea, eu estava procurando um apartamento aqui no Benfica, aí eu 

fiquei lá na casa de uns amigos. Saí porque eu já tinha encontrado um lugar aqui. Aí 

Água Fria era muito longe. Aqui no Benfica, mudei de casa várias vezes, porquê, 

porque o contrato acabava, às vezes o aluguel aumentava. Passava um ano e já 

aumentava assim, começava..., não dava pro bolso, né. Acho que esses fatores, 

geralmente é o aluguel, às vezes o próprio proprietário não quer renovar mais. Mas a 

gente acaba morando em lugares que a gente não costuma gostar, que não são 

confortáveis. A gente faz um esforço de...é aguentar. Isso acontece agora onde eu tô 

agora. Não gosto de morar lá, não gosto. É quente, é húmido, é pequeno demais. 

Ainda mais, tenho uma namorada, eu me incomodo quando ela vai lá, aquela coisa 

apertada. [Estudante cabo-verdiano cursando universidade pública, residente em 

Fortaleza há cerca de oito anos. Entrevista gravada em 25/09/2013]. 
 

Aliado a esse cenário de dificuldades, está a localização de muitos imóveis que, estão 

disponíveis para alugar que, situam-se em bairros e ruas pouco iluminados, onde a sensação 

de insegurança é maior e, o policiamento é deficitário, condições estas que, facilitam a 

ocorrência de assaltos e roubos nas vias públicas e, até mesmo nas residências dos indivíduos. 

Vejamos, em seguida, o depoimento de um estudante africano, relatando o assalto sofrido 

numa das vias públicas, cerca das 19h, mais concretamente, na Avenida José Bastos, quando 

se deslocava para casa, localizada no bairro Rodolfo Teófilo. 

 

Eu acabo de ser assaltado, foi umas 9h da noite. Eu tava andando e.... é porque eu 

vacilei, eu tava com telefone na mão né, eles chegaram aí: - passa o celular... e eu 

fiquei surpreso, não tava esperando. Eles disseram: –passa o celular. E eu disse: - ah? 

Um deles disse passa o celular e outro desceu da moto. Aí tipo, eu tinha uma garrafa 

de água na mão, aí eu olhei e joguei na cara dele [risos]. O telefone caiu e foi uma 

confusão toda. Aí eles pegaram e subiram na moto. Aí fui comprar outro no Shopping 
Benfica. [Estudante togolês cursando universidade pública, residente há cerca de 

quatros anos na cidade de Fortaleza. Entrevista gravada em 28/03/2014]. 

 

Nesse contexto, as dificuldades em alugar imóveis por conta do preconceito e 

discriminação raciais, assim como o custo alto dos aluguéis, do custo de vida, faz com que os 

africanos mudem de casa constantemente em busca de imóveis mais baratos e de locatários e 

imobiliárias mais sensíveis à sua condição econômico-financeira. Assim como faz com que 

estudantes de um mesmo país ou até de nações diferentes passem a dividir e partilhar a 
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quitinete, casa ou apartamento, gerando trocas multiculturais, de conhecimentos, de modos de 

ser e de estar na Diáspora. Mas também gera conflitos de habitus. Desta forma, a vivência na 

Diáspora gera a necessidade de união e partilha entre distintos estudantes para uma melhor 

sobrevivência e redução de gastos, ao mesmo tempo que, faz desaparecer as divisões e 

identificações etnolinguísticas, etnicorraciais e até religiosas existentes nas sociedades 

africanas. Assim sendo, somente na Diáspora é possível encontrar badios e sampadjudos 

cabo-verdianos, balantas, mandingas e pepels bissau-guineenses, muçulmanos e cristãos 

moçambicanos, dividindo voluntariamente o mesmo apartamento ou quitinete e, partilhando a 

mesma cozinha, pratos culinários, enfim, partilhando a mesma visão de mundo.  

Esta experiência da diáspora e a convivência multicultural entre indivíduos de um 

mesmo país oriundos de regiões, províncias, etnias, classes sociais e religiões distintas, ou de 

nações diferentes, faz com que os estudantes africanos ganhem consciência etnicorracial, e 

reflitam o seu lugar de enquanto negros e estrangeiros no Brasil. Assim, muitos passam a sair 

de suas “zonas de conforto” e, a compreender mais, bem como a aceitar a existência de 

desigualdades etnicorraciais e etnolinguísticas nos seus países de origem.   

Um fato precisa ser devidamente destacado: os estudantes africanos encontram 

diversas dificuldades para conseguir alugar um apartamento, casa ou quitinete. Além das 

situações de desconfiança e discriminação racial, os estudantes e imigrantes africanos 

deparam-se com preços altos praticados por proprietários dos imóveis e imobiliárias. 

Normalmente, para a celebração do contrato de aluguel do imóvel, muitos locatários e, 

principalmente as imobiliárias, exigem ao inquilino: um fiador, que deve apresentar como 

garantia, uma cópia autenticada do registro ou matrícula de um imóvel em seu nome na 

cidade de Fortaleza, bem como cópia do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) e, comprovante de residência em Fortaleza.       

 Mas, ao inquilino africano, além do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), cópia do 

passaporte, comprovante de renda, um comprovante de que reside em Fortaleza e uma caução 

antecipada de três meses do valor de aluguel. Também é exigido um fiador brasileiro, junto 

com uma carta deste em que se responsabiliza caso aconteça algum imprevisto. Tais 

exigências visam dificultar o máximo possível que o africano consiga alugar o imóvel.  

Na realidade, a maioria dos proprietários de imóveis e empresas imobiliárias não 

alugam seus imóveis para africanos, motivados pela desconfiança de que estes não possuam 
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dinheiro suficiente e, sobretudo, pelo preconceito racial, em uma atitude discriminatória.178 

Outros locatários dizem, frontalmente, que não alugam para africanos e não justificam os 

motivos. Outros ainda argumentam como justificativa para a recusa do aluguel, a afirmativa 

de que: “os africanos são festeiros e baderneiros”, que “falam muito alto na vossa língua e 

assustam os brasileiros”, que “superlotam os imóveis”, nos quais, onde “deveriam morar dois, 

moram cinco”, que “danificam o imóvel” e, ademais, “atrasam no pagamento do aluguel”.  

A rigor, quando muitos africanos ligam, via telefone, para saber de um imóvel 

disponível para aluguel, muitos locatários de imóveis percebem a voz e o sotaque diferentes 

dos imigrantes e logo, em seguida afirmam que: “os imóveis estão todos alugados”, ou que “o 

antigo inquilino ainda não liberou o imóvel” e, outros ainda aumentam o preço do aluguel até 

três vezes o valor real, tentando dissuadir os africanos. Os mais honestos dizem simplesmente 

que não alugam para os africanos e explicam os motivos.    

Entretanto, em meio a este mar de rejeições, alguns locatários e proprietários se 

especializaram em “lidar” e alugar seus imóveis para os africanos. Neste grupo enquadram-se 

                                                             
178 Recordo-me que quando cheguei ao Brasil e à cidade de Fortaleza, no ano 2010, na companhia de um colega 

também moçambicano e que fazia o mesmo curso na mesma turma comigo. A primeira dificuldade foi conseguir 

alugar uma quitinete. Assim, não conseguindo alugar quitinete no bairro Benfica e, sem conhecer a cidade de 

Fortaleza, imediatamente fui morar no bairro Papicu, há menos de 10 kms da Praia do Futuro, em uma casa que 

recebia estudantes europeus por temporada, normalmente, no verão. Residi nessa casa por cerca de 5 meses, 

dividindo o quarto com o colega moçambicano. Era a primeira vez que o dono da casa alugava para estudantes 
africanos, visto que até então, somente havia recebido turistas europeus e norte-americanos por temporada, 

normalmente no verão e, alguns estudantes brasileiros que estudavam em faculdades particulares próximas ao 

bairro. A segunda dificuldade foi a abertura da conta bancária, ocasião em que me deparei com uma verdadeira 

“corrida de obstáculos”: para a abertura da conta bancária, além do comprovante de residência – que poderia ser 

uma fatura de água ou de energia elétrica – o Banco do Brasil – localizado nos espaços da reitoria da UFC no 

bairro Benfica – exigia do locatário da casa onde morávamos uma carta onde este confirmava a nossa morada e 

se responsabilizasse pelos nossos atos. O locatário da casa estranhou tal pedido e nunca nos facultou tal 

declaração, pois nunca recebera tal pedido de seus inquilinos europeus. Nesses cinco meses, toda as semanas, ia 

“procurando” quitinetes para alugar no bairro Benfica, nas ruas próximas ao campus homônimo da UFC. Numa 

das “tentativas”, dirigimo-nos a uma imobiliária que tinha apartamentos novos numa das ruas do bairro Benfica. 

Eu e meu colega iriamos dividir um apartamento com dois quartos e um banheiro, cujo aluguel custava 400,00 

reais o mês. Mesmo tendo uma renda total de 2.200,00 reais/mês eu e meu colega não conseguimos alugar a 
quitinete por conta do preconceito racial. Primeiro a moça exigiu toda a documentação. Assim, vendo que estava 

tudo certo, ela “inventou” que havia problemas do meu CPF com o Banco, como pretexto para não alugar a 

quitinete. Questionei tal notícia, dizendo que estava no Brasil há 4 meses e não tinha dívida nenhuma. Dessa 

forma, mais uma vez, não conseguimos alugar a quitinete. Assim, somente após cinco meses de procura é que 

consegui alugar uma quitinete minúscula, após duas horas de conversa com o dono do prédio que, já tinha 

afirmado frontalmente que não aluga para africanos porque “dão muitos problemas”, entre os quais estariam 

falar alto e numa língua estranha, algo que assustava os outros inquilinos, além do barulho das festas que 

promoviam e, porque finalmente, muitos não pagavam o aluguel em dia. Mesmo tendo mencionado que era 

aluno de mestrado da UFC e que auferia uma bolsa de 1.200,00 reais, este se recusava a firmar o contrato, até 

que mencionou que fora aluno de um professor emérito da UFC. Justamente o referido docente era meu 

professor em uma das disciplinas que cursava naquele semestre. Após mencionar tal coincidência e, fazer a 
ligação telefônica para o referido professor para que ele conversasse com o locatário do prédio e seu antigo 

aluno, o locatário do prédio, temendo constrangimento por conta da recusa em alugar a quitinete, acabou 

cedendo e aceitou alugar o imóvel.  
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aqueles locatários que alugam seus imóveis a preços abaixo da concorrência, ou seja, a 250 e 

300 reais, quando a média de preço de uma quitinete em “boas condições” varia entre 500 a 

700 reais, valores esses referentes praticados à época, no ano 2015. Normalmente, estes 

proprietários alugam quitinetes pequeníssimas, verdadeiros quartinhos, pombais e, outros 

espaços “baratos”, geralmente, bastante quentes e mal ventilados, apresentando banheiros em 

muito mau estado de conservação, sem azulejos ou parquet, ou danificados, com problemas 

nas fiações elétricas, com infiltração ou vazamentos de água pelas paredes, ou espaços 

necessitando de obras de manutenção há vários anos.     

 Na continuidade desta narrativa, faço a descrição da principal “colônia” africana no 

bairro Benfica, localizada em um edifício na Avenida Marechal Deodoro que, chegou a 

albergar entre os anos 2010 e 2013, mais de 30 africanos, alguns cabo-verdianos e menos de 

uma dezena de cidadãos brasileiros. Vejamos!179  

O prédio da Dona Flora180 é um edifício comprido de cerca de 20 metros de 

cumprimentos de frente por 50 metros de largura de lado, com dois andares e três pisos e 

cerca de 20 apartamentos. Logo na entrada, possuía uma pequena garagem com espaço 

suficiente para dois carros pequenos, desde que ficassem quase que encostados um no outro. 

Dona Flora é uma senhora de estatura média, com mais de 50 anos de idade. Era dona deste 

edifício de quitinetes. A maioria das quitinetes ocupava um restrito espaço, sendo constituídas 

por dois quartos pequenos, cozinha, banheiro e um pequeno corredor que mal cabia um sofá. 

Outras quitinetes tinham apenas um quarto, cozinha e banheiro. Havia duas “suítes”181 

maiores, com cozinha ampla e uma pequena sala. Os quartos localizados no térreo são 

escuros, quentes, úmidos, mal ventilados e com muitas muriçocas,182 quase que não entrava 

sol ou vento por conta das paredes laterais de outros edifícios que cercam o prédio que, ficam 

há menos de dois metros. Já os quartos no primeiro andar, apenas aqueles localizados no lado 

esquerdo, “da sombra”, eram frescos e bem ventilados. Quase ninguém ficava com as portas e 

janelas fechadas durante o dia por conta do sol e do calor que, na maior parte dos dias, entre o 

                                                             
179 Esta descrição densa, microssociológica, das interações na “colónia africana” refere-se ao período e contexto 

social vivenciado nesse edifício entre os anos 2010 e 2013. Esta “colónia” africana constitui uma referência em 

termos de campo, um espaço microssociológico de observação do cotidiano e das interações face-a-face da 

diáspora africana. Hoje, ano de 2016 não se encontra mais a mesma realidade, por conta da dispersão dos 

africanos pelos diferentes bairros da cidade de Fortaleza. 
180 Utilizo aqui, um nome fictício, de modo a proteger a identidade desta locatária e dona de diversos edifícios, 

casas, apartamentos e quitinetes espalhados pelo bairro Benfica.    
181 Na gíria do ramo imobiliário fortalezense, “suíte” refere-se aquele cômodo que possui um banheiro anexo. Ou 

seja, quarto que possui um banheiro dentro. 
182 Designação comum de mosquito no Ceará. 
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meio-dia e as quatorze horas, a temperatura chega aos 40ºc. Entretanto, à noite, era a vez das 

muriçocas fazerem a festa, tal era a infestação destes insetos.    

 As outras quitinetes, localizadas no lado direito, “do sol”, eram muito quentes e 

ensolaradas a maior parte do dia. Para diminuir os efeitos do sol e do calor, seus moradores 

molhavam toalhas e panos com água fria e penduravam nas janelas, tentando deixar o 

ambiente mais ameno. Eram constantes a falta de água no prédio pela avaria do motor ou da 

bomba ou, mesmo, o corte deste precioso líquido pela empresa Companhia de Água e Esgoto 

do Ceará (Cagece). Para além da água fornecida pela Cagece, o edifício possuía um poço 

próprio de água. Recordo que, no primeiro andar desse edifício, havia uma zona em que era 

preciso ter cuidado, pois o chão era fofo demais, correndo o risco de desabar. No térreo ficava 

localizado o único tanque para a lavagem de roupa. Assim, era uma verdadeira disputa para 

lavar roupa que gerava conflitos. Assim, alguns inquilinos “empatavam” os outros, ao deixar 

a roupa de molho, como que marcando lugar na fila. A confusão era grande que, chegou-se ao 

ponto de fazer uma escala com os dias e horas para a lavagem de roupa. Entretanto, depois de 

lavada, a roupa era levada para o apartamento de cada um e, este inventava um varal, seja 

dentro ou nos corredores fora de casa, mas sempre bem pertinho de sua porta, pois, havia 

roubo de roupas. 

O lixo nos corredores era outro problema entre inquilinos que, independente de país, 

nacional ou grupo etnicorracial. Quando faziam limpeza dentro de suas quitinetes, alguns 

inquilinos simplesmente jogavam o lixo para os corredores, outros, quando comiam chips, 

bolachas, biscoitos e outros lanches rápidos também jogavam no chão, sem contar com as 

tradicionais beatas, bitucas e pontas de cigarros jogadas no chão. Dona Flora cansou de fazer 

visitas surpresas, reuniões e ameaças de despejo por conta do lixo, da ocupação indevida dos 

corredores com cadeiras, sofás e de outras situações conflituosas, acabando por se cansar ou, 

colocar avisos nas paredes. Assim, nos últimos anos, quase que não pisava mais no edifício, 

mas encontrou uma solução: alugou uma quitinete maior,183 que mais parecia uma casa para 

uma mulher familiar sua, que, passou a administrar e gerir a “colónia”. Esta era dona de casa 

e, vendia din-din, estando todo o dia em casa e, de “olho”. 

A partir do ano 2013, os portões do prédio passaram a ser trancados à cadeado, todo o 

dia, por conta de arrombamentos e roubos nas quitinetes, na ausência de seus inquilinos. No 

                                                             
183 Este apartamento ficava no térreo, mas tinha uma entrada independente do portão da “colónia”. Assim, 

praticamente não tinha comunicação com a colônia. A única ligação entre estes, eram umas pequenas passagens 

de ar – combobós – a partir dos quais, dava para ouvir as vozes dos africanos conversando na garagem do térreo. 
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ano 2010, o aluguel de um quarto custava em média 250,00 reais/mês no referido prédio. A 

locatária fechava o negócio na hora, sem muitas delongas, era “pegar ou largar” na hora, não 

havia muita conversa.184          

 Moravam neste prédio, africanos e africanas, africanos muçulmanos, católicos e 

evangélicos, assim como brasileiros e brasileiras brancos e negros, afrodescendentes 

praticantes das religiões de matriz africana. Todos oriundos das classes populares, ativistas ou 

militantes das causas da população negra, heterossexuais, gays e um jovem bissau-guineense 

muçulmano praticante. Neste edifício, era comum encontrar mulheres africanas morando 

sozinhas, em quitinetes individuais, quando, normalmente, estas dividem apartamentos e 

quitinetes com outras mulheres ou homens de seus países de origem. Também havia casais 

africanos, ambos de nacionalidade bissau-guineense, alguns gays com companheiros, e um 

casal interracial e binacional, constituído de homem bissau-guineense e mulher brasileira. 

Havia muitos africanos jovens do sexo masculino, dividindo quitinetes e, algumas mulheres 

afrodescendentes morando sozinhas. A convivência parecia “pacífica” entre os moradores. 

Não me lembro de brigas entre os moradores, com a exceção dos casos de violência 

doméstica entre casais de africanos, brigas essas onde ninguém “metia a colher”.  

 A maioria dos africanos morava nas quitinetes localizadas no térreo e no lado direito 

do primeiro andar. Poucos ficavam no lado esquerdo, “da sombra” e, a maioria dos brasileiros 

ocupava quartos maiores e quase sempre no lado da sombra. Não sei qual o critério usado pela 

locatária do prédio para distribuir os africanos. Mas percebi que o aluguel dos quartos mais 

ventilados, assim como as suítes custavam mais caro. Tal como muitos edifícios de moradia 

da cidade de Fortaleza, o prédio da dona Flora não tinha varandas. O edifício é marrom-

escuro com as paredes chapiscadas de cimento, tornando as paredes externas ásperas e, ao 

mesmo tempo, protegendo-o, de modo que não precisasse de azulejos nas paredes, como são 

adornados muitos dos novos edifícios dos condomínios desta metrópole.  

                                                             
184 Durante os 5 meses que morei no Papicu, enquanto procurava quitinete no bairro Benfica, dirigi-me ao 

edifício da Dona Flora para conversar com ela e alugar uma quitinete. Entretanto, após analisar as condições dos 

apartamentos disponíveis, decidi não assinar o contrato e não alugar a quitinete porque não gostei das condições 

do alojamento: era pouco iluminado, muito quente, úmido e, havia pouca privacidade. Eu precisava de um lugar 

tranquilo para estudar. Entretanto, a locatária do prédio ficou ofendida com a minha recusa em não firmar o 

contrato, que ela já havia preparado, faltando apenas eu colocar meus dados pessoais e assinar. Ela me garantiu 

que por 250,00 reais eu não conseguiria alugar nenhum apartamento ou quitinete nas redondezas do Benfica. 

Anos depois, em 2014, após a chegada de um casal de moçambicanos, fui ao encontro desta locatária para ver se 
conseguia alugar um apartamento para os moçambicanos. Assim, encontrei-me com ela no seu mercadinho e, ela 

foi me descrevendo as ruas onde havia quitinetes disponíveis, “vagas”, de sua propriedade. Assim, percebi que 

ela tinha diversos imóveis espalhados pelo bairro Benfica, incluindo alguns mercadinhos.  
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Segundo comentários de alguns colegas brasileiros que já residiram nos imóveis desta 

locatária, a dona Flora capitania as obras em seus edifícios, fazendo o papel de arquiteta e 

mestre-de-obras dos edifícios que constrói ou reforma para transformar em quitinetes. Tais 

construções são caracterizadas pelo baixo investimento, uso de materiais de construção, 

iluminação e canalização de fraca qualidade, bem como vasos sanitários, pias, torneiras, 

portas, janelas e fechaduras usadas, de “quinta mão”.      

 Dona Flora chegou a colocar o prédio à venda no ano 2013, dizendo estar cansada dos 

problemas e das despesas geradas pelo prédio, que não dava mais lucro. De fato, naquelas 

condições de conservação do prédio, não tinha como aumentar o aluguel. Entretanto, não 

apareceu ninguém interessado em comprar o edifício. Ela era tida como uma senhora muito 

boa e compreensiva para com aqueles que não pagavam o aluguel, mas também era tida como 

exploradora porque não fazia nenhum investimento nos quartos, como pintura, piso, rede 

mosqueteiras, banheiro, sistema elétrico, etc. Dona Flora era dona de grande parte dos 

imóveis no Bairro Benfica. Diziam ter um namorado jovem que era um gigolô e, que vivia às 

suas custas e a traía. Ela era convidada e participava das festas africanas, assim como do pré-

carnaval na rua, comandado pelo “bloco da Cachorra Magra”, o bloco oficial da Rua 

Marechal Deodoro. 

Nas quitinetes, havia pouca privacidade, suas “paredes eram tão finas que não dá para 

dar um “gemido gostoso”, sem que o vizinho do lado ouça o barulho. Os quartos eram 

conjugados, o que permitia pouca privacidade aos seus moradores. Normalmente, o vizinho 

logo percebia pelo cheiro o que o outro cozinhava ou almoçava. Por conta da falta de 

privacidade, muito moradores africanos e brasileiros abandonavam o prédio pouco tempo 

depois de alugarem a quitinete, bem como por causa dos constantes pedidos de empréstimo de 

dinheiro, de produtos e utensílios domésticos, particularmente da cozinha. Era comum, o bater 

porta a qualquer altura do dia por parte dos vizinhos, para pedir sal, açúcar, alho, óleo de 

cozinha ou, para perguntar se tem bônus de tal operadora para, em seguida, pedir emprestado 

o telefone celular para ligar para fulano ou sicrano. Ainda assim, com todos os seus defeitos, a 

“colónia” constituída um bom lugar para morar, se comparados aos outros edifícios, cujo 

número de brasileiros era maior e ao mundo afora, dominado pelo preconceito e 

discriminação racial. Normalmente, na hora do almoço e do jantar, predominava o cheiro e 

odor de fritura, particularmente de peixe frito no prédio e dos temperos fortes usados pelos 

africanos, entre os quais, o azeite de dendê. Assim, todo o mundo ficava sabendo o que o 
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vizinho cozinhara. Já do lado dos brasileiros, cheirava quase sempre à carne. A ausência de 

privacidade era tanta, que havia sempre alguém sentado ou parado no portão de entrada. 

Assim, todo o mundo ficava sabendo o que o outro comprou pelas sacolas plásticas que trazia, 

durante a volta da feira ou das compras no mercadinho do lado ou, mesmo do Shopping 

Benfica. Assim sendo, era fácil adivinhar o nível de renda e o poder de compra e de consumo 

do vizinho: onde faz as compras, o que compra, qual marca de cerveja bebe, se comprou 

sapatos novos, se recebeu dinheiro da família, ou se está de namorada ou paquera nova, entre 

outras informações de caráter pessoal.       

 Na “colónia”, as distinções etnolinguísticas, etnopolíticas, regionais ou, mesmo, 

partidárias ainda vigentes nos países de origem desapareciam, não faziam mais sentido. O 

importante era colaborar para diminuir as dificuldades e as vulnerabilidades. E, dentre os 

africanos, todo o mundo entendia o crioulo. Diferenças existentes mesmo, somente em relação 

aos brasileiros! A rotatividade de ocupação das quitinetes era mediana. Era difícil encontrar 

uma quitinete vazia por mais de uma semana. Normalmente, quando um morador se mudava, 

a quitinete já ficava reservada para algum africano ou brasileiro. Também havia muita 

mobilidade dentro do edifício: africanos e brasileiros trocavam de quitinete quando achavam 

que uma ou outra era melhor ou, de acordo com suas afinidades nacionais. Assim, era comum 

encontrar um pequeno grupo de brasileiros morando em quitinete seguidas uma das outras, o 

mesmo acontecendo com os africanos.        

 Era neste edifício que eu me atualizava das músicas africanas que “bombavam” nos 

PALOP e na Europa: Portugal, Espanha, Holanda e França. Foi com esses africanos que, 

passei a conhecer melhor outros estilos de música africana. Além do zouk e das “passadas” 

angolanas e cabo-verdianas, passei a escutar as “mornas”, os “funanás” e “coladeras” de raiz, 

assim como o “gumbê” da Guiné-Bissau e, o “decalê” do Senegal e de outros países africanos 

francófonos. Também passei a entender melhor a rivalidade entre bissau-guineenses e cabo-

verdianos e, a inteirar-me da instabilidade política e das disputas étnicas na Guiné-Bissau “por 

dentro’, pela voz dos guineenses na diáspora que, muitas das vezes, tinham familiares e 

parentes diretamente envolvidos nas escaramuças político-militares.  

A presença desta “colónia” de africanos gerou diversas representações entre os 

brasileiros residentes no entorno. Alguns sentiam-se incomodados com a “quantidade de 

pretos” residindo próximo; outros, entre as quais, mulheres jovens, adultas e algumas 

“coroas” viam essa presença com bons olhos, pois, sentiam-se valorizadas pelos olhares e 
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flertes dos africanos. A presença dos africanos gerou mais segurança ao local onde estes 

residiam porque os malfeitores tinham certo receio de cometer delitos, pois havia sempre 

algum africano na rua. Por exemplo, era tradição nesta rua acontecerem muitos 

arrombamentos de carros e roubos durante o pré-carnaval e carnaval, quando os blocos da 

Cachorra Magra, Unidos da Cachorra e do Maracatu Solar saíam à rua.    

 Dessa forma, esses três blocos localizados no bairro Benfica saiam para brincar a 

micareta na Rua Marechal Deodoro: os blocos de pré-carnaval “Cachorra Magra” e Unidos da 

Cachorra”, cujos integrantes moram no bairro Benfica e na referida rua, além do Maracatu 

Solar que “invadia” a festa. Assim, durante a saída dos blocos e em meio às brincadeiras e 

micaretas, enquanto as pessoas se divertiam, jovens malfeitores residentes no próprio bairro e 

no entorno aproveitavam-se da distração dos brincantes para cometer roubos e furtos às 

pessoas e viaturas. Desta forma, no ano 2009, a Polícia teve que interromper o pré-carnaval 

aos tiros, pois a situação de roubos e furtos havia ficado fora de controle.185 

Entretanto, a partir do ano 2010, quando se consolidou a “colônia de africanos”, e após 

os africanos passaram a participar do pré-carnaval onde iam assistir e paquerar, o número de 

ataques às viaturas e pessoas diminuiu, principalmente, porque os africanos, não estariam 

inteirados da lei do silêncio – “não sei”, “não vi”, “ninguém viu” – atitude típica da sociedade 

brasileira de não colaborar com a Polícia, quando acontece algum crime na vizinhança. 

Assim, quando os africanos viam alguém arrombando as portas de algum carro, logo 

avisavam aos donos das viaturas o acontecido ou denunciavam às pessoas próximas. Desta 

forma, os malfeitores sentiam-se intimidados com a presença dos africanos e, o número desse 

tipo de crimes diminuiu durante o período de pré-carnaval da rua Marechal Deodoro. 

 Com a exceção da dona Flora, e dois outros edifícios, ninguém mais alugava 

apartamentos ou quitinetes para africanos, com a desculpa de que esses sujeitos ou não tinham 

dinheiro, ou não pagavam aluguel ou danificavam os apartamentos. De fato, os locatários dos 

prédios têm uma representação negativa sobre os africanos, o que reflete o preconceito e 

discriminação racial da sociedade fortalezense com este grupo social.  

 Relativamente às interações afetivas nesta “colónia”, percebo que predominava a 

homogamia, isto é, relações entre pessoas oriundas de grupos sociais semelhantes. Assim, 

                                                             
185 A partir do ano seguinte, 2010, o bloco Unidos da Cachorra deixou de se apresentar na Rua Marechal 
Deodoro durante as festividades do pré-carnaval e carnaval na cidade de Fortaleza, transferindo seu desfile para 

as ruas da Praia de Iracema e entorno do Centro Cultural Dragão do Mar. Certamente que, a confusão no ano 

retrasado foi um dos motivos para tal decisão.  
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africanos flertavam, paqueravam ou namoravam com africanos e, os brasileiros também o 

faziam com brasileiros. O único casal interracial constituído por mulher brasileira e homem 

africano se desfez um ano depois, quando o jovem bissau-guineense emigrou para o EUA e, a 

namorada ficou só no apartamento.186 Esta ficou residindo lá sozinha por mais um ano. 

Assim, como é de costume, tal moça brasileira foi bastante assediada, recebendo paqueras e 

“cantadas” de outros homens bissau-guineenses. De fato, este é um fenômeno muito comum 

na comunidade africana: sempre que o homem viaja, suas namoradas, esposas passam a 

receber “cantadas” dos amigos de seu namorado ou amigo. Vejamos em seguida, o 

depoimento sobre este assunto de uma mulher brasileira mestiça, cujo marido viajara para 

Guiné-Bissau:  

Eu sei como são os manjacos, sabe. Logo que José viajou, um monte de guineenses 

conhecidos nossos passou a adicionar-me no Facebook e, começavam com umas 

conversas esquisitas. Isso aconteceu uma semana depois do José estar em Bissau. Eu 

já tinha estranhado a conversa dos irmãos e primos deles no Facebook, quando me 
chamaram de “nossa esposa”. Eu disse pra eles na cara: - eu não; vossa esposa não, eu 

sou esposa do José! Que negócio é esse de nossa esposa, nossa irmã? Mas é assim 

mesmo. Tem um amigo do José, cuja moça que namora com ele, uma guineense, trai 

ele na frente de todo o mundo. Quando está com ele, ela está. Mas basta ele virar as 

costas, se agarra com todo o mundo, algo que beira à prostituição. Eu já vi, ela no 

carro com brasileiro, já vi ela com outro africano no bar só porque o outro estava 

pagando cerveja. É muito comum entre vocês esse negócio de chifre e parece que 

ninguém se incomoda. [Extrato de conversa informal com mulher brasileira mestiça, 

40 anos de idade. Conversa acontecida no dia 16/01/2016, num restaurante-bar, 

durante o pré-carnaval no bairro Benfica]. 

 

De fato, os flertes e paqueras com mulheres comprometidas parece ser algo comum na 

diáspora africana em Fortaleza. Assim, na “colônia” não podia ser diferente. Entretanto, ainda 

que, de forma reduzida, na “colônia” também aconteciam interações afetivas entre africanos 

de países e etnias diferentes, particularmente, aquelas mulheres que moravam sozinhas. Estas 

eram bastante assediadas, mas também tiravam vantagens da sua condição de solteiras 

morando sozinhas e desses assédios. Recordo que elas conseguiam empréstimos fáceis de 

produtos e utensílios domésticos e, quase sempre, bebiam “de graça”, pois os homens 

africanos disputavam-nas.  

                                                             
186 Nestes cinco anos de Diáspora em Fortaleza, conheci pelos menos três africanos, dois homens e um mulher de 

nacionalidade bissau-guineense, que migrarem de Fortaleza para os EUA, para morarem em definitivo. Tenho 

conhecimento que outros também têm tentado fazer este mesmo percurso, ainda sem sucesso. De fato, a 

migração para os EUA parece ser uma ambição ou “sonho” de muitos africanos na diáspora em Fortaleza, 

particularmente, cabo-verdianos e bissau-guineenses, os quais, tem o Brasil como parada intermediária, de 

alguns anos, antes de embarcar para os “states”. Tal sonho ou ambição pode ser observado nas falas da 
personagem Nanana. De fato, muitos africanos residentes em Fortaleza têm familiares residentes em outras 

partes do mundo, com destaque para países europeus, como Portugal, França, Holanda. Outros têm irmãos 

estudando na Rússia, Itália, etc. 
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Cabe aqui recordar que a personagem cabo-verdiana Xiluva, cuja apresentação foi feita 

anteriormente no segmento sobre as mulheres africanas e suas vivências na diáspora, teve um 

flerte com um estudante bissau-guineense que, era irmão da personagem Nyeleti, meses antes 

de regressar em definitivo para Cabo-Verde. Eles se conheceram porque este estudante 

visitava a irmã Nyeleti, a quem ajudava economicamente. Entretanto, o estudante bissau-

guineense tinha uma união estável e morava com uma mulher brasileira. Mesmo sabendo que 

ele “morava junto com brasileira”, Xiluva teve um relacionamento com ele às escondidas.

 Recordo que acompanhei de perto esse relacionamento, pois, mais tarde, gerou atritos 

entre Nyeleti e Xiluva, pois, seu irmão já era comprometido com uma mulher brasileira. Cerca 

de um mês depois de chegar a Cabo-Verde, Xiluva enviara uma mensagem, via Facebook, 

afirmando que estava grávida do irmão da Nyeleti e pedia dinheiro, bem como passou a enviar 

mensagens ameaçadoras, dizendo que o irmão de Nyeleti devia se responsabilizar pela 

gravidez.           

 Outra situação bastante interessante é o fato de os africanos conviverem, 

pacificamente, com gays brasileiros e se emprestarem utensílios domésticos. Entretanto, na 

maioria das entrevistas que realizei com africanos, quando falava acerca da 

homossexualidade, esses sujeitos sempre rejeitavam, mostrando-se contra esta prática sexual. 

No cotidiano da “colónia”, estes conviviam “de boa” com gays e nunca se mostraram 

homofóbicos.            

 Já no relacionamento entre homens e mulheres africanos casados ou em uniões 

estáveis, havia casos de violência doméstica, onde um caso particular chamava atenção: o de 

uma mulher guineense que “apanhava” do companheiro também guineense, sempre que este 

ficasse maldisposto. Mesmo trabalhando e tendo independência econômica, a moça apanhava 

do namorado pelo menos duas vezes por mês. Além de bater-lhe, seu companheiro traía- a 

com outras mulheres, fato sabido por todo o mundo. Recordo-me de um episódio em que este 

bebera demais no bairro António Bezerra e, sua companheira preocupada, chegou a pedir a 

uma rival brasileira (com quem o marido já tentara paquerar na sua frente), que fosse buscá-

lo, pois a mulher brasileira estava de carro.       

 As mulheres afrodescendentes também eram alvo de paqueras e disputas entre os 

africanos. Estas eram bastante valorizadas, após as brasileiras brancas. Entretanto, estas 

tinham um capital social maior, pois, possuíam nível acadêmico alto, normalmente mestrado 

ou cursavam doutorado na UFC. Elas eram também mais exigentes, não aceitavam nem 
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naturalizavam as traições dos homens africanos. Por isso, a paquera com elas era bem mais 

difícil. Não me recordo ter visto um relacionamento mais “sério” entre africanos e 

afrodescendentes: eles apenas ficavam em algumas ocasiões especiais, como festas e 

comemorações na “colônia”.  

Na colônia aconteciam pequenas festas de aniversário, festas de despedidas e outras 

comemorações com frequência. Tais eventos reuniam de 5 a 15 pessoas no máximo e, eram 

feitos no térreo. Eles também constituíam eventos liminares, pois, africanos e africanas, 

bissau-guineenses e cabo-verdianos, brasileiros e brasileiras eurodescendente e 

afrodescendentes abandonavam, temporariamente, seus lugares, posições e distinções de 

status, raça e etnia na hierarquia social brasileira e africana, confraternizando juntos. Vejamos 

agora, a sequência duas imagens que mostram um desses momentos. 

 

Figura 13. Sequências de imagens fotográficas relativas à festa de despedida de uma integrante da 

Diáspora Africana, que residia na “colónia”, que viajava de volta para seu país de origem. 

    

Fonte: registros do pesquisador  

 

As fotografias retratam uma festa de despedida de uma moça cabo-verdiana, realizada 

no térreo da “colônia”. Nesta comemoração estavam presentes estudantes cabo-verdianos, 

bissau-guineenses, moçambicanos, além de brasileiras eurodescendente e afrodescentes. A 

festa de despedida mostra a liminaridade, num cenário onde todos se “agarram”, flertam e 

paqueram, onde até as mulheres africanas – cuja cultura “pesa” mais na sua vida e 

comportamentos do que na dos homens – beijam na boca umas das outras. De fato, situações 

liminares, como ver duas moças africanas beijando-se na boca em um momento festivo é um 

acontecimento-limite. Nesses pequenos eventos, devido ao menor número de pessoas, as 

mulheres africanas sentiam-se mais “livres” e ousadas. Um exemplo disso, é o fato de 
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algumas fumarem cigarros à vontade, atitude pouco visto em outros contextos e, 

particularmente, reprovada pelo controle social, nas suas sociedades de origem.   

Entretanto, também havia dias ruins na “colônia”. Alguns desses dias ruins eram 

aqueles em que faltava água e, seus moradores tinham que descer ao térreo com baldes para 

coletar água, diretamente, no poço para uso e consumo ou, se deslocar à casa de amigos e 

familiares para tomar banho e satisfazer as necessidades biológicas. No cotidiano, o volume 

alto com que os africanos escutavam música era motivo de descontentamento dos brasileiros.

 Além da fama de “festeiros”, os africanos tinham a fama de escutarem música com o 

volume alto, de tal modo que seus vizinhos escutassem. Entretanto, o que mais irritava os 

brasileiros eram as músicas em crioulo, que não eram compreendidas. Assim, todas as 

semanas, inquilinos brasileiros iam fazer queixas contra africanos à locatária do prédio.

 Contudo, quando os africanos organizavam festas na colónia – as pequenas e as 

grandes que aconteciam em outros locais – eles davam uma festa mesmo! As festas africanas 

marcavam e causavam estranhamento aos brasileiros e, as reclamações eram ainda maiores e, 

envolviam a Polícia. As festas iniciavam cerca das 14h de sábado e iam até meio-dia de 

Domingo, sendo caracterizadas por música ao som alto, muitas bebidas alcoólicas e 

refrigerantes, com muita paquera, beijos, entres outros ingredientes. Daí que, em quase todas 

as festas africanas, a Polícia do “Ronda do Quarteirão” aparecia, afirmando que a vizinhança 

se sentia incomodada com o barulho e, pedindo para baixar o volume do som e para com a 

“zoada”. Assim, a vista da Polícia era corriqueira durante as festas.   

 A maioria das festas eram realizadas na garagem por ser o local com maior espaço 

livre, bem como por ser ventilada ao entardecer e à noite. Assim, para a sua realização, um 

inquilino do térreo “puxava” a energia de sua quitinete para a garagem através de um fio que, 

alimentava o aparelho e as caixas de som, com uma extensão. A proximidade da garagem com 

a rua, fazia com que a vizinhança logo percebesse as festas. A garagem era um espaço que 

estava sempre livre, pois, nenhum inquilino da “colónia” possuía carro. Apenas um jovem 

bissau-guineense possuía uma moto que, muitas das vezes, ficava estacionada na janela de sua 

quitinete, por segurança. De quando em vez, ficava um sofá na garagem velho na garagem, 

para as pessoas se sentarem. Mas esse sofá não durava muito tempo, acabava sendo jogado 

fora por conta de picadas de insetos que lá viviam. 

Além desses conflitos, havia também o problema do lixo, onde, quase que, 

semanalmente, eram descartados colchões, sofás velhos, fogões, geladeiras e outros materiais 
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“incomuns” para serem depositados em frente do prédio. Essa situação poderia gerar multas 

para a locatária do prédio. Outro problema que afetava a “colónia” eram os arrombamentos e 

roubos nas quitinetes. Tal situação gerou conflitos entre os africanos, bem como reduziu a 

mobilidade destes, pois, quase sempre, o portão principal estava trancado.   

 A “colónia” era um ponto de referência para os africanos residentes na cidade de 

Fortaleza, bem como para aqueles que chegavam ao Estado, particularmente, para os bissau-

guineense. Quase sempre havia caras novas, indivíduos recém-chegados ao Brasil que 

residiam na “colónia” por cerca de dois meses, enquanto iam tratando da documentação 

pessoal e se matriculando nas faculdades, até se acomodarem direito e conseguirem outro 

lugar para morar. Assim, na “colónia” era possível ver muitos dos hábitos e costumes das 

sociedades africanas, como o sentar de cócoras, os cabelos trançados em diversos estilos, 

além das roupas coloridas, típicas do continente. Era ali onde se escutava o crioulo “puro”, 

ainda não contaminado pelas expressões do português brasileiro, mas também o português 

africanizado da Guiné-Bissau, assim como um pouco do francês.    

 Caminhando pelos corredores da colónia era possível sentir os diferentes “aromas”, os 

temperos, o carril de peixe, o caldo mancarra, o caldo cacheu, o caldo tchebem, a katchupa 

cabo-verdiana, as comidas feitas de amendoim e coco, o azeite de dendê, ...Normalmente, os 

estudantes Bissau-guineenses moram e convivem juntos, em redes de parentesco, amizade ou 

mesmo de conhecidos, para dividirem os gastos e as contas e melhor sobreviverem. Quando 

moram em kitinetes ou apartamentos com mais de dois quartos, é comum encontrar pessoas 

tais laços e redes de solidariedade e ajuda mútua. Assim, na hora do almoço, eles cozinham 

em uma panela grande, de modo que a comida chegue e sacie a todos os residentes. Assim, 

misturam o arroz ao molho, caldo ou ao carril e juntam-se todos, no chão, ao redor da mesma 

panela ou tigela com a comida e, com as mãos ou com auxílio de colheres vão comendo, tal 

como acontece em muitas sociedades africanas tradicionais ou rurais. Desse modo, a refeição 

é um momento de convívio, de proximidade.  

De fato, os bissau-guineenses são indivíduos bastante hospitaleiros em suas casas, 

quem os visita, é obrigado a juntar-se às refeições, mesmo que a casa e os anfitriões sejam 

humildes e tenham pouco dinheiro. Assim, quase sempre que ia trançar meu cabelo, em 

imóveis onde residiam mais de três pessoas, era-me servido suco com biscoitos arredondados, 

feitos de farinha trigo e manteiga. Quando chega a hora do almoço ou do jantar, recusar o 

convite soa como desfeita ou estranhamento cultural.   
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Entre os homens da “colónia” havia uma cultura do corpo, adquirida no Brasil. Desse 

modo, parte dos homens residentes na colónia frequentavam uma academia que ficavam a 

algumas centenas de metros, na mesma rua. Mas a maioria frequentava a academia, 

improvisada, existente na parte traseira do térreo da colônia, espaço da lavanderia, onde, além 

do para lavar roupa, havia os “ferros” para “malhar”, uns pesos rudimentares para o “gymm”, 

feito de uma barra de ferro, cujas extremidades havia duas latas de leite em pó com cimento 

concretado, e um pequeno e velho espelho. Era ali que os homens se exercitavam e 

admiravam seus próprios músculos, cintura e as canelas. A rigor, ter a canela fina era 

sinônimo de ausência de masculinidade.        

 Aos domingos, pela manhã, os homens da “colônia” jogavam futebol na quadra de 

futebol de salão existente na Praça da Gentilândia. Quase sempre se formavam três equipes, 

todas constituídas de bissau-guineenses. Cada jogo durava 15 minutos e, a equipa que 

ganhasse permanecia em campo, saindo aquela que perdesse. Tal como a festa, os jogos de 

futebol era algo que marcava os brasileiros: primeiro porque na percepção destes, os africanos 

jogavam muito “duro”, isto é, “entravam pra quebrar” e “batiam muito”. Por outro lado, como 

jogavam sem a presença de um árbitro, os bissau-guineense passavam mais tempo discutindo, 

se era falta ou não, do que jogando a bola e, o faziam sempre em crioulo, algo que 

embaraçava os brasileiros. O futebol era um misto de batalha campal e parlamento pois, às 

vezes, estes perdiam mais tempo discutindo do que jogando, sempre em crioulo e em voz alta, 

uma vez que não havia árbitro. Tal cenário gerava curiosidade e embaraço entre os brasileiros.

 Quase sempre havia alguma moça brasileira assistindo aos jogos, acompanhando seu 

namorado ou companheiro africano. Como não havia equipamentos, os times decidiam vestir 

sempre trajes de uma só cor, ou outros tiravam as camisetas, para não se confundirem durante 

o jogo. Era durante os jogos que, alguns exibiam as chuteiras novas de marcas brasileiras ou 

mesmo europeias, oriundas de Portugal. Os jogos iniciavam cerca das 8h30 e terminavam ao 

meio-dia. Após o término dos jogos, muitas vezes, os africanos juntavam-se em um barzinho 

da esquina e ficavam bebendo cerveja e refrigerante. Assim, formava-se mais um “pedaço 

africano”, desta vez móvel. Como sempre, a conversa era sobre política e outros assuntos da 

terra e, falada em crioulo. Entretanto, as expressões e gírias usadas no futebol, eram tiradas do 

futebol português. Assim, o “tiro de meta” virava “pontapé de baliza”, o “escanteio” virava 

“pontapé de canto”, a “caneta” virava “pãozinho”, “goleiro” virava “guarda-redes”, entre 

outras. 
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5.8. As agremiações estudantis africanas e outros movimentos associativos na Diáspora: 

construção da africanidade         

 Neste segmento, abordo as associações estudantis existentes na Diáspora africana na 

cidade de Fortaleza, focando sua gênese, desenvolvimento e atuação e, esboçando uma 

avaliação de seus pontos fortes e suas debilidades. Como afirmei anteriormente, em outros 

aportes desta Tese, a presença africana em Fortaleza tem gerado grupos, movimentos e 

associações, a congregar estudantes africanos em um processo de mobilização e organização 

em diversas agremiações estudantis, tal como acontece em outras cidades do Brasil, onde o 

número de africanos é significativo.         

 Tais associações estudantis assumem caráter nacional ou plurinacional, congregando 

indivíduos de um mesmo país ou indivíduos de distintos países africanos. A organização em 

agremiações estudantis, instituições sem fins lucrativos e outros movimentos da sociedade 

civil de interesse público foram as únicas “brechas” encontradas pelos africanos para se 

congregarem em grupos de representação e de pressão, visto que o Estatuto de Estrangeiro os 

impede de se filiar ou criar partidos políticos, ou mesmo, participar politicamente. Assim, o 

associativismo estudantil tornou-se a única forma de organização político social dos africanos 

nesta Diáspora.           

 À rigor, o Estatuto do Estrangeiro – Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980,187 que em 

vigor no Brasil desde o dia 10 de dezembro de 1981 –  no Título X – Direitos e Deveres do 

Estrangeiro, art. 107 parágrafos I, II e II, proíbe aos estrangeiros admitidos em território 

brasileiro de exercer atividade de natureza política, organizar, criar ou manter sociedade ou 

qualquer entidade de caráter político, de aderir a programas ou normas de partidos políticos, 

                                                             
187 Cabe aqui destacar que, durante a etapa final de escrita desta Tese, no dia 13 de julho de 2016, a Comissão 

Especial da Câmara dos Deputados, responsável pela análise do projeto que criava a “Nova Lei de Migrações no 

Brasil” (PL 2516/15), aprovou a “Nova Lei de Migrações”, da autoria do Senador Aloysio Nunes (PSDB-SP). 
Assim, a proposta seguia, em regime de prioridade, para a votação no plenário da Câmara. Se aprovada, a Lei 

volta ao Senado para votação, e depois para a presidência da República, para ser sancionado. Este projeto de 

autoria do Senador Aloysio Nunes tenta substituir o Estatuto do Estrangeiro, criado em 1980, durante a ditadura 

militar e orientado pela proteção de fronteiras e pela segurança nacional. O texto aprovado no dia 13 de julho de 

2016 abandona a perspectiva anterior e institui os direitos humanos como princípio norteador da política 

migratória no Brasil. Outra mudança importante na nova lei é a previsão de defesa da igualdade dos imigrantes 

perante a lei, independente de seu status migratório, isto é, nenhum imigrante poderá ser criminalizado por estar 

em situação irregular. Entretanto, as pressões de forças conservadoras articuladas em peso, no momento da 

votação, impediram que fossem dados avanços maiores relativos às arbitrariedades nos procedimentos de entrada 

e de repatriação. (CSEM, 2016). Disponível em <http://www.csem.org.br/index.php/noticia/4886-comissao-

especial-da-camara-aprova-nova-lei-de-migracao-entidades-alertam-para-tentativas-de-enfraquecer-o-texto>. 
Acessado em 21 jul. de 2016. Cabe também mencionar que, esta “Nova Lei de Migrações” foi aprovada na 

mesma semana em que se realizou a VII Edição do Fórum Social Mundial de Migrações (FSMM), na cidade de 

São Paulo, que decorreu de 7 a 10 de julho de 2016.  

http://www.csem.org.br/index.php/noticia/4886-comissao-especial-da-camara-aprova-nova-lei-de-migracao-entidades-alertam-para-tentativas-de-enfraquecer-o-texto
http://www.csem.org.br/index.php/noticia/4886-comissao-especial-da-camara-aprova-nova-lei-de-migracao-entidades-alertam-para-tentativas-de-enfraquecer-o-texto
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organizar desfiles, passeatas, comícios, reuniões de qualquer natureza, prevendo penas de 

detenção que variam de um a três anos e a expulsão do país, aqueles estrangeiros que 

infringirem a Lei (ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, 1995) . Entretanto, o mesmo Estatuto, no 

artigo seguinte – art. 108 – permite aos estrangeiros residentes no Brasil, independentemente 

do tipo de visto que possuam, associar-se e criar ou constituir associações nacionais, desde 

que sejam de cariz cultural, religiosa, recreativa ou de assistência, ao considerar que:  

É lícito aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, religiosos, recreativos ou de 

assistência, filiarem-se a clubes sociais e desportivos, e a quaisquer outras entidades 

com iguais fins, bem como participarem de reunião comemorativa de datas nacionais 

ou acontecimentos de significação patriótica. (ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, 
Título X – Dos direitos e deveres do Estrangeiro, Art. 108:1995).    

          

Desta forma, as associações tornaram-se a principal forma de participação destes 

sujeitos na sociedade cearense e brasileira. As instituições africanas mais antigas foram 

fundadas, oficialmente, nos últimos anos da primeira década dos anos 2000 e, as mais 

recentes, depois do ano 2010. Ao longo da história recente da migração africana no Ceará, as 

agremiações estudantis e seus movimentos culturais vêm desempenhando papéis importantes 

de agregação, solidariedade e união de forças entre os africanos, buscando intervir na redução 

de vulnerabilidades desses sujeitos. Entretanto, a maioria das agremiações já existiam, 

informalmente, anos antes de sua legalização jurídica. Vejamos, em seguida, o relato de uma 

liderança que esteve envolvido na fundação de, pelo menos duas, agremiações estudantis 

africanas, contextualizando o surgimento dessas entidades: 

Olha, surgiu a Associação dos Estudantes de Cabo-Verde, essa foi a primeira 

organização estritamente de estudantes africanos aqui no Estado. Por quê? Por que 

tínhamos um impasse grande entre os africanos que estudavam, na época, entre fundar 

uma Associação de Estudantes Africanos ou Associação dos Estudantes da Guiné ou 

Associação dos Estudantes de Cabo-Verde, já que essas duas nacionalidades tinham 

mais estudantes em número maior aqui no Estado. Então, tinha-se uma discussão 

acima dessa ideia e, acabou que Cabo-Verde, a Associação dos Estudantes de Cabo-

Verde acabou saindo na frente e, em seguida, veio a Associação dos Estudantes da 

Guiné e, em terceiro momento, fundamos a Associação dos Estudantes da África. Eu 

posso falar efetivamente de duas associações que eu acompanhei o processo. A 
Associação de Estudantes de Cabo-Verde, na época que foi criada não tinha o 

reconhecimento jurídico, isso foi em 200....5, 2005, se não me engano. Entre 2004, 

2005. E.., a Associação dos Estudantes da Guiné foi fundada em 2008, certo. A 

Associação de Estudantes da África foi fundada em 2009, certo. Essa é que eu posso 

falar com certeza que tem reconhecimento jurídico, porque tem o CNPJ registrado no 

Cartório.... Trabalhamos para que isso pudesse ser realidade. A Associação dos 

Estudantes de Guiné-Bissau, à qual também fiz parte na fundação, não tenho certeza 

do seu reconhecimento jurídico, porque eu nunca tive oportunidade de ler os 

documentos, ou nos e-mails que eu recebo, algo que identificasse o CNPJ da 

organização. Então, eu não posso falar se tem ou não tem. Então, não conheço, 

desconheço. [Estudante bissau-guineense residindo em Fortaleza há mais de 15 anos, 
cursando universidade pública, ativista e líder de associações africanas. Entrevista 

gravada em 22 de maio de 2011]. 
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Como vimos acima, as associações estudantis africanas no Ceará, mais 

especificamente Fortaleza, surgem a partir da segunda metade da década dos anos 2000, 

período em que, além de estudantes de diversas nacionalidades africanas integrando 

universidades públicas, amplia-se, de forma significativa, o contingente de estudantes 

inseridos em faculdades particulares. Assim, surge a necessidade destes sujeitos se 

organizarem em agremiações que promovessem e defendessem seus direitos. Entretanto, tais 

organizações existiam, informalmente, há alguns anos, havendo necessidade da sua 

legalização jurídica, junto às autoridades brasileiras. No contexto cearense surgem, á época, 

três principais organizações: a Associação dos Estudantes Cabo-Verdianos188, a Associação 

dos Estudantes de Guiné-Bissau (AEGBEC) e a Associação dos Estudantes Africanos no 

Estado do Ceará (AEAC). 

Atualmente, existem pelo menos seis agremiações estudantis africanas na cidade de 

Fortaleza a realizam encontros com certa regularidade, ou que participam da vida da 

comunidade, cabendo destacar: Associação de Estudantes Africanos no Estado do Ceará 

(AEAC), criada em fevereiro de 2009 e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); a Associação de Estudantes da Guiné-Bissau no Estado do Ceará (AEGBEC) 

fundada em Setembro de 2008 e inscrita no CNPJ; a Fundação de Estudantes Africanos nas 

Faculdades do Nordeste (FEAF); a Academia Afrocearense de Letras (AAFROCEL), criada 

em Maio de 2014 e possuidora do CNPJ; o Instituto de Desenvolvimento da Diáspora 

Africana (IDDAB), criado no ano 2014-15; o África Instituto (AI) criado em 2012 e inscrito 

no CNPJ. E, como coletivo de mobilização de estudantes africanos na Diáspora cearense, 

merece destaque o Movimento Pastoral de Estudantes Africanos (MPEA), vinculado à Igreja 

Católica.            

 A AEGBEC e AEAC – as mais antigas agremiações estudantis africanas atuando no 

Estado do Ceará – têm como objetivo primário a busca de soluções para os problemas de 

ordem estudantil e educacional dos estudantes a viverem a experiência da Diáspora. Seus 

estatutos são semelhantes e parecem obedecer ao modelo obrigatório, então exigido pelos 

cartórios de Fortaleza para a legalização jurídica de entidades sem fins lucrativos. Senão 

vejamos seus próprios estatutos:   

                                                             
188 A Associação dos Estudantes Cabo-Verdianos no Estado do Ceará teve um período de vida curto, tendo 
desaparecido pouco tempo depois de sua criação, mais precisamente, quando seus idealistas terminaram os 

cursos e voltaram para seu país de origem. Assim, não há registro oficial de sua fundação, nem de atividades 

realizadas, não estando registrado sua sigla ou acrónimo. 
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I - Congregar os estudantes Africanos em busca de soluções para os problemas de 

ordem estudantil e educacional; II - Promover atividades recreativas, sociais, 

esportivas e culturais que estiverem ao seu alcance e interesse; III - Oferecer serviços 

especiais como: Laboratório de informática, arquivo de trabalhos, monografias, 

apostilas e outras fontes de consultas; IV – Promover palestras, seminários e oficinas 

culturais; V – Intercâmbio com outras associações (ESTATUTOS DA AEGBEC, 

2008, p. 1; ESTATUTOS da AEAC, 2009, p. 1).   

 

Em termos de estrutura organizacional, as agremiações africanas funcionam 

obedecendo o modelo e os estatutos sociais, normas e regras, instituídas pelas leis brasileiras 

para reger o funcionamento das associações sem fins lucrativos ou sem fins econômicos, 

como são os casos especificamente da AEAC e AEGBEC. Ou ainda, obedecem ao estatuto 

das organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP), como são os casos do AI, 

AAFROCEL e IDDAB. Ainda assim, nenhuma delas possui estrutura física própria ou sede 

própria. Como não dispõem destes espaços, as reuniões acontecem em diferentes locais: em 

praças ao ar livre; em salas de aulas ou salas anexas de igrejas católicas e evangélicas, cedidas 

pelas respectivas instituições de ensino e religiosas; espaços também cedidos por outras 

instituições e associações brasileiras solidárias às causas dos africanos em Fortaleza.189 

 Cabe aqui recordar que, as primeiras organizações que congregam alunos africanos no 

Ceará surgiram nas faculdades com objetivos acadêmicos – as associações estudantis. Porém, 

as discussões nestas associações sempre foram muito além das questões acadêmicas, num 

contexto em que a maioria dos debates envolve questões relacionadas à negritude, racismo, 

organização de festas e atividades culturais, inserção profissional, visando promover os 

direitos e interesses destes, numa sociedade onde enfrentam o olhar colonialista do racismo e 

da desqualificação social. Apesar de alguns desses movimentos terem passado por situações 

de discórdia e letargia, entre os anos de 2014 e 2015, quase todas as agremiações africanas se 

encontravam ativas, realizando reuniões, eventos, debates, acordos e convênios de distintas 

naturezas, com diversas instituições de ensino e de advocacia em Fortaleza.190   

Ao longo do tempo, as associações estudantis vêm buscando conscientizar os africanos 

acerca de seus direitos, enquanto estudantes e enquanto cidadãos estrangeiros no Brasil. 

                                                             
189 Normalmente, algumas das agremiações estudantis africanas reúnem-se numa das salas do térreo ou no átrio 

das instalações do Centro de Humanidades 2 (CH2) da UFC, localizado no campus do Benfica, no bairro 

homônimo. Tais agremiações também utilizam salas das instalações anexas da Igreja Católica Paróquia Nossa 

Senhora das Dores, localizada na Praça Farias Brito, no bairro homônimo. Também usam as instalações de uma 

congregação evangélica na Rua Sólon Pinheiro, no Bairro Farias Brito, bem como uma das salas e quadras do 

Centro Pastoral Católico “Maria, Mãe da Igreja”, entidade vinculada à Igreja Católica e, localizado no bairro 
Centro.  
190 As reuniões, debates e eventos com a participação de todas as associações estudantis eram articulados e 

animados pelo Professor Bas’Ilele Malomalo. 
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Algumas delas foram firmando acordos com instituições públicas e particulares de ensino 

técnico-profissionalizante, instituições religiosas, institutos de línguas, núcleos jurídicos, 

escritórios de advocacia popular, partidos políticos, entre outras. Desta forma, com a 

mediação das agremiações estudantis e sua rede de acordos institucionais e parcerias, esses 

sujeitos imigrantes passaram a reivindicar seus direitos nas IES, na sociedade em geral e a 

fazer demandas ao poder público no Estado.191       

 Fruto da atuação e pressão das associações e, depois de muito esforço, polêmicas e 

confusões entre os estudantes e as diversas agremiações e facções estudantis, que se 

estenderam por todo o ano de 2015, a comunidade africana conseguiu eleger um representante 

para integrar a Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Ceará 

(COEPIR), um conselho vinculado ao Gabinete do Governador do Estado do Ceará. Este 

representante, que exerce cargo remunerado, trabalha nesse órgão governamental, resolvendo 

questões ligadas aos estudantes e imigrantes africanos no Estado.192 Esse contato com tais 

                                                             
191 Fruto da atuação e pressão das associações e, depois de muito esforço, polêmicas e confusões entre os 

estudantes e as diversas agremiações e facções estudantis, que se estenderam por todo o ano de 2015, a 

comunidade africana conseguiu eleger um representante para integrar a Coordenadoria Especial de Igualdade 

Racial (CEIR) do Governo do Estado do Ceará. Este representante, que exerce cargo remunerado, trabalha nesse 

órgão governamental, resolvendo questões ligadas aos estudantes e imigrantes africanos no Estado. 
192 A eleição de um representante africano no Governo do Estado surgiu no ano 2015, através de uma demanda 

do África Instituto (AI), percebendo a existência de um vazio institucional na questão da igualdade racial e 
questões ligadas à presença de africanos no Estado do Ceará. O presidente desta associação endereçou uma carta 

ao Governo de Estado do Ceará, propondo seu próprio nome, como Secretário de políticas públicas de promoção 

de igualdade racial e representante da comunidade africana no Estado. O governo do Estado marcou uma reunião 

para discutir o assunto, onde foram convidadas todas as associações, movimentos e grupos africanos. Entretanto, 

por ser brasileiro afrodescendente, este líder gerou controversa sobre suas reais intenções, forçando um debate 

entre todas as agremiações africanas. Assim, iniciou-se um processo de discussão – “violenta” que, às vezes 

roçava o ódio e a xenofobia – contrário à possibilidade de o presidente do AI representar os africanos no Estado, 

com vários encontros – entre as associações, grupos e movimentos africanos – sucessivos que duraram meses, 

tentando criar critério para eleição e votação de um representante africano. Depois de vários encontros que, pela 

primeira vez, chegaram a contar com mais de 40 africanos, entre estudantes, professores e imigrantes, chegou-se 

à conclusão de que o melhor critério de eleição era o voto por nacionalidade, isto é, cada nacionalidade africana 

existente no Estado, teria direito a um só voto. Assim, os bissau-guineenses deveriam consertar entre si e, votar 
num e único candidato, o mesmo acontecendo com os moçambicanos, cabo-verdianos, congoleses, etc. Este 

critério foi adotado para equilibrar as eleições, visto que o critério de voto individual era inviável, por conta do 

fato de os bissau-guineenses e cabo-verdianos constituírem a maioria no Estado. Depois de várias reuniões, 

finalmente, aconteceram as eleições, que contaram com cerca de 5 candidatos, três bissau-guineenses, um 

moçambicano, um cabo-verdiano, um brasileiro afrodescendente e, três bissau-guineenses, um dos quais, do 

sexo feminino. Depois de muita discussão, conseguiu-se eleger um representante africano junto ao Governo do 

Estado do Ceará, que era de nacionalidade cabo-verdiana e, estudante numa faculdade particular. Entretanto, 

logo em seguida, tal estudante desapareceu durante meses e, ficou incontactavel, via telefone e e-mail. Cerca de 

quatro meses depois, soubemos que este estava em Cabo-Verde, tentando “transformar” seu visto de estudante 

em visto de trabalho, pois, o cargo de representante africano no Governo do Ceará era remunerado e, exigia 

carteira de trabalho assinada. Não conseguindo trocar seu visto de estudante por um visto de trabalho, este foi 
“enrolando” durante meses até, que surgiram pressões da própria comunidade africana que, temia perder a 

possibilidade de ter um representante seu. Finalmente, este estudante eleito assumiu que não estava em 

condições de assumir o cargo, porque não possuía carteira de trabalho. Assim, seguiram-se novas discussões 
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instituições e organismo fortalezenses, em nível municipal e estadual, bem como com partidos 

políticos e outras instituições particulares, parece ter ampliado e reforçado a consciência de si 

dos africanos, enquanto grupo etnicorracial e coletivo de imigrantes, tendo contribuído 

também para o aumento da coesão social entre os estudantes na experiência da Diáspora. 

Inegavelmente, este trabalho de articulação via agremiações estudantis reforçou a consciência 

e identidade, bem como a solidariedade entre os próprios estudantes, por conta da sua 

condição de estrangeiros, negros e africanos.       

 Por outro lado, as associações vêm facilitando e atuando como interlocutoras na 

comunicação entre os estudantes e as IES, entre estes e as instituições e outros órgãos da 

sociedade de acolhida, entre estes e as embaixadas e os governos de seus países de origem, ou 

mesmo, com as famílias, em casos extremos, como a morte de estudantes. Desta forma, o 

associativismo tornou-se um componente importante no processo de inserção e busca de 

integração destes sujeitos na sociedade fortalezense, em meio aos processos e discriminações 

que permeiam a Diáspora.        

 Contudo, as agremiações estudantis também são espaços de disputa e conflitos de 

interesses pessoais e políticos entre grupos, facções e associações que lutam pela hegemonia e 

monopolização do poder de representar os africanos residentes nesta Diáspora. Daí o 

surgimento e existência de agremiações nacionais distintas e outras plurinacionais, mas com 

objetivos e interesses semelhantes, voltados para a realidade a vivenciada pelos estudantes 

nesta experiência de imigração. 

As agremiações africanas que possuem CNPJ apresentam-se em situação mais 

“estável” do que aquelas que não possuem tal cadastro, estando aptas para assinar acordos de 

parcerias e receber fundos. Ainda assim, os africanos continuam deveras vulneráveis às 

adversidades da vida – falta de dinheiro para pagar mensalidades, doenças, mortes repentinas, 

falta de dinheiro para consulta em clínicas particulares, mesmo populares, falta de dinheiro 

                                                                                                                                                                                              
para uma nova eleição. Nesta nova eleição, as divisões voltaram a aflorar e falar mais forte, com diversas 

associações, alas e facções fazendo “lobby” para conseguir votos de outras nacionalidades e, assim eleger um 

candidato de sua preferência e afinidade. Assim, no dia da eleição, surgiram indivíduos de outras nacionalidades 

– que, não se sabia residirem no Estado e, que nunca havia participado dos encontros e reuniões – somente para 

votar, manipulados por diversas alas, como foi o caso de um refugiado da Serra Leoa que, residira durante vários 

anos na Guiné-Bissau e, se considerava serra-leonês e bissau-guineense. Assim, por via de manipulação, foi 

eleito um estudante bissau-guineense que, não havia participado do processo, tendo sido essa a sua primeira 

participação no pleito.  Desta forma, somente no início do ano 2016 é que o representante africano tomou posse. 

Este processo de eleição, cuja manipulação, falta de respeito, ameaças, mal-estar até situações de ódio ficaram 
evidentes, gerou uma grave crise de confiança entre os africanos residentes no Estado, ameaçando e faltando ao 

respeito às outras. Depois dessa eleição, não houve nenhum outro encontro que conseguisse mobilizar a 

comunidade africana. 
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para translado de cadáveres daqueles que morrem no Ceará, falta de dinheiro para pagar um 

advogado – visto nenhuma das agremiações possuir uma poupança ou fundo em dinheiro. O 

endereço físico de funcionamento da maioria das associações é, na realidade, o endereço de 

um de seus integrantes. Muitos dos assuntos e estratégias são discutidos, antes, em encontros 

informais nos bares, esquinas de lazer e, depois, concertados nas reuniões.   

 No caso de Fortaleza, o associativismo estudantil parece constituir a única forma de 

organização sociopolítica dos africanos aqui residentes. Entretanto, os conflitos pessoais, a 

divisão entre associações pelo poder e, mesmo, pela representação oficial dos estudantes 

africanos parecem enfraquecer suas lutas e reivindicações. Entre os integrantes da mesma 

associação ou entre associações distintas, o conflito é grande. Algumas reuniões quase 

terminam em agressão física. As agressões verbais, falta de respeito e ataques pessoais 

tornaram-se frequentes ao longo dos anos. De fato, as relações entre os imigrantes de 

diferentes grupos e alas foram se deteriorando com o passar do tempo. Tal deterioração de 

convivência e articulações devem-se às disputas pessoais, disputas entre entidades ou por 

diferença de ideias políticas. Nesse cenário, considero a divisão e o conflito dimensões 

cruciais e características principais das relações associativas entre os africanos.  

Desse modo, ao analisar as funções das agremiações estudantis africanas nesta 

Diáspora, bem como os resultados e as consequências de tal associativismo vida dos sujeitos 

inseridos nas distintas IES no Ceará, a partir das ideias do sociólogo norteamericano Robert 

Merton (1970), a partir de seu Funcionalismo pude distinguir as “funções manifestas” 193 das 

“funções latentes”194 desses processos associativos. Nesse sentido, posso afirmar que, Nesta 

Diáspora, as agremiações estudantis africanas desempenham as “funções manifestas” de 

refúgio identitário, solidariedade, empoderamento estudantil, resolução de problemas 

                                                             
193 De acordo com a análise funcionalista de Merton (1970), “funções” são aquelas consequências observadas 

que propiciam a adaptação ou ajustamento do sistema. E, “disfunções” são aquelas consequências observadas 
que diminuem a adaptação ou ajustamento do sistema. Há também a possibilidade empírica de “consequências 

não-funcionais”, as quais, são simplesmente irrelevantes ao sistema em consideração. Em qualquer situação, um 

item pode ter consequências tanto funcionais ou disfuncionais, originando o difícil e importante problema a 

desenvolver cânones para avaliar o saldo líquido agregado de consequências. Assim, a “funções manifestas” são 

aquelas consequências objetivas, intencionadas e reconhecidas pelos participantes que, contribuem para o 

ajustamento ou adaptação de um sistema, seja ele uma pessoa, um subgrupo ou uma unidade social ou cultural 

(MERTON, 1970, o. 397).  
194 Já as “funções latentes”, correlativamente, são aquelas que não constam das intenções, nem são reconhecidas, 

na mesmo ordem. As funções latentes lembram-nos que determinado comportamento talvez possa realizar uma 

função para o grupo, embora, esta função possa ser muito afastada da finalidade declarada da conduta. O 

conceito de função latente amplia a atenção do observador para além da questão de se saber se a conduta 
consegue ou não a sua finalidade confessada. A distinção entre funções manifestas e latentes foi imaginada para 

evitar a confusão frequentemente encontrada na literatura sociológica, entre motivações conscientes do 

comportamento social e suas consequências objetivas (MERTON, 1970, p. 397).  
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acadêmicos e extra-acadêmicos dos alunos africanos, dentre outros objetivos pautados nos 

seus estatutos. Dessa forma, tais agremiações constituem espaços, eminentemente, políticos, 

onde esses sujeitos se estimulam uns aos outros, se fortificam e tomam consciência de si, na 

condição de africanos, imigrantes e negros, particularmente, no contato com os distintos 

organismos públicos e privados.  

Contudo, nos últimos anos, ao invés de constituírem um espaço de unidade, 

mecanismos de resolução de conflitos e, mesmo, de busca de soluções face aos desafios que 

se impõem aos estudantes nos processos diaspóricos, as reuniões destas organizações 

passaram a constituir espaços disputas e momento de agudização de conflitos entre as 

diferentes facções e de inflação de egos pessoais. Aos conflitos, resultados e consequências, 

classifico de “funções latentes” das agremiações estudantis africanas. Vejamos então, o 

discurso de estudante cabo-verdiano, militante e líder de uma agremiação africana, explicando 

o contexto que o levou a criar sua associação:  

 
Mas nosso objetivo é a África em si, e chegar a todo o canto que pudermos chegar. 

Mas, temos que começar de algum ponto. Então eu já tinha várias organizações. Antes 

de vir aqui, eu já tinha na mente de criar essa associação. Então chegando aqui, eu 

deparei com uma realidade tão cruel que me motivou ainda mais para criar essa 

associação. A realidade cruel: essa união separada. Eu chamo isso de união separada, 

união de um grupinho. Porque eu fiz um trabalho na faculdade sobre o Espírito 

Africano, que apresentei na disciplina de cultura brasileira, então fiz uma observação 

por três meses. Foi um estudo e tirei uma conclusão: que estamos separados. Então 

usando essa razão, eu disse: eu vou para frente com essa ideia de criar uma 

organização, que é mais profundo de que uma associação. Por isso demos o nome de 

fundação, queremos fundar algo que jamais vai desfundar. Então foi a necessidade da 
nossa união que me motivou para criar a organização que vai nos centralizar numa só 

página, usando a força da cultura, da história e dos conhecimentos acadêmicos para 

promover atividades que nos serve para ser mais intelectuais. Para podermos ser 

grandes profissionais no futuro. É a necessidade de unir, a necessidade de estarmos 

juntos numa só página. Então foi essa a razão que me motivou a criar a fundação. 

[Estudante cabo-verdiano, residente em Fortaleza há mais de 5 anos, cursando 

faculdade particular. Militante e líder de pelo menos três associações africanas. 

Entrevista gravada em 20 de março de 2011]. 

 

As falas acima ilustram o contexto do surgimento e proliferação de agremiações 

estudantis africanas, muitas delas, com objetivos semelhantes. Assim, cabe destacar a 

militância e participação dos mesmos estudantes em “várias associações” em simultâneo, 

constituindo-se em “lideranças”, conforme seus interesses pessoais, bem como a existência de 

“grupinhos”, “alas” e de “união separada”, em “fundações” e “desfundações”.  

 Relativamente ao perfil das lideranças, parte das associações são dirigidas por 

estudantes residentes no Ceará há mais de sete anos, existindo casos de indivíduos com mais 
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de uma década, ou mesmo quinze anos, com inserção em universidades e faculdades privadas. 

Alguns dirigentes são africanos já formados, ou em vias de se formar e, uma minoria são 

casados, possuindo residência permanente no Brasil. Parte das agremiações são lideradas por 

jovens carismáticos, oriundos de Guiné-Bissau e de Cabo-Verde, dois países que possuem os 

maiores contingentes de estudantes no Ceará.       

 Na realidade, a maioria das agremiações tem, como presidentes e lideranças, jovens 

bissau-guineenses, visto ser este o maior contingente de estudantes africanos residentes nesta 

Diáspora, ao mesmo tempo que constituírem o grupo mais vulnerável ao nível 

socioeconômico, apresentando sérios problemas de vivência na cidade. Normalmente, a 

situação política e a posição socioeconômica ocupada pelo país no continente africano, 

reflete-se, de alguma forma, na vida de seus cidadãos na Diáspora. Conforme essa realidade, a 

estabilidade ou instabilidade política e socioeconómica de uma nação no continente, vai 

refletir na capacidade de articulação e na qualidade de vida de seus cidadãos residentes no 

estrangeiro.            

As reuniões destas agremiações, geralmente, acontecem aos finais de semana, 

particularmente aos domingos, porque parte dos estudantes trabalham ou tem aulas durante a 

semana e, também, aos sábados. Tais reuniões são assistidas por uma média de cinco a dez 

africanos, sendo quase sempre as mesmas pessoas participantes. Este número cresce quando 

se trata de reuniões sobre eventos “extraordinários”, como são a organização de festas, mortes 

de estudantes, assembleias gerais, audiências com o poder público, eleições ou escolha dos 

beneficiários de alguma parceria.        

 A participação dos integrantes é feita consoante o sistema de voluntariado, 

considerando a disponibilidade de tempo e habilidade para executar a tarefa ou missão, visto 

que parte dos africanos trabalha durante o dia e estuda à noite. Outros, ainda fazem algum 

curso ou especialização aos sábados. Assim, a divisão de tarefas no âmbito das associações é 

feita conforme a disponibilidade e habilidade do associado. Ninguém recebe salário ou 

gratificação em dinheiro pelo trabalho ou desempenho de tarefas nas associações, ainda que 

seus integrantes possam se beneficiar de formações técnico-profissionalizante ou de outras 

benesses advindas das parcerias.        

 As associações têm dezenas e centenas de simpatizantes que se afirmam membros ou 

integrantes delas. Os Estatutos deixam livre a participação de qualquer estudante africano, 

respeitando a natureza nacional ou plurinacional da entidade, buscando sempre a diversidade. 
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No entanto, na realidade, somente um pequeno número participa das reuniões e tomada de 

decisões. No cotidiano das entidades há desgaste entre os africanos e as associações porque, 

ao longo dos anos, os dirigentes das agremiações continuam os mesmos, com um 

agravamento da problemática dos estudantes. Em verdade, os estudantes africanos no Brasil e, 

particularmente, no Ceará ficaram mais vulneráveis com o passar dos anos, e sua vida ficou 

ainda mais precária no tocante ao acesso à saúde, justiça, diálogo com as faculdades, dentre 

outros indicadores de vida.          

 Um dos grandes problemas dessas associações relaciona-se com a alternância de 

poder, algo que dificilmente acontece. Os Estatutos obrigam à realização de eleições de dois 

em dois anos. Entretanto, tal nem sempre acontece ou acontece em meio a muita polêmica e 

confusões, inclusive com esquemas de manipulação. Na realidade, os “núcleos duros” do 

poder nessas agremiações são quase os mesmos, havendo uma troca de lugares e posições 

entre as mesmas pessoas. As agremiações estudantis revelam os mesmos problemas que 

afetam os países africanos: a ausência de uma real democracia.     

 Outra grande dificuldade é a própria legitimidade das direções, por conta de eleições 

não serem transparentes. Muitas das vezes, as eleições se fazem com uma e única chapa 

concorrendo e, quase sempre, o mesmo grupo se esforça para se manter na direção da 

associação, tentando monopolizar o poder. Quase sempre, pessoas de um mesmo grupo ou ala 

encontram-se na direção de duas ou três e até quatro agremiações. Dessa forma, há uma 

proliferação de associações, fundadas pelas mesmas pessoas, mas sob diferentes nomes e 

siglas, mas sempre com os mesmos objetivos. As lideranças africanas parecem circular entre 

as associações e, cada ano, surgem mais agremiações. É este um fenômeno a ser devidamente 

pesquisado, no sentido de uma configuração política dos estudantes africanos na Diáspora. 

 Durante as reuniões, a língua portuguesa é a mais utilizada durante as falas e 

discussões. Entretanto, o crioulo também é usado, particularmente, naquelas agremiações de 

caráter nacional – a AEGBEC é um caso exemplar – e, quando se encontram apenas 

indivíduos de origem bissau-guineenses e cabo-verdianos. As duas línguas são permitidas, 

principalmente, quando alguns integrantes não conseguem se expressar bem em português. 

 No tocante à participação das mulheres, como apontei anteriormente, a participação 

destas nas agremiações é quase nula ou inexistente. Ainda que duas moças bissau-guineenses 

participem ativamente nas discussões mais geais, elas não ocupam nenhum cargo político ou 

de direção. Muitas vezes, a sua presença é exigida quando se trata de discussões com 
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instituições ou órgãos públicos, “por uma questão de gênero”. Prova disso é a forma de 

tratamento “nossa(s) irmã(s)” e, nem sempre por seus nomes próprios. Entretanto, destaca-se 

a participação das mulheres em duas situações específicas: na organização das festas 

africanas, particularmente, servindo e “gerindo” a cozinha e; em algumas “reuniões 

importantes”, como foi a audiência pública acontecida na Assembleia Legislativa do Ceará, 

no ano 2015.195 Mais uma vez, a participação das moças nas associações africanas reflete a 

realidade vivenciada pelas mulheres nas sociedades africanas, invisibilizadas ou, remetidas ao 

espaço doméstico pelo machismo e patriarcado, através dos quais, as famílias preferem 

investir na educação e promoção dos filhos do sexo masculino para a vida fora do lar e/ou no 

espaço público.          

 Entretanto, sabemos que mais do que as associações, são as redes de amizade e 

solidariedade entre amigos e pessoas do mesmo país, que funcionam quando a situação 

“aperta” e quando a situação de urgência se impõe: consultas médicas, negociação de dívidas 

com as faculdades onde os africanos estudam, ou com os locatários de imóveis onde estes 

habitam; ou de apoio jurídico urgente. Normalmente, as ações das associações são lentas e 

levam tempo, apesar da grande repercussão de alguns casos na justiça, onde, sempre é mais 

fácil ter acesso a ela – abrir processo, ter atenção de núcleos jurídicos, de advogados, 

promotores e juízes, bem como ganhar uma causa – quando se trata de grupos organizados.

 Ao longo dos anos, emergiram diversas outras associações, assim como 

desapareceram. Tais são os casos da Fundação dos Estudantes Africanos na FANOR (FEAF), 

                                                             
195 Cabe aqui destacar, no ano 2015, a ação de partidos políticos, como o PSOL que vem articulando e ajudando 

os estudantes africanos, por meio da promoção de reuniões, debates entre estes e, órgãos públicos como a 

Assembleia Legislativa, o poder público, jurídico e político. Uma dessas articulações culminou com a Audiência 

Pública para debate sobre “Situação dos Imigrantes Africanos”, realizada no dia 16 de setembro desse ano na 

Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Assim sendo, os africanos e suas respectivas associações estudantis, 

esqueceram, temporariamente, suas diferenças, divisões e conflitos e, sob a articulação do Professor Bas’Ilele 
Malomalo, mobilizaram-se e organizaram a referida Audiência, preparando um texto sobre a sua situação, 

reivindicações e demandas. Após a audiência pública, houve outros encontros e debates entre os estudantes 

africanos e a Defensoria Pública da União para a resolução dos problemas dos estudantes africanos com as 

faculdades particulares e com a Polícia Federal. Um desses encontros aconteceu nas instalações da Defensoria 

Pública e contou com a presença da Delegada da Polícia Federal no Ceará. Além dessas articulações, existem 

acordos e parceiras das associações africanas com outras instituições particulares, com destaque para a assessoria 

jurídica do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar (EFTA), uma 

instituição de advocacia popular que funciona dentro das instalações da AL-CE. Além destas articulações, 

existem outros acordos firmados para assessoria jurídica com o Núcleo de Direito da Faculdade Farias Brito, 

com algumas juízas e acadêmicos ligados ao Núcleo Jurídico da Faculdade de Direito da UFC, bem como com 

algumas personalidades, como a Procuradora Nilce Cunha, figura emblemática no meio jurídico cearense. Foi 
esta Procuradora que, em 2013, conseguiu reverter a ameaça de deportação dos estudantes bissau-guineenses 

pela Polícia Federal, bem como obrigou à uma negociação “conciliatória” entre as faculdades particulares e os 

estudantes bissau-guineenses, para a resolução de seus diferendos.  
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Instituto Nova África (INA), A Comunidade, Comitê Acadêmico, Centro de Estudantes 

Estrangeiros da UFC (CEEUFC)196, Associação de Estudantes Cabo-Verdianos no Ceará, 

UEGA, dentre outras.          

 Cabe mencionar que, as associações mais antigas – AEGBEC e AEAC – existem há 

década e meia, mas somente se registraram em cartório e obtiveram CNPJ entre 2008 e 2009, 

com objetivos explícitos de caráter educacional e estudantil. Já as mais recentes, como o AI, 

IDDAB, surgem com objetivos mais amplos, vinculados à intervenção para o 

desenvolvimento humano, político e econômico, à assistência social, às atividades de defesa 

de direitos sociais, à pesquisa e documentação, à produção cultural, ao fomento, estudo e 

divulgação de literatura africana,  à educação, à promoção da cultura, à defesa e conservação 

do patrimônio histórico e artístico, à promoção da saúde das populações africanas e da 

diáspora (IDDAB, 2008; AI, 2012, SAMPAIO, 2014). E, as agremiações surgidas mais 

recentemente, aproveitam-se das experiências das primeiras associações e, registrando-se, 

juridicamente, o mais cedo possível, com objetivo de obter parcerias com o setor privado, 

organizações da sociedade civil e pleitear fundos e editais públicos.    

A maioria das reuniões dessas “organizações mais novas e de caráter mais amplo” 

acontecem tendo em vista a resolução de problemas dos africanos: situações de preconceito e 

discriminação racial; questões de estudantes com as faculdades, sejam elas públicas ou 

privadas; problemas com a Polícia Federal; assassinato de estudantes. Neste sentido, merecem 

destaque, os casos das divergências dos estudantes bissau-guineenses com duas faculdades 

particulares e, posteriormente, com a ameaça feita pela Polícia Federal de deportar os 

estudantes em “situação irregular”, advinda dessas discordâncias. Muitas das vezes, tais 

reuniões não são proativas, mas sim reativas, isto é, após os problemas acontecerem. 

Entretanto, no cotidiano, a participação efetiva dos africanos nestas e noutras agremiações 

                                                             
196 O Centro de Estudantes Estrangeiros da UFC é uma instituição que, nas décadas 80 e 90 do século XX, 

congregava estudantes estrangeiros na UFC. Este Centro parece ter sido criado por estudantes latino-americanos 

inseridos nesta universidade pública nessas décadas. A única prova de tal existência é uma placa alusiva ao 

Centro, fixada numa das paredes da Reitoria da UFC, bem próximo da CAI dessa IE, que é o setor que atende 

aos alunos estrangeiros. Em 2012-13, alguns estudantes africanos inseridos na UFC e integrantes de agremiações 

africanas viram a placa e, procuraram informações sobre tal Centro. Entretanto, a Reitoria da UFC e seus 

diversos órgãos, não possuíam informações acerca do referido Centro. Na altura, a direção do CAI fez de tudo 

para que os estudantes africanos não tomassem conhecimento sobre tal Centro. De fato, esse Centro era de 

capital importância para os estrangeiros, particularmente africanos, pois era reconhecido institucionalmente pela 

Reitoria desta IES. Daí a existência da placa, podendo, portanto, transformar-se num instrumento de diálogo 

direto entre os estudantes estrangeiros e a reitoria da UFC. A rigor, o diálogo entre os estudantes africanos e a 
Reitoria da UFC sempre foi dificultado pelos funcionários da CAI e, como consequência, estes nem sempre eram 

recebidos pelas autoridades e não tinham suas demandas satisfeitas. Assim sendo, os estudantes africanos 

tomaram para si a tentativa de reativar o referido Centro, mas sem sucesso. 
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estudantis é diminuta, com exceção das reuniões relativas à preparação das festas africanas, 

onde a participação de africanos de distintos países e nacionalidades e etnias é bem 

expressiva. O mesmo acontece com as outras agremiações e movimentos sociais africanos.

 Adentrando numa análise sociopolítica, a dinâmica do surgimento de agremiações 

estudantis, congregando africanos na Diáspora no Ceará – aqui esboçada – coloca um desafio 

analítico. Os cientistas políticos Muller (1985) e Ted Gurr (1970) abrem uma possível via de 

estudo na pesquisa sociológica, a partir dos que os autores designam de “privação relativa”. 

De acordo com Muller (1985) apud Gurr (1970), a privação relativa surge quando um 

indivíduo não atinge aquilo que ele acredita ser-lhe justamente devido. Entretanto, as 

realizações do grupo de referência são apenas uma entre as muitas fontes possíveis de 

expectativa em relação aos direitos de um indivíduo. A teoria da privação relativa de Gurr 

(1970) aponta que o sentimento de desvantagem social e material leva à frustração dos 

indivíduos e, este último sentimento conduz à participação política. Cabe delinear um aporte 

de Muller:   

O relacionamento básico é tão fundamental para se entender as lutas civis como é a lei 

da gravidade para a física atmosférica: a privação relativa [...] é uma pré-condição 

necessária para qualquer tipo de luta civil. Quanto maior é a privação percebida por 

uma pessoa em relação a suas expectativas, maior é o seu descontentamento; quanto 
mais difundido e intenso é o descontentamento entre os membros de uma sociedade, 

mais provável e mais séria se torna a disputa civil (GURR, 1970, p. 23-24 apud 

MULLER, 1985, 92). 

Nesse sentido, a privação relativa constitui o mecanismo que produz a frustração, com 

intensidade suficiente para motivar os indivíduos a empenharem-se protestos e na participação 

política (MULLER, 1985). Assim sendo, o sentimento de privação relativa, criado pelo 

cotidiano do preconceito e discriminação raciais na sociedade cearense, nas ruas e no acesso a 

serviços públicos e privados – particularmente nas IES onde vivenciam uma inserção precária 

– faz com que os africanos se organizem em movimentos e associações para lutarem por seus 

direitos. Por outro lado, a dificuldade em conseguir estágio, assim como a proibição legal 

imposta pelo Estatuto do Estrangeiro que impedem esses sujeitos de trabalharem para a sua 

sobrevivência e autossustento, criam também o sentimento de privação de oportunidades, de 

impotência, dificuldades de acesso a recursos socioeconômicos e, até mesmo um sentimento 

de exclusão social. Vejamos, então, o relatório do MPEA a evidenciar as dificuldades 

enfrentadas pelos africanos em conseguir estágios e a sua inserção precária nas faculdades 

privadas: 
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Este relatório tem como propósito descrever como se deu esse acordo, refletir 

criticamente sobre a nossa vinda e o nosso ingresso nas referidas faculdades, bem 

como, sobre as condições de vida na cidade de Fortaleza. Além disso, evidenciar 

nossa organização, nossas resistências, conquistas e desafios. [...]. De acordo com 

matéria do jornal O Povo (22/08/2011), no Ceará vivem cerca de 1.260 pessoas 

oriundas dos 5 países africanos que falam a língua portuguesa. Desses, estimamos que 

pelo menos 800 delas/es, são de Guiné-Bissau, país situado na costa da África 

Ocidental, com cerca de 1.600.000 habitantes. Diante dos constantes problemas que 

enfrentamos, que serão relatados abaixo, principalmente dos primeiros estudantes que 

vieram para Fortaleza, passamos a nos reunir sistematicamente na perspectiva de 

construir estratégias de denúncia e propostas de superação dos principais desafios. 
Além de nós, algumas organizações têm participado e contribuído com a nossa 

articulação: a Associação dos Estudantes Africanos no Estado do Ceará (AEAC), a 

Associação dos Estudantes de Guiné-Bissau no Estado do Ceará (Aegbec), a Pastoral 

do Migrante, o Instituto Negra do Ceará (Inegra), a Rede Nacional de Advogados e 

Advogadas Populares - RENAP, a Paróquia Nossa Senhora das Dores e a Paróquia do 

Carmo. [...]. Para além destas questões ressaltamos que quando viemos para o Brasil, 

tivemos o visto para estudar, podendo ser estagiário. Conseguir estágio curricular não 

tem sido tarefa fácil, dificultada pelo racismo institucional e pela burocracia. Diante 

de todas estas dificuldades, afirmamos que as situações que enfrentamos aqui no 

Brasil não foram ditas em Guiné-Bissau, que nenhum dos representantes das 

faculdades cogitou ou nos preveniu sobre as possíveis mudanças de valores. Ao 
contrário disso, informações foram omitidas, além de outras prometidas e não 

cumpridas. (MPEA. Relatório Situacional do Ingresso e Permanência de Jovens nas 

Faculdades Fatene e Evolução, 2011, p. 1-2). 

 

Este relatório, produzido no ano 2011, mostra a organização e união dos estudantes 

africanos em movimentos e associações estudantis, mas também a articulação com outras 

instituições públicas e privadas, entidades religiosas, na perspectiva de resistência às 

adversidades, de denúncia das dificuldades e das situações de violação de direitos e 

configurando, então, propostas para a superação dos principais desafios.    

 Por outro lado, além da articulação política e luta pela melhoria das condições de vida 

dos estudantes nas IES, as associações também constituem espaços de afirmação identitária. 

De fato, é nas associações que o passado africano é mitificado, que África, seus reinos, reis, 

nacionalistas, intelectuais, líderes e heróis se tornam “grandes” e são citados como exemplos 

de resistência. Por outro lado, é nas associações que se “inventam” tradições, como as festas 

africanas em comemoração do dia 25 de maio, dia da criação da OUA e de África, bem como 

floresce o discurso acerca do “homem negro”, “África negra”, África mãe dos pretos”. Pode-

se mesmo considerar que, nos duros percursos da Diáspora, as associações de estudantes 

africanos circunscrevem um “lugar refúgio” onde estes sujeitos podem reforçar as suas 

identidades africanas.          

 Certamente, somente depois da experiência do preconceito e discriminação raciais na 

diáspora e da organização em agremiações é que africanos de distintos países, nacionalidades 

e etnias – particularmente os cabo-verdianos – passaram a conceber o continente africano 
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como uma unidade cultural, racial, histórica e geográfica. Daí que, ao longo dos anos, 

particularmente nos meses de Maio e de Novembro, nos quais há comemorações alusivas ao 

continente africano ou à cultura negra, diversas associações e estudantes realizem palestras 

sobre "História de África”, nas quais, se esforçam em ensinar aos brasileiros que “África não 

é um país, mas um continente com 54 países”, por meio de imagens, slides e vídeos, 

mostrando a diversidade cultural, racial, étnica e geográfica, particularmente a realidade rural 

dos países africanos.           

 Em sua ação político-pedagógica, estes sujeitos buscam descontruir as imagens de 

África como um lugar de guerras, secas, fomes e de desigualdade que são reiteradamente 

difundidas na grande mídia. Para tanto, procuram mostrar a “África que a mídia esconde”, 

apresentando imagens das grandes e modernas cidades africanas, iluminadas, cheias de 

estradas, prédios altos, monumentos, pontes, etc. Vejamos, então, um depoimento que bem 

ilustra as palestras realizadas pelos estudantes africanos:  

Nunca tive assim, vontade de trabalhar fora, porque aqui na UECE já me deram 

trabalho já aqui. A única coisa, eu saio faço algumas atividades fora e volto. Ganho 

dinheiro e volto, fora da UECE, tipo..., palestras sobre “África contemporânea” e 

“África como você nunca tem visto” nos colégios. É aquela coisa, quando você fala da 

África, primeira coisa que vem na cabeça de quem nasce aqui, porque aprendeu isso 

no colégio, na creche, primeira coisa é quem está com fome, com prato na mão, 

comendo, mosca parando. Então, na minha sala... todas as imagens que eu tenho, eu 

coloco fonte de informação, que é pra pessoa vai no Google, bota a fonte e você vê a 
imagem. Pra não dizer que eu peguei aquela imagem de alguns países da Europa. 

Então eu mostro a África, por isso que a minha palestra é assim: “África 

contemporânea e África como você nunca tem visto”. Então é aquela, é aquela 

angustia, é mesmo? - É assim? - Ah, eu não sabia, então... eu não dou culpa a eles. 

Então, culpa é metodologia do ensino aqui no Brasil, é. Eu, por exemplo, eu pego a 

capital de cada país da África e pego o interior de cada país da África, eu mostro duas 

imagens, eu falo assim: - essa imagem de pobreza, é isso que passa no Brasil. – E, 

essa imagem de riqueza. - Vocês já viram? Não. Mas está aqui fonte de informação, 

vai no Google, bota e você vai ver. [Estudante bissau-guineense, cursando 

Especialização, residente há cerca de 8 anos em Fortaleza. Trabalha em uma 

instituição pública com “carteira assinada”. Entrevista gravada em 22/01/2014].

  

Assim, os estudantes africanos encaram, como grande missão, o trabalho de 

informação sobre África, a história de seus povos e culturas, sempre na perspectiva de 

desconstrução das imagens estigmatizantes que a grande mídia, no Brasil, difunde sobre 

África. Na realidade, as associações estudantis africanas são formadas por indivíduos de um 

mesmo país, a partir das identificações nacionais, ou, em determinados casos, com base na 

identificação com o continente africano. Tais identificações ou identidades nacionais – por 

exemplo, a bissau-guineense – ou, mesmo identidade africana, são constituídas a partir de 

elementos considerados comuns aos seus membros, como a nacionalidade ou o fato de serem 
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africanos e negros. Assim, as associações e suas lideranças tornam-se produtoras do discurso 

identitário de um determinado país ou, mesmo, do continente africano: são elas as 

responsáveis por organizar as festas alusivas às independências nacionais ou ao dia 25 de 

maio, dia de África e pelas palestras sobre as nações e o continente africano. São também as 

agremiações que organizam as “Semanas Africanas”, momento específico de apresentações e 

discussões sobre temáticas que reforçam a africanidade, como base de configurações 

identitárias.            

 São as lideranças das associações estudantis que representam os africanos no Estado, 

bem como são via as associações que os africanos na Diáspora se beneficiam do apoio e das 

parceiras com instituições públicas e privadas do Estado do Ceará, com acesso a cursos 

técnicoprofissionais de curta duração, cursos de línguas, apoio jurídico dentre outros 

benefícios. É das associações e suas lideranças que vêm muitos dos discursos e concepções 

acerca do pertencimento identitário, da identidade africana, da negritude, do pan-africanismo, 

da valorização da africanidade. Vejamos, então, as falas de um dos líderes de uma agremiação 

estudantil africana:    

É essa a minha identidade, um homem negro, eu sou um negro. A minha identidade é 

negra.  Me identifico com África, com o continente, como um homem negro. [...]. A 

nossa raiz é a África. É lá que devemos ir buscar a água para satisfazer a nossa sede. A 
sede da cultura, a sede da história, a sede da identidade, a sede de princípios que 

foram roubados por anos de escravatura. Então, para isso devemos regressar ao 

passado, não viver no passado, mas sim regressar do passado, entender o passado e 

aprender do passado e aplicar no presente. O princípio do rastafári é ter essa garra, é 

de procurar a história, de amar a terra, a natureza, de respeitar os mais velhos que nos 

princípios da África, dos africanos, dos nossos antepassados. [Estudante cabo-

verdiano, residente em Fortaleza há mais de 5 anos, cursando faculdade particular. 

Militante e líder de pelo menos duas associações africanas. Entrevista gravada em 20 

de março de 2011]. 

 

O discurso desta liderança expressa uma identidade construída na Diáspora, focada na 

negritude. Cabe destacar que na experiência de vida dos estudantes africanos em seus países, 

as suas identidades não são fundadas nesta condição do ser negro. De fato, é esta uma 

construção identitária típica dos processos da Diáspora. Uma questão central que emerge 

desta construção identitária do “ser africano”. Do “ser negro” é como os sujeitos concebem a 

negritude, como a definem em suas concepções e em suas práticas. Percebe-se no discurso das 

lideranças das associações, uma tendência que parece apontar uma visão essencialista da 

identidade africana, na qual a ideia de raça, particularmente, da raça negra é tida como 

entidade biológica, em oposição ao mundo branco, ocidental europeu e capitalista. Nesses 

discursos, o homem negro africano, assim como a África aparecem ocupando um lugar 
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especial no mundo. Nesses sujeitos predomina uma visão Afrocentrista, onde África e o 

homem africano são reinventados, mitificados e idealizados como tendo uma cultura superior 

ao dos outros povos e nunca igual. Acerca da reinvenção ou ressignificação de África nas 

diásporas e a mitificação do continente, a obra de Patrícia Pinho (2004), intitulada As 

Invenções de África na Bahia, constitui um aporte importante para compreender a construção 

de processos identitários: 

É então que trato do conceito do mito da “Mama África” e de como a crença em uma 

África mítica e idealizada tem estimulado as concepções de negritude e a produção 

das identidades. A mitificação da África é um processo recorrente na maioria das 

comunidades negras da diáspora. Defendo que as culturas negras desenvolvidas nestas 

comunidades, muito mais do que serem resultantes de uma congelada “herança 

africana”, têm se construído a partir de dinâmicos processos ocorridos no interior do 

sistema Atlântico Negro, no sentido elaborado por Paul Gilroy (PINHO, Op. cit., p. 

22). 

 

É assim que, nos processos da Diáspora, narrativas emitidas por produtores de 

discursos identitários –dentre estes, as lideranças das associações estudantis– vão sendo 

encarnados por estudantes que passam a se “africanizar”, quando, em seus países, o seu 

principal referencial identitário era o grupo etnolinguístico, o partido político, a região de 

origem, sua classe ou grupo social, ou mesmo o clube de futebol de sua cidade. Entretanto, na 

diáspora, esse referencial se torna secundário e a negritude, a identificação enquanto negro e 

africano passam a ser a principal marca identitária, particularmente, diante da sociedade 

cearense e seus processos de discriminação em relação aos negros.197 De fato, as análises de 

Pinho (2004) abrem vias investigativas no sentido de pensar a tendência ao essencialismo nas 

comunidades africanas na Diáspora. Assim demonstra esta autora: 

Existe uma crença, muito difundida no imaginário brasileiro e legitimada por 

discursos étnicos dos mais variados lugares, de que existiria uma “essência africana” 

presente em cada negro no mundo. Essa ideia atribui aos negros, de maneira 

automática, características que lhes seriam “inerentes”, como a força física, a 
virilidade e a aptidão para a música e a dança. Procuro mostrar que ao tomar a 

natureza – entendida como a combinação da aparência com a essência – como a 

principal forma de identificação do negro, e ao se divulgar a noção de que as 

“tendências negras” seriam transmitidas pelo sangue, coloca-se em xeque a 

importância da própria cultura para o entendimento da construção da identidade. Neste 

sentido, a poderosa noção de que é preciso “tornar-se negro”, tão cara ao movimento 

social antirracista, é ameaçada pela contradição da crença de que é preciso “recuperar” 

tendências que estariam “inscritas no corpo”. Analiso então o racialismo presente na 

construção das identidades, procurando mostrar como a “raça” tem sido instaurada 

como o centro gerador das definições (PINHO, Op Cit., p. 23). 

                                                             
197 Cabe aqui ressaltar que, distintos setores da sociedade cearense pensam-brancos e eurodescendentes, alguns 

dos quais, além do preconceito e da discriminação, sentem também um ódio em relação à presença de africanos 

no Estado. Assim, culpam o presidente Lula pela vinda de africanos ao Ceará. 
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Esse processo de ressignificação identitária tão bem circunscrito por Pinho (2004) 

também se torna deveras visível na diáspora africana em Fortaleza, particularmente, entre os 

estudantes cabo-verdianos e bissau-guineenses, a partir de seus trajes africanos, cabelos 

trançados ou em estilo black power, dreads, rastafári, turbantes e, outros símbolos culturais 

africanos. A rigor, as lideranças estudantis oriundas de Cabo-Verde e da Guiné-Bissau – que 

são a maioria – assumem, com maior visibilidade na Diáspora em Fortaleza, a identidade do 

“ser negro africano”, buscando formas de expressar sua africanização.    

 Essa afirmação identitária africana é produzida para marcar distinções no interior da 

população brasileira, tendo ressonância nas comunidades estudantis africanas. Nestes 

processos, reafirmam a condição de negro africano passa a ser uma questão central. Convêm 

demarcar que setores intelectuais vinculados às lutas emancipatórias, sobremodo, no contexto 

universitário acolhem estas expressões do ser negro, constituídas pelos estudantes africanos 

na Diáspora. Em meio a estas expressões identitárias diaspóricas emergem representações de 

mistificação da África, com tendência à essencialização. Um outro segmento social que 

difunde esta dimensão do ser negro e africano é formado por jornalistas que constroem 

reportagens sobre a presença africana em Fortaleza.198 É deveras expressivo demarcar a 

ressonância desta “africanização” diaspórica nos processos de ressignificação identitária. Um 

caso emblemático é o que se efetiva sobremodo entre segmentos de estudantes cabo-

verdianos, em função da própria questão de Cabo-Verde à África. Senão vejamos o 

depoimento deste estudante cabo-verdiano:    

Eu não tinha ainda esta consciência, não profundamente. Eu sempre me vi a minha 

pessoa diferente. Mas não numa consciência como agora tenho. Eu sempre sentia que 

eu era diferente, no sentido de como eu me apresentava, no sentido de como eu via as 

coisas. Eu sempre quis ser diferente, mas não tive essa consciência da negritude como 

eu tenho agora. Mas já via a coisa, que me despertava atenção. Mas não conhecia 
muito da África, não conhecia muito da cultura africana. Só depois, de ir para os EUA 

é que comecei realmente a conhecer. Porque antes de ir eu era um daqueles que 

pensava que era branco, entende. Para mim eu era um branco, eu era um português. 

Eu me identificava como um português, porque foram as mensagens que eles me 

passaram. Antes de ir eu era essa pessoa. Quando entrei numa realidade diferente 

comecei a questionar quem sou eu? Então a pergunta me fez movimentar para 

encontrar a resposta, para eu me poder identificar. Então o rastafári me deu a 

identidade. [Estudante cabo-verdiano, residente em Fortaleza há mais de 5 anos, 

cursando faculdade particular. Militante e líder de pelo menos duas associações 

africanas. Entrevista gravada em 20 de março de 2011]. 

                                                             
198 Ao longo de suas vivências e percursos na diáspora, em diversos momentos e ocasiões, os estudantes 

africanos são contatados por jornalistas, pesquisadores e também professores de ensino fundamental, médio e 
superior para falar de sua vivência na cidade de Fortaleza. Somente no neste ano 2016, recebi, até ao momento 

em que escrevo estas linhas, cerca de 16 telefonemas de jornalistas, pesquisadores e professores, para falar da 

minha e da situação dos africanos em Fortaleza.  
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O depoimento acima bem mostra a ideologia e visão africanista e negra das lideranças 

e integrantes das associações africanas. Assim, na diáspora, as agremiações estudantis e 

outros movimentos sociais criados pelos estudantes africanos constituem-se como 

representantes legítimas dos africanos, sendo uma forma a partir da qual, África pode ser 

reinventada e vivenciada no cotidiano. De fato, de uma ou de outra forma, elas refletem muito 

a realidade do continente. É a partir dos encontros e reuniões associativas que a África é 

reinventada e mitificada na diáspora. Desse modo, as associações e suas lideranças se tornam 

guardiãs da identidade africana, da africanidade, ainda que, muitas vezes, tal identidade seja 

essencializada. Certamente, as associações africanas parecem funcionar como espaços de 

afirmação identitária, na condição de locais de empoderamento, de troca de conhecimento e 

de ideias, de estratégias de sobrevivência, de fazer política e, de trocas multiculturais. 

 Finalmente, a organização desses alunos em movimentos e associações na Diáspora 

para reivindicar sua existência social enquanto estudantes, cidadãos estrangeiros, negros e 

africanos podem ser ancorados num movimento mais amplo dos processos de construção 

social da identidade pessoal e coletiva aos quais Axel Honneth (2009) designa de “luta por 

reconhecimento”. De acordo com este autor, nas sociedades contemporâneas, os conflitos 

sociais não ocorrem mais, predominantemente pela autoconservação dos grupos ou pelo 

aumento de poder com a expansão territorial, mas se originam em experiências de desrespeito 

social ou de ataques à identidade pessoal ou coletiva dos grupos que, são capazes de 

desencadear ações que busquem restaurar relações de reconhecimento mútuo ou, desenvolvê-

las num estágio superior (HONNETH, 2009).199 É nesta perspectiva que se pode melhor 

visualizar os sentidos e significados dos movimentos de organização dos estudantes africanos 

na Diáspora, circunscrevendo as associações estudantis como espaços de ressignificações 

identitárias.           

 Por ultimo, cabe destacar que, individualmente, distintos estudantes e imigrantes 

africanos têm participado de protestos de caráter político na cidade de Fortaleza. De fato, 

alguns estudantes africanos que participam de movimentos estudantis brasileiros – de 

                                                             
199 Para Honneth, é possível ver nas diversas lutas por reconhecimento, uma força moral que impulsiona 

desenvolvimentos sociais. Seu trabalho distingue três dimensões de luta: a dimensão “emotiva”, individual e 

familiar que é indispensável para a realização dos projetos pessoais; a esfera da “estima social”, em que esses 

projetos podem ser objeto de um respeito solidário pelo Estado e, finalmente; a esfera “jurídico-moral”, em que a 

pessoa individual é reconhecida como autônoma e moralmente respeitável, desenvolvendo assim, uma relação de 

autorrespeito pelo aparato jurídico ou do Direito. É somente nas duas últimas esferas – da sociedade civil e do 
direito – que Honneth (2009) vê a possibilidade de a luta ganhar contornos de conflito social. Portanto, este autor 

coloca o conflito social como central nas sociedades modernas, nas quais, não faltariam formas de desrespeito 

como a privação de direitos e a degradação de formas de vida, ligadas às esferas do Direito e do Estado. 
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esquerda e influenciados por partidos políticos de esquerda – costumam fazer-se presentes 

nessas manifestações políticas, vestidos de camisetas vermelhas e gritando palavras de ordem. 

Tais comícios políticos, aconteceram durante as visitas do antigo presidente brasileiro Lula da 

Silva à Fortaleza nos anos 2015-16 que, decorreram na Praça do Ferreira no Centro de 

Fortaleza, onde este político e militante do Partido dos Trabalhadores denunciava o “golpe de 

estado” em curso no Brasil. Estes mesmos estudantes participaram de outras manifestações 

políticas, realizadas majoritariamente contra o aumento das passagens de ônibus e contra a 

realização da Copa das Confederações ocorrida em 2013 e Copa do Mundo decorrida em 

2014, ambas realizadas no Brasil. Em parte das manifestações ocorridas contra as duas Copas 

houve confrontos entre os manifestantes e diferentes unidades policiais, com a participação de 

estudantes africanos.          

 Já outros estudantes e imigrantes africanos também têm saído às ruas em 

manifestações, protestos e passeatas “contra a corrupção”, vestidos com camisetas verde e 

amarelo da seleção brasileira, organizados por grupos de “direita” e pela classe média 

fortalezense. Tais manifestações tem a concentração na Praça Portugal e no aterro da Praia de 

Iracema, na Av. Beira-Mar. Desta forma, temos a participação de estudantes e imigrantes 

africanos em manifestações de caráter político tanto “de direita” quanto “de esquerda” 

brasileiros, onde os sujeitos imigrantes encarnam estas posições políticas. Tais 

posicionamentos e ativismos são visíveis nas suas páginas do Facebook, nas suas discussões, 

posts, curtidas e compartilhamentos.   

Fig.12. Cartaz anunciando a parceria entre      Fig. 13. Cartaz anunciando o 1º Congresso da UEGA          

a Empresa Microlins e a AEAC, no ano 2011.   realizado na cidade de Fortaleza, em 2011. 
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5.9. Desafios da Diáspora Africana no interior da Unilab, residentes nos Municípios de 

Redenção e Acarape          

 A comunidade estudantil africana integrada na Unilab e residente nos municípios de 

Redenção e Acarape teve seu início no ano 2011, com o início de funcionamento desta 

Universidade Federal. Os desafios cotidianos sentidos pela Diáspora africana na cidade de 

Fortaleza são similares àqueles vivenciados pela comunidade africana residente nos 

municípios de Redenção e de Acarape, localizados no Maciço de Baturité, no interior do 

Estado.200 Em Redenção – que dista cerca de 62 kms da capital Fortaleza e o município 

vizinho de Acarape que dista 61kms da capital do Estado – residem cerca de 400 estudantes 

africanos oriundos dos PALOP e de Timor-Leste, inseridos na Unilab.   

 No Estado do Ceará, a Unilab conta com 6 (seis) unidades acadêmicas, 

nomeadamente: o Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, que oferta, somente, o Curso de 

Administração Pública; o Instituto de Desenvolvimento Rural que, conta até ao momento, 

com o Curso de Agronomia; o Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, que oferece os 

Cursos de Ciências da Natureza e Matemática, de Química, de Biologia, de Matemática e de 

Física. Já o Instituto de Ciências de Saúde oferece, somente, o Curso de Enfermagem, 

enquanto que o Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável oferece o curso de 

Engenharia de Energias. Por sua vez, o Instituto de Humanidades e Letras, o maior, conta com 

os Cursos de Humanidades, de Antropologia, de Sociologia, de História, de Pedagogia e de 

Letras-Língua Portuguesa.          

 O Estado da Bahia conta, somente, com uma unidade acadêmica da Unilab, situada no 

                                                             
200 Os municípios de Redenção e de Acarape estão localizados no Maciço de Baturité – uma formação geológica 

localizada no sertão central do Estado do Ceará, composto por 14 Municípios. Este Maciço é formado por rochas 

calcárias e graníticas, possuindo muitas cachoeiras, rios e vestígios de mata atlântica. O município de Redenção 

possui ainda, o Museu Senzala do Negro Liberto, localizado bem na entrada da cidade no Sítio Livramento, um 

canavial e a unidade de produção da aguardente Douradinha. O sítio foi construído em 1873, pela família Muniz 
Rodrigues. O marco histórico do local é a concessão de cartas de alforria a todos os negros cativos, em 25 de 

março de 1883, cinco anos antes da assinatura da Lei Áurea. Além da Casa Grande, a senzala, o canavial e o 

antigo maquinário de fabricar a cachaça intitulada “Douradinha”, o casarão construído no século XVII, abriga 

também móveis e utensílios antigos do fim do século XIX da família Muniz Rodrigues e histórias da época da 

escravidão. Em outra parte do sítio, a senzala era onde os escravos descansavam e eram castigados. Eles eram 

chicoteados no local e, como eram muito altos - tinham cerca de 1,80 metros - precisavam ficar deitados. Quanto 

mais rebeldes, mais no fundo da senzala ficavam. Um cômodo úmido, parecido com um túnel, de teto baixo, 

com uma única e estreita entrada de ar com grades. No cubículo escuro, eram colocados cerca de dez escravos. 

Ao todo, nos pequenos e escuros cubículos da senzala viviam cerca de 100 escravos. Eles eram obrigados a 

entrar ali às 18 horas e sair às 6 horas. Dormiam no chão, em cima de esteiras de palha. Em cada cômodo havia 

instrumentos de tortura, como correntes, algemas e gargalheiras. Essas últimas serviam para prender o escravo 
na parede pelo pescoço. Havia até para criança e adolescente (Fonte: Governo do Ceará, disponível em:< 

http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/12253-redencao-conheca-a-primeira-cidade-do-brasil-a-

libertar-os-escravos>. Acessado em 01 jun. 2016). 

http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/12253-redencao-conheca-a-primeira-cidade-do-brasil-a-libertar-os-escravos
http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/12253-redencao-conheca-a-primeira-cidade-do-brasil-a-libertar-os-escravos
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“campus dos Malês”, localizado no Município de São Francisco do Conde. Este Município do 

interior baiano dista cerca de 81 kms de Salvador, capital do Estado. Assim, a Unilab-Bahia 

conta somente com o Instituto de Humanidades e Letras que, oferece até ao momento, os 

Cursos de Humanidades e o de Letras-Língua Portuguesa.      

 No Ceará, a Unilab possui três campi nos municípios vizinhos de Redenção e de 

Acarape, nomeadamente, o “campus da Liberdade” – unidade principal e onde se localiza a 

Reitoria da Universidade e as unidades acadêmicas da área de Humanidades – e o “campus 

das Auroras” – onde se localizam as unidades acadêmicas de Ciências Sociais Aplicadas, 

Naturais e Exatas. Esses dois campi estão situados dentro dos limites do Município de 

Redenção. Já o “campus dos Palmares”, fica localizado no município vizinho, de Acarape.

 Assim, grande parte dos estudantes da Unilab reside em Redenção e, outro contingente 

significativo, reside no município de Acarape,201 por conta da falta de residências, dos altos 

preços dos alugueis e da especulação imobiliária em Redenção, num contexto em que, 

anualmente, essa IES recebe, anualmente, novos estudantes brasileiros e estrangeiros. 

Vejamos, em seguida, os dados da Tabela 7, relativos aos quantitativos de estudantes 

brasileiros, africanos e timorenses inseridos na Unilab nas suas unidades acadêmicas 

localizadas no Ceará e na Bahia, no ano 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
201 O município de Acarape dista cerca de 61km da cidade de Fortaleza, levando-se cerca de 45min de carro 

entre a capital do Estado e esse município do interior. Localizado na microrregião do maciço de Baturité, 

fazendo fronteira com o município de Redenção. No censo realizado no ano 201, Acarape possuía cerca de 

15.338 habitantes e 4,184 domicílios, o sistema de esgoto cobria cerca de 3.598 habitantes e o sistema de 

abastecimento de água urbanos cobre 7.867 habitantes, enquanto que cerca de 2.193 habitantes rurais tinham 

abastecimento de água. No ano de 2013, cerca de 4.429 habitantes tinham energia elétrica neste município, e 319 

tinham linhas telefônicas fixas e, havia cerca de 113 pontos de acesso à internet.  O Índice de desenvolvimento 

humano (IDH) deste município era de 18,28, ocupando o 125º lugar no Estado do Ceará. Este município fazia 

parte do distrito de Redenção até 1987, data de sua emancipação, tornando-se município próprio. Acarape conta 

com abundância de mananciais de água, sendo cortado por dois rios Acarape e Pacoti, possuindo vários açudes. 
O município de Acarape possui cerca de 155,684 km², altitude média de 95m, com clima tropical subúmido 

quente. Tal como Redenção, Acarape também aboliu a escravidão em 1883, no dia primeiro de janeiro. (Fonte: 

Jornal O Povo, disponível em: <http://www.opovo.com.br/ceara/acarape/ >. Acessado em 01 jun. de 2016). 

http://www.opovo.com.br/ceara/acarape/
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Tabela 7. Quadro Geral de Alunos, por nacionalidade, ativos nos cursos de Graduação da Unilab no ano 

2014. 

 

 

Legenda das nacionalidades: ANG= Angola; BR= Brasil; CV= Cabo-Verde; GB=Guiné-Bissau; MZ= 
Moçambique; STP=São-Tomé e Príncipe;  

Fonte: Unilab, julho de 2015. 

 

 Neste Tabela institucional, relativa aos dados quantitativos de alunos da Unilab, juntos 

os estudantes de suas unidades acadêmicas no Ceará e na Bahia, percebe-se que no ano de 

2015, a IES contava com um total de 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) estudantes ativos 

em seus cursos de Graduação, dos quais, os brasileiros constituíam o grupo majoritários, com 

1.526 (mil quinhentos e vinte e seis) alunos, cerca de três vezes mais numerosos do que todos 

os estrangeiros juntos, que totalizavam 650 (seiscentos e cinquenta) estudantes, dos quais, 46 

eram angolanos, 77 cabo-verdianos, 386 bissau-guineenses, 18 moçambicanos, 53 são-

tomenses e 70 timorenses. Desta forma, a quantidade de alunos brasileiros nas salas de aulas, 

superava de forma clara e evidente, a presença de estudantes africanos, o mesmo acontecendo 

com o corpo docente e, mais ainda, quando se tratava de funcionários e corpo técnico 

administrativo, quando comparados com professores e funcionários africanos. Esta presença 

majoritária de alunos brasileiros contraria as “Diretrizes Gerais da Unilab, sua missão e 
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objetivos”, bem como a sua “política de seleção”. Assim sendo, nesse contexto turbulento 

dentro e fora da IES, desde o ano de 2013 que, circulam rumores e boatos nos seus corredores 

de que, um grupo seleto de docentes e técnicos do corpo administrativos brasileiros e 

afrobrasileiros pretende reduzir a cota de presença de alunos africanos de 50% para 25% ou 

menos pois, estes constituem a principal fonte de problemas da Instituição. No cenário de 

evolução do número de estudantes desta IES, observemos agora, os dados da Tabela 8, 

relativos aos quantitativos de estudantes africanos e timorenses inseridos na Unilab em suas 

unidades acadêmicas no Ceará e na Bahia, um ano depois, coletados no ano 2015. 

 

Tabela 8. Quadro Geral de Alunos, por nacionalidade, ativos nos cursos de Graduação da Unilab ano 

2015. 

 

Legenda das nacionalidades: ANG= Angola; BR= Brasil; CV= Cabo-Verde; GB=Guiné-Bissau; MZ= 
Moçambique; STP=São-Tomé e Príncipe;  

Fonte: Unilab, julho de 2016. 

 

Esta tabela institucional, similar ao primeiro, mas referente aos dados do ano 2015, 

mostra tendências semelhantes ao anterior, com maior representação de alunos nos cursos de 
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Graduação. No ano 2015, percebe-se um crescimento no número de alunos matriculados e 

ativos na Unilab, com um total de 2888 (dois mil, oitocentos e oitente e oito) estudantes. Mais 

uma vez, a quantidade de alunos brasileiros é de 2084 (dois mil e oitenta e quatro) indivíduos, 

número que representa cerca de três vezes mais, a quantidade de alunos estrangeiros que, 

juntos somam somente 804 (oitocentos e quatro) estudantes, sendo 72 de Angola, 87 de Cabo-

Verde, 473 de Guiné-Bissau, 26 de Moçambique, 77 de São-Tomé e Príncipe e 69 de Timor-

Leste. Assim, do ano 2014 para o ano 2015, entraram cerca de 558 (quinhentos e cinquenta e 

oito) estudantes brasileiros, ao passo que no mesmo período de tempo, entraram somente, 154 

(cento e cinquenta e quatro) alunos, ou seja, três vezes e meio à mais de brasileiros em relação 

ao quantitativo de estrangeiros. 

No cotidiano dos alunos e da Instituição, para o deslocamento e transporte de alunos 

entre os campi, desde o ano 2014 que esta IES disponibiliza um ônibus intercampi que liga os 

três campi, Liberdade, Auroras e Palmares, fazendo a seguinte rota – Palmares-Liberdade e 

Palmares-Auroras-Liberdade – e, circula entre as 8h00min e 22h45min, com paradas 

regulamentadas em locais e horários permanentes. Entretanto, fora dos horários e paradas 

estabelecidos, os estudantes têm de se deslocar por meios próprios, utilizando o ônibus 

intermunicipal e as topics,202 pagando a passagem quem custa cerca de R$ 1,50 (um real e 

cinquenta centavos), a preços do ano de 2016. Porém, apenas no ano 2016 é que passaram a 

ser emitidas “carteiras estudantis” para os estudantes da Unilab, num processo lento, cujo 

                                                             
202 Topic é a designação popular do transporte público semicoletivo, alternativo, complementar e de cariz 

particular existente na cidade de Fortaleza, cobrando tarifas iguais a dos ônibus. Na realidade são viaturas do 

tamanho de micro-ônibus de até 30 lugares, pintadas de cor branca, com barras azul escuro, onduladas, 

conhecidos no Brasil como vans e no contexto de Fortaleza, são vulgarmente, chamadas de topics. Na realidade, 

a designação topic refere-se à marca das viaturas que, na década de 1980 e 1990, faziam o transporte alternativo 

e complementar nesta metrópole, devido à carência de transporte público. Como não tinha designação oficial, a 

marca dos automóveis “Topic”, a população de Fortaleza acabou chamando de Topic a este tipo de transporte, 

que se popularizou. Assim, mesmo com a evolução do tipo transporte, modernização e mudanças das marcas dos 
automóveis, a população continuou chamando de topic a esse tipo de transporte alternativo, designação que 

permanece até aos nossos dias. De fato, as topics constituem uma alternativa e complementam o transporte 

público coletivo na cidade de Fortaleza, que feito por ônibus e micro-ônibus de forma integrada, pertencentes a 

diferentes empresas privadas que, estão organizando em um sindicato dos Ônibus (Sindiônibus) e o Sindicato 

das Vans (Sindivans), ambos os sindicatos, estão congregados em uma Empresa de Transporte Urbano de 

Fortaleza (Etufor) que, emite as licenças de funcionamento e dita as rotas de circulação dos veículos. Assim, 

todos os ônibus oficiais que circulam em Fortaleza, estavam pintados com uma e única cor. Atualmente, na nova 

gestão da Prefeitura de Fortaleza, iniciada em 01 de janeiro de 2013, introduziu ônibus e ônibus articulados de 

12 e 18 metros conhecidos como “sanfonas” modernos, com ar-condicionado, pintados a duas cores: fundo 

branco, com uma ondulação verde claro. Entretanto, as topics continuam as mesmas, a única novidade é que, 

além de percorrerem as artérias principais, este tipo de transporte alternativo e complementar, passou a circular 
nas vias secundárias da cidade e adentrar entrar os “Terminais” de Transporte Coletivo, algo que era apenas 

prerrogativa dos ônibus. Entretanto, enquanto transporte alternativo e complementar urbano, as topics constituem 

a parte mais fraca e “sucateada” do transporte público de Fortaleza.  



 

301 

 

cadastramento estava sendo feito, por etapas. Assim, nem todos os estudantes tinham carteiras 

estudantis porque, os centros acadêmicos (CA) desta IES ainda estavam solicitando, no 

momento em que descrevias esta realidade, em finais do mês de junho de 2016. 

Mesmo existindo uma distância geográfica e também um distanciamento político com 

a diáspora africana residente na capital Fortaleza,203 a comunidade estudantil africana 

residente nesses dois municípios do interior do Ceará vivencia um clima semelhante ao 

experimentado em Fortaleza: desconfiança, agressões físicas, acusações, tentativa de estupro e 

o próprio estupro,204 insegurança, roubos, furtos, assaltos, dificuldades de acesso à saúde e, 

situações de preconceito e discriminação racial, o próprio racismo e xenofobia,205 perpetrados 

                                                             
203 Existe distanciamento político e ausência de irmandade e solidariedade entre as comunidades africanas 

residentes em Fortaleza e aquela situada nos municípios de Redenção e Acarape. Apesar da Diáspora Africana 

em Fortaleza existir há mais de uma década e por isso ter acumulado experiências, processos de adaptação e de 
resolução de problemas, nunca houve uma preocupação desta em ajudar na inserção e nas lutas dos estudantes 

africanos inseridos na UNILAB, residentes em Redenção e Acarape. Assim, temos entre os africanos inseridos 

na UNILAB, o surgimento de distintas associações estudantis africanas, conforme o país de origem, e, muitas 

delas, homônimas ou com nomes ou designações muito próximas às das agremiações estudantis existentes em 

Fortaleza, contudo, sem nenhuma ligação ou proximidade com as últimas. Recordo-me que, no mês de Abril de 

2011, após um pedido feito por um professor africano no sentido de a comunidade africana de Fortaleza acolher 

em suas casas, por algum tempo, os primeiros 25 estudantes africanos com contratos para estudar na Unilab – 

que desembarcariam no aeroporto de Fortaleza Pinto Martins nas semanas seguintes e precisariam ficar na 

cidade de Fortaleza, durante o período em que estes estivessem obtendo documentos brasileiros, como RNE, 

CPF, etc – a comunidade africana em Fortaleza rejeitou tal pedido, remetendo tal recusa via carta à UFC, que 

nessa altura, era a IES tutora da Unilab, visto que a última ainda estava em processo de organização e fixação. 
Assim, os primeiros 25 alunos da Unilab desembarcados na cidade de Fortaleza no mês de maio de 2011 

acabaram sendo alojados num edifício pertencente ao Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MTST), 

localizado no bairro São João do Tauape, na cidade de Fortaleza, até que todos obtivessem os documentos na 

Polícia Federal e na Receita Federal. De fato, enquanto membro ativo de uma das agremiações estudantis, 

presenciei e acompanhei de perto o desenrolar deste processo. Fui receber alguns destes estudantes no Aeroporto 

de Fortaleza, ajudando-os na obtenção do RNE e do CPF. Nos anos seguintes, este distanciamento continuou da 

mesma forma. Somente a partir do ano de 2014, com a entrada em cena do Professor e ativista congolês 

Bas’Ilele Malomalo – que passou a articular essas duas diásporas africanas, por meio de encontros acadêmicos, 

culturais, debates, reuniões entre os dois grupos – é que passou a existir uma aproximação entre as duas 

Diásporas.  
204 Cabe, aqui, relatar um caso emblemático acontecido em Redenção no ano 2014: durante uma festa organizada 

pela comunidade estudantil africana neste Município, um estudante africano foi acusado de tentativa de estupro 
por uma estudante brasileira. Após o sucedido, este caso acontecido fora dos espaços da universidade, adentrou à 

Universidade, onde alguns grupos de alunos e ativistas brasileiros, ligados a alguns laboratórios e grupos de 

pesquisa da universidade promoveram passeatas e protestos barulhentos em que criticavam o machismo e 

chamavam o estudante africano de estuprador. Este caso gerou desconfiança da população local sobre os alunos 

africanos, um clima de acusações e dividiu opiniões entre alunos, servidores, professores, e o corpo técnico-

administrativo, particularmente, entre brasileiros e africanos que, não sabiam se levavam o caso à Polícia. 

Realmente, as situações de violência doméstica, envolvendo estudantes africanos, nos seus relacionamentos com 

mulheres africanas e brasileiras são comuns, algumas vezes, terminando com africanos sendo enquadrados na 

Lei Maria da Penha e, consequentemente, presos, denunciados pelas mulheres brasileiras. Entretanto, tudo indica 

que a vítima não terá dado queixa na Delegacia de Polícia local, nem comunicado oficialmente à Universidade. 
205 Um caso recente, aconteceu no dia 21 de julho de 2016, quando circulou nos meios de comunicação social do 
Brasil e do mundo, a notícia da prisão de, pelos menos 10 jovens, brasileiros que, alegadamente, planeavam 

realizar ataques e atentados durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro que, iriam se realizar entre os dias 5 a 

25 de agosto do corrente ano na cidade homônima, bem como, que tais jovens brasileiros mantinham contato 
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contra a comunidade africana.206         

 Além do caso da “alegada” tentativa de estupro de uma estudante brasileira em 2014 

no município de Redenção, cuja vítima não terá dado seguimento ao caso, não prestou queixa 

à Polícia e não formalizou o ocorrido junto à Universidade, já no ano de 2016, ocorreu o 

estupro de uma estudante estrangeira de 25 anos, possivelmente, africana, crime este, também 

perpetrado por um estudante estrangeiro de 22 anos de idade, possivelmente africano, sendo 

os dois, o acusado e a vítima, alunos da Unilab.207 O crime aconteceu no município de 

Acarape no dia 17 de junho de 2016, uma sexta-feira, cujo criminoso chegou a ser autuado em 

flagrante e detido no dia 20 do mesmo mês, cerca de três dias após o crime, mas depois foi 

solto, após decisão judicial devido à irregularidade do flagrante. A estudante terá recebido 

                                                                                                                                                                                              
com o Estado Islâmico/Daesh recebiam “dicas” de como realizar atentados nas Olimpíadas, como se unir ao 
tráfico, como fugir do Brasil, etc. No frisson e desenvolvimentos dessa notícia, a “Plus FM”, Rádio sediada no 

município de Redenção, em seu programa “Ceará News 7”, no quadro intitulado “Conexão Brasília-Ceará”, no 

qual – fazendo um “gancho” com a notícia acerca da prisão pela Polícia Federal de “supostos” “terroristas 

brasileiros” orientados pelo Estado Islâmico/Daesh – o jornalista/radialista Donizete Arruda, além de declarar 

que havia mais de uma centena de jovens brasileiros em contato direto com o Estado Islâmico, também fez 

declarações xenófobas e racistas contra alunos estrangeiros de origem africana da Unilab. Este radialista fez uma 

“conexão” entre os alunos africanos e o referido grupo radical islâmico, afirmando que a Unilab e Redenção 

eram o “foco”, na qual, “os estudantes africanos têm vindo das regiões onde o Estado Islâmico atua, estes alunos 

iam a África de férias, passavam dificuldades, fome e eram recrutados pelo grupo extremista islâmico”. Assim, 

pedia “monitoramento e informações dos estudantes de origem africana”, bem como, “lembrou” que: “esses 

estudantes que estupraram em Redenção vêm dessas regiões, acham natural o estupro, que na África é assim. 
Acham que no Brasil é assim, mas aqui não é assim, aqui tem lei”. “Na África é assim, parece navio negreiro”. 

Afirmou também que ele “acompanha as crises atuais vividas em Angola, que está vivendo uma crise mais grave 

que a do Brasil, neste país africano se mata, se esquarteja e se estupra”. Assim, “os africanos matam e 

esquartejam, o estupro é algo normal nessas nações”, fazendo alusões aos casos de estupro acontecido em 

Redenção e crise atuais vividas por Angola, conforme as palavras do próprio jornalista. Nessa linha de 

pensamento, o referido radialista também colocou “em causa” as pessoas do reitor da Unilab, o prefeito e vice-

prefeito de Redenção, pedindo o afastamento destas figuras e afirmou que havia de “derrubá-los”. Assim, ele o 

radialista é não é “galinha-de- água”, que é “bem-nascido”, se distinguindo “dos judeus, dos cristãos-novos que 

vinham ao Brasil fugidos e por isso davam nome de árvore, nome de animal”, etc. Tais declarações do radialista 

– que circularam em um áudio de cerca de 8 minutos – motivaram reações e comentários da comunidade 

africana em Redenção nas redes sociais como Facebook e WhatsApp. No dia seguinte, no site oficial da 

Instituição, a Assessoria de Comunicação da Unilab publicou uma nota em repúdio a tais “declarações xenófobas 
e racistas”.   
206 Durante os eventos acadêmicos e reuniões organizadas entre as comunidades africanas em Fortaleza e em 

Redenção, de que tomei parte, por várias vezes, os africanos de Redenção reclamaram do preconceito e 

discriminação racial sentidos nas ruas, lojas e até nos espaços da Unilab. Reclamaram do atendimento do corpo 

técnico e administrativo da IES, particularmente, de profissionais brasileiros e afro-brasileiros. Os estudantes 

africanos são vistos como um problema na Unilab. Prova disso, foi a proposta apresentada para reduzir a entrada 

de estudantes africanos nesta IE para 25%. No mês de 2014, os estudantes africanos nesta IE deflagraram uma 

greve durante cerca de 50 dias e, ocuparam a reitoria devido à redução nos valores e auxílios monetários de suas 

bolsas de estudos. Durante esta greve, os estudantes africanos foram ameaçados de deportação pela direção da 

Unilab, assim como a Polícia Militar foi acionada para realizar a reintegração de posse da reitoria. 
207 Informações acerca deste caso podem ser encontradas no Jornal “Diário do Nordeste” dos dias 22 e 
23/06/2016, na notícia intitulada “Estudante estrangeira é estuprada em Acarape”. 22 jun. 2016 disponível em: 

<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mobile/cadernos/policia/estudante-estrangeira-e-estuprada-em-

acarape-1.1571271>. Acessado em 23 jun. de 2016. 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mobile/cadernos/policia/estudante-estrangeira-e-estuprada-em-acarape-1.1571271
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/mobile/cadernos/policia/estudante-estrangeira-e-estuprada-em-acarape-1.1571271
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atendimento médico e estava sendo acompanhada por psicólogos. Por meio de nota, divulgada 

no site oficial da Instituição, a Assessoria de Comunicação da Unilab afirmou que tomou 

conhecimento do ocorrido e estava dando apoio social e psicológico aos envolvidos, através 

de seus órgãos internos e acompanhava o desenvolvimento do caso juntos à Delegacia.    

Esse caso de estupro trouxe “à tona”, o clima tenso já existente na Unilab – entre 

alunos, professores, corpo técnico administrativo e reitoria – e veio “entornar o caldo”. Após 

esse caso, emergiram outros casos, até então, desconhecidos. Na verdade, esse seria o terceiro 

caso de estupro registrado na comunidade acadêmica desta IES no Ceará, conforme, as 

manifestações de discentes feministas,208 as pichações e cartazes nas paredes do campus 

principal desta IES e as notícias de jornais que, denunciam e acusam a direção da Instituição 

de tentar silenciar e abafar os casos.209 De fato, na sociedade brasileira, o estupro é um crime 

considerado cruel, causando indignação popular e não é tolerado mesmo entre os criminosos 

encarcerados nas prisões, existindo códigos de retaliação e punição para quem os comete. 

Assim, em muitos estabelecimentos prisionais, os estupradores são colocados em alas 

separadas do resto dos outros presidiários, para a sua própria proteção e preservação de sua 

integridade física.         

No caso do estupro acontecido em Acarape, foi somente a partir de conversas 

informais, comentários de boca em boca, notícias, notas, manifestações, pichações e cartazes 

de repúdio afixadas nas paredes da Unilab que, a população e a imprensa ficaram a saber dos 

casos de estupro, ocorridos entre alunos da Unilab. Nesse cenário, mostro, em seguida, 

                                                             
208 No dia 27 de junho de 2016, o “Núcleo Feminista Dandara dos Palmares” da “Marcha Mundial de Mulheres 

do Ceará” publicou uma nota, denunciando o caso de estupro ocorrido a 18 de junho de 2106 e informava, 

também, que esse era o terceiro caso de estupro registrado na comunidade acadêmica da Unilab-Redenção. O 

mesmo Núcleo afirmava que “ as estudantes denunciam ainda a tentativa de intimidação que estão sofrendo, ao 

serem acusadas de racismo e xenofobia, já que os estudantes denunciados são de origem estrangeira”. In: 

“Unilab: por uma integração contra a cultura do estupro”. 28 jun. 2016. Disponível em Blog da Marcha Mundial 

das Mulheres: <https://marchamulheres.wordpress.com/2016/06/27/unilab-por-uma-integracao-contra-a-cultura-
do-estupro/>. Acessado em 28 jul. 2016. 
209 De fato, após este caso de estupro, surgiram pichações e cartazes contra estupro e racismo nas paredes do 

campus Liberdade da Unilab, conforme presenciei in loco. Assim, por outro lado, o jornal “Ceará News 7” 

publicou notícias, segundos as quais, haveria cumplicidade da Reitoria da Unilab que é acusada pelos próprios 

alunos da Instituição de abafar três casos de estupro de alunas - para que não chegasse à imprensa – ao invés de 

buscar solução para cada caso. Assim, os estudantes teriam pichado as paredes da Reitoria e do próprio gabinete 

do Reitor para que a população e a imprensa tivessem conhecimento. As mesmas notícias davam conta de um 

possível fechamento desta IES, temendo que a Universidade feche as portas. Estas matérias podem ser 

conferidas nas notícias e links: “Violência e Cumplicidade: Reitoria da Unilab abafa três casos de estupro de 

alunas e Camilo Santana Silencia”. 24 jun. 2016. Disponível em: <http://cearanews7.com/reitoria-da-unilab-

abafa-tres-casos-de-estupro-de-alunas-e-camilo-santana-silencia>.  Acessado em 28 jul. 2016. Cf, também 
“Violência Sexual: Universitários acusam Unilab de tentar abafar estupro de aluna e Eunício quer intervenção do 

Ministério da Justiça”. 23 jun. 2016. Disponível em: <http://cearanews7.com/universitarios-acusam-unilab-de-

tentar-abafar-estupro-de-aluna-e-eunicio-quer-intervencao-do-ministerio-da-justica>. Acessado em 28 jul. 2016.    

https://marchamulheres.wordpress.com/2016/06/27/unilab-por-uma-integracao-contra-a-cultura-do-estupro/
https://marchamulheres.wordpress.com/2016/06/27/unilab-por-uma-integracao-contra-a-cultura-do-estupro/
http://cearanews7.com/reitoria-da-unilab-abafa-tres-casos-de-estupro-de-alunas-e-camilo-santana-silencia
http://cearanews7.com/reitoria-da-unilab-abafa-tres-casos-de-estupro-de-alunas-e-camilo-santana-silencia
http://cearanews7.com/universitarios-acusam-unilab-de-tentar-abafar-estupro-de-aluna-e-eunicio-quer-intervencao-do-ministerio-da-justica
http://cearanews7.com/universitarios-acusam-unilab-de-tentar-abafar-estupro-de-aluna-e-eunicio-quer-intervencao-do-ministerio-da-justica
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algumas imagens entre diversos cartazes fixados nas paredes da Unilab, campus Liberdade, 

no município de Redenção que, bem ilustram o clima de tensão e desconfiança que se 

vivencia nesta instituição. Tais imagens foram capturadas pelo pesquisador, no dia 26 de julho 

de 2016, um momento em que decorriam eleições para Reitor e Vice-reitor na Unilab. 

Vejamos então, a sequência de imagens, seguintes:   

 

Figura 12. Sequência de imagens de manifestações contra o estupro, racismo e xenofobia na Unilab.  

 

 



 

305 

 

 

Fonte: Registros do Pesquisador. 

 

Nesses processos de lutas por direitos e reconhecimento na Unilab, cabe destacar o 

papel do movimento estudantil e da comunidade acadêmica, constituída por alunos africanos e 

brasileiros nesta Universidade. Particularmente, nos casos dos estupros, ressalto o papel e 

esforço das estudantes e feministas na promoção dos direitos das mulheres, por meio de 

manifestações e cartazes espalhados pela Universidade, cujas mensagens são bastante fortes e 

expressivas, revelando resistência e denúncia das mulheres diantes dos casos de estupros, bem 

como das tentativas de cerceamento. Os cartazes colados nas paredes do IHL da Unilab foram 

produzidos e afixados por alunas integrantes de algum movimento feministas, demonstrando 

o clima vigente nesta IES, bem como as reivindicações de alunos brasileiros e estrangeiros.   

Aliado do contexto conturbado supracitado, as comunidades estudantis africana e 

brasileira inseridas na Unilab também têm sido alvo da especulação imobiliária, em uma 

cidade e município que padecem de deficiências em termos de infraestruturas básicas de 

saneamento, de delegacias de polícia e de policiamento nas vias públicas, de serviços de 

bombeiros e de pronto socorro médico-sanitário. As residências universitárias, que deveriam 

abrigar os estudantes desta Universidade, não estão prontas para utilização, cerca de cinco 

anos passados, desde que esta IES começou a receber estudantes.210  

                                                             
210 Existem diferentes versões sobre o fato das residências universitárias da Unilab não estarem prontas. A 

primeira é de que na elaboração do projeto das residências, os responsáveis se esqueceram de desenhar o sistema 

de esgotos. A segunda é que as residências foram construídas em um terreno com excesso de pedregulhos, 

situação que encareceu ainda mais a obra, impedindo que o sistema de esgoto fosse concluído, bem como, 
impediu que mais residências e outras infraestrutas da Universidade fossem construídas. Entretanto, a Direção 

desta IES nunca marcou uma reunião com o corpo discente, docente e técnico-administrativo para esclarecer esta 

e outras situações. 
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No dia 25 de fevereiro de 2015, os estudantes estrangeiros do Curso de Bacharelado 

em Humanidades, inseridos na Unilab, liderados pelo grupo majoritário, constituído pelos 

alunos de Guiné-Bissau, entraram em greve, por causa do atraso no pagamento das bolsas de 

estudos e corte dos auxílios que custeiam a permanência de cerca de 361 alunos brasileiros e 

estrangeiros desta Universidade. O atraso das bolsas de estudo e cortes dos auxílios afetou, 

sobremaneira, os estudantes estrangeiros desta IES.211  

Não obtendo resposta satisfatória da direção da Unilab, no dia seguinte, os alunos 

decidiram ocupar o prédio da Reitoria. Esta greve contou com o apoio de parte do corpo 

docente da Universidade, majoritariamente, professores africanos. Entretanto, para dissuadir a 

greve, a direção da Instituição ameaçou que os estudantes africanos participantes da greve 

seriam deportados. O prédio da Reitoria só foi desocupado semanas depois, após a expedição 

de uma “liminar de reintegração de posse”, emitida por uma juíza da 7ª Vara Federal que, 

estabeleceu uma multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia e ameaça de 

intervenção da Polícia Federal. A ocupação do prédio da Reitoria durou mais de 12 dias e o 

prazo para a desocupação vencia no dia 16 de março. Assim, os estudantes foram obrigados a 

desocupar o prédio, mas a greve continuou tendo durado cerca de um mês.  

 Na tentativa de obter esclarecimentos acerca dos cortes no Programa de Assistência 

Estudantil (PAE) na Unilab que, culminaram com a greve dos estudantes, o mandato político 

do Deputado Estadual Renato Roseno do PSOL-CE propôs, convocou e organizou uma 

Audiência Pública (AP) “para discutir os cortes no programa de assistência estudantil dos 

alunos estrangeiros da Unilab” na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (AL-CE). Tal 

Audiência Pública aconteceu no mês de março de 2015, cerca das 14h30min no em uma das 

salas do Complexo das Comissões Técnicas da ALCE e contou com a participação da 

comunidade estudantil da Unilab, dois juízes federais, representantes da direção da 

Universidade, representante do corpo docente, entre outros.212 Nessa Audiência, além de 

                                                             
211 Para melhor compreensão da greve dos estudantes da Unilab, basta consultar os jornais da cidade de Fortaleza 

nesse período. Uma notícia esclarecedora desse processo pode ser conferida no site do jornal Diário do 

Nordeste, 26 jun. 2015. Estudantes da Unilab decidem manter ocupação da Reitoria por mais 24 horas, 

disponível no link: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/online/estudantes-da-unilab-

decidem-manter-ocupacao-da-reitoria-por-mais-24-horas-1.1231242>. Acessado em 23 jun. 2016. Outra notícia 

publicada no jornal O Povo, 10 mar. 2015. Justiça expede liminar e ordena desocupação de estudantes da Unilab. 

Disponível no link: http://www.opovo.com.br/app/ceara/redencao/2015/03/10/notredencao,3404906/justica-

expede-liminar-e-ordena-desocupacao-de-unilab-por-estudantes.shtml>. Acessado em 24 jun. 2016. 
212 Esta Audiência Pública foi a primeira organizada pelo mandato do Deputado Estadual Renato Roseno do 
PSOL, cerca três meses após a tomada de posse enquanto deputado. Além desta ação, o mandato do referido 

Deputado apresentou outras iniciativas na área da educação, quais sejam: requerimentos, projetos de lei, 

emendas à governamental, requerimentos de pedido de informações ao Governo do Estado, quais sejam: projeto 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/online/estudantes-da-unilab-decidem-manter-ocupacao-da-reitoria-por-mais-24-horas-1.1231242
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/regional/online/estudantes-da-unilab-decidem-manter-ocupacao-da-reitoria-por-mais-24-horas-1.1231242
http://www.opovo.com.br/app/ceara/redencao/2015/03/10/notredencao,3404906/justica-expede-liminar-e-ordena-desocupacao-de-unilab-por-estudantes.shtml
http://www.opovo.com.br/app/ceara/redencao/2015/03/10/notredencao,3404906/justica-expede-liminar-e-ordena-desocupacao-de-unilab-por-estudantes.shtml
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discutirem os cortes no PAE da Unilab, estudantes estrangeiros, sobretudo, africanos desta 

IES também reclamam de mau atendimento por parte do corpo técnico administrativo (CTA) 

e outros funcionários brasileiros e afrobrasileiros, durante as interações no acesso aos 

diferentes serviços dentro da Instituição, bem como, de situações de preconceito e 

discriminação raciais, acontecidas dentro dos espaços da universidade. Além das recorrentes 

situações de preconceito e discriminação racias nas interações com a população local, nas 

ruas, estabelecimentos comerciais, bancos, lotéricas, ônibus e outros serviços públicos e 

privados.            

 No âmbito do debate acerca dos problemas que afetam a Diáspora Africana no Ceará, 

o mandato deste mesmo Deputado articulou e organizou duas outras Audiências Públicas, 

para: “debater os problemas referentes ao fenômeno da migração de africanos para o Brasil 

que residem atualmente no Ceará”, acontecida no dia 16 de setembro de 2015 numa das salas 

do Complexo das Comissões Técnicas da AL-CE. Já a outra Audiência Pública, intitulada, 

“Juventudes, direitos e violências no Maciço de Baturité”, aconteceu no dia 19 de abril de 

2016, dentro dos espaços da própria Unilab, sendo uma iniciativa do Projeto Diálogos 

Urbanos da Unilab e da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará, por meio dos mandatos dos deputados estaduais Elmano de 

Freitas (PT) e Renato Roseno (PSOL).      

 Ainda em Redenção os estudantes africanos queixam-se de que, é comum, os 

estabelecimentos comerciais obrigarem, somente, aos estudantes africanos a deixarem suas 

mochilas, bolsas e sacolas nos guarda-volumes, assim que adentravam as lojas, mercadinhos e 

supermercados. A partir de relatos e depoimentos de estudantes e servidores públicos desta 

IES – durante os eventos em que participei – posso afirmar que, após a chegada dos primeiros 

estudantes africanos, em meados do ano 2011, os estudantes internacionais passaram a ser 

alvos preferenciais de assaltos e roubos nas ruas e dentro de suas residências.  

Assim, são constantes os roubos e assaltos de valores monetários, de telefones 

celulares, de laptops, de relógios, cordões, colares, brincos e pulseiras. Nesse contexto, no 

mês de julho de 2015, um estudante de nacionalidade timorense foi baleado durante o assalto 

                                                                                                                                                                                              
de lei sobre costas no ensino superior; requerimento apresentado para esclarecimento sobre a situação do Fundo 

de Financiamento Estudantil (FIES) e seu impacto nas universidades particulares; bem como, sobre o campus 

multi-institucional no Município de Iguatu que estava atrasado cerca de quatro anos; projeto de lei para pôr fim à 

cobrança de taxas aos alunos com deficiência nas escolas. Estas e outras informações estão disponíveis na página 
oficial deste Deputado no Facebook: Renato Roseno. 06 mai. 2015. “Desafios para a Consolidação Pública no 

Brasil”. Disponível através do link: <https://www.facebook.com/RenatoRoseno50/posts/1005059446172741:0>. 

Acessado em 23 jun. 2016. 

https://www.facebook.com/RenatoRoseno50/posts/1005059446172741:0
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na sua residência. Os malfeitores conseguiram roubar os laptops dos estudantes. Diante do 

clima de medo e insegurança por causa da onda de assaltos e roubos, os estudantes africanos 

pediram uma maior atuação e intervenção da Polícia, para que fizesse rondas regulares entre 

os campi da Liberdade e de Aurora. No contexto deste pedido, uma declaração polêmica foi 

atribuída à Polícia de Redenção que teria afirmado, então que, “a presença de africanos só 

trouxe problemas ao Município”. Assim, o ambiente social vivido pelos africanos nesses dois 

municípios á bastante muito próximo daquele apontado por Brignol & Brum (2013) acerca do 

estranhamento da população local com as comunidades migrantes e, das acusações da origem 

dos problemas sociais, a partir, da segunda metade do século XX na Europa e no Brasil. 

 Nesta Diáspora africana residente em Redenção e Acarape, os africanos passaram a ser 

acusados de serem a fonte dos problemas sociais desses dois municípios: aumento da 

criminalidade, particularmente, assaltos e roubos; insuficiência de moradias e a especulação 

imobiliária; insuficiência dos serviços de públicos de saúde, da rede de esgoto e de 

fornecimento de água potável; insuficiência dos serviços de segurança pública, entre outros. É 

necessário lembrar que, muitos desses problemas sociais não eram percebidos como tais pelas 

populações locais, pelos políticos e, nem pela Polícia. Desta forma, os africanos, enquanto 

minoria racial e étnica passaram a ser vistos como razão a razão de todos os males. Assim, ao 

invés de solidariedade, atenção e proteção, há uma culpabilização desta comunidade migrante 

africana vulnerabilizada – pela falta de atenção por parte de diversas autoridades competentes, 

da própria Universidade, do Município, Governo do Estado e pelo sistema imobiliário 

capitalista – que se deslocou a esses municípios do interior, para fins de estudos.  

 Os estudantes africanos residentes em Redenção vivenciam problemas similares aos 

dos africanos em Fortaleza. Tal como acontece em Fortaleza, há uma brotar de diversas 

agremiações estudantis, com os mesmos propósitos, entre os africanos inseridos na Unilab na 

cidade de Redenção, com destaque para a Associações dos Estudantes Cabo-Verdianos e, para 

a Associação dos Estudantes de Guiné-Bissau. Tais divisões entre os estudantes africanos, 

conforme o país de origem, são bem visíveis, e demonstram as fragilidades desses sujeitos na 

diáspora, a partir da formação de pequenos grupos nacionais, que, muitas das vezes, somente 

interagem com pessoas oriundas de seu país de origem.     

 Por outro lado, muitos estudantes africanos estão em situação irregular ou sequer 

encontram-se matriculados na Unilab. Suas condições de vida são, algumas vezes, mais 

difíceis do que os africanos de Fortaleza, por se tratar de uma cidade pequena, com restrita 
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infraestrutura física e administrativa, com falta de saneamento básico, com uma deficitária 

demanda de imóveis para alugar, com restritos espaços de lazer, dispondo de uma pequena 

delegacia, poucas unidades sanitárias, entre outros problemas. Prova disso, foi o acontecido, 

no início de 2012, menos de seis meses após a inauguração e início oficial das aulas na 

Unilab, quando cerca de oito estudantes de nacionalidade angolana, abandonaram essa IES e 

regressaram ao seu país de origem, alegando dificuldades de adaptação às condições 

encontradas: diferença climática, dificuldades em encontrar imóveis para residir, não 

existência de sistema de esgoto, mosquitos, dentre outras questões. Estes informaram à sua 

embaixada as condições de vida neste município, com tramitação do processo de volta destes 

alunos para Angola.      

Além da presença de estudantes africanos na cidade de Fortaleza e nos Municípios de 

interiores de Redenção e Acarape, situados no Maciço de Baturité, cabe destacar a existência 

de cerca de 15 estudantes africanos, de distintas nacionalidades, na cidade de Sobral, no 

Município com o mesmo nome. O Município de Sobral está localizado no Noroeste do 

Estado, há cerca de 3h00, de carro, da cidade capital Fortaleza. Tais estudantes africanos 

residentes nesta cidade são, na sua maioria, de nacionalidade bissau-guineense e, estão todos 

inseridos na UFC, nos cursos de Medicina, Odontologia, Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Computação, entre outros, sendo, na maioria, mulheres. Este Município constitui a quarta 

economia do Estado do Ceará, depois dos municípios de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia, 

sendo a quarta maior economia do Estado do Ceará e, também constitui o segundo maior 

centro universitário do Estado. A presença de africanos neste município, localizado no interior 

e noroeste do Ceará, deve-se ao fato da UFC ter um campus nesta cidade.  

 Devido ao distanciamento geográfico, há poucas notícias sobre tais estudantes no 

contexto sobralense. Obtive tais informações durante uma conversa informal com um 

estudante bissau-guineense, acontecida numa topic intermunicipal, durante o percurso de 

viagem entre as cidades de Redenção e Fortaleza, quando voltava de um evento acadêmico na 

Unilab, no dia 18 de setembro de 2015. Em conversa informal com este estudante africano 

residente na cidade de Sobral, inserido na UFC, fiquei sabendo que eles vivenciavam uma 

vida “tranquila” e, que a maioria dividia apartamentos entre si e, até com cidadãos brasileiros. 

Durante as férias e tempos livres, os estudantes africanos residentes nessa cidade se deslocam 

para a cidade de Fortaleza e para as cidades de Redenção e Acarape, onde há mais espaços de 

lazer, festas e maiores concentrações de estudantes africanos. Após entrarmos em Fortaleza, 
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fomos informados pelo cobrador que a topic pararia próximo ao Terminal da Parangaba. 

Assim, descemos da topic e entramos no referido Terminal, onde subimos o mesmo ônibus, 

em direção ao Bairro Benfica. Vejamos, então, um extrato da conversa informal tida com o 

referido estudante bissau-guineense na topic, durante uma viagem entre o Município de 

Redenção e a cidade de Fortaleza: 

 

Por estes lados têm mais africanos [Redenção e Fortaleza]. Aqui há mais confusão 
porque tem muito africano. Lá somos poucos, somos 15 estudantes, 8 mulheres e 7 

homens. Lá não tem muita brincadeira, é só estudar. Eu vim pra aqui [Redenção] 

porque tenho um primo que estuda na Unilab. Eu moro em Sobral, me transferi de 

Fortaleza para lá. Eu fazia Ciências Biológicas no campus de Pici, fiquei dois anos 

fazendo, mas mudei de curso e agora faço Odontologia em Sobral. Vim aqui pra 

aproveitar comprar uns materiais pra usar no meu curso, que são muito caros. Lá então 

são mais caros ainda. Aqui em Fortaleza sai mais em conta. Eu moro com mais três 

colegas, dois guineenses e um brasileiro. Lá não tem muita coisa. Neste momento, vou 

para Fortaleza relaxar um pouco. Meu curso é difícil e, não tenho tempo pra muita 

coisa, só estudar. Agora estou aqui porque a UFC está em greve. Nem namorada 

tenho. Tentei namorar, mas não deu certo, só ficar com brasileiras. Namorar é difícil, 
muito menos com meninas do meu curso. Lá você não houve falar de africano, somos 

poucos e é tudo tranquilo. Aqui está muito cheio, é só putaria. Eu venho aqui poucas 

vezes, só vou à Fortaleza quando é hora de renovar o visto na Polícia Federal. 

(Estudante bissau-guineense residente na cidade de Sobral há cerca de 3 anos e, 

vivendo no Ceará há cerca de 5 anos, cursando Universidade Federal. Extrato de 

conversa informal acontecida num transporte semicoletivo, vulgo topic, em 18 de 

setembro de 2015, no trajeto entre Redenção e Fortaleza). 

 

 Durante a conversa informal, este estudante bissau-guineense foi fazendo comparações 

entre a sua vivência na cidade de Sobral e a vivência em Fortaleza. Ele estava hospedado em 

casa de um amigo e conterrâneo seu no Bairro Benfica. Ele conhecia bem a cidade de 

Fortaleza e estava, suficientemente, informado acerca do ambiente de tensão vivenciados 

pelas diásporas africanas em Fortaleza e Redenção. Ao longo do percurso, este interlocutor 

apontava o maior número de estudantes africanos como sendo a causa das tensões com as 

populações locais. No decorrer da conversa, percebi que, recentemente, ele frequentara um 

baile africano, promovido pelo seu anfitrião, acontecida numa casa noturna na cidade de 

Fortaleza, localizada na Rua dos Tabajaras, próxima à Avenida Beira-Mar. Após descermos 

do ônibus, no bairro Benfica, este estudante guineense não foi direto para casa de seu amigo, 

onde estava hospedado. Ao invés disso, dirigiu-se ao bar de um africano, localizado nas 

proximidades no Shopping Benfica, um dos lugares de sociabilidade da diáspora africana na 

cidade de Fortaleza. 

 Entretanto, não só de conflitos e tensões vivem os africanos inseridos na Unilab. No 

início do ano 2017, os estudantes bissau-guineenses matriculados nessa Universidade 

decidiram destinar todos os fundos – angariados em eventos recreativos realizados no mês de 
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dezembro de 2016 – à seleção nacional “A” da Guiné-Bissau, popularmente conhecida por 

“Djurtus” que iria participar pela primeira vez da Copa Africana das Nações (CAN), o maior 

evento futebolístico do continente africano que, dessa vez, realizar-se-ia no Senegal em 

janeiro desse ano. Assim, foram angariados e doados cerca de R€ 320,00 (trezentos e vinte 

euros) à Federação Nacional de Futebol da Guiné-Bissau. Esta contribuição monetária 

destinava-se a ajudar a minimizar as dificuldades financeiras que a seleção deste país tem 

enfrentado.213 Este gesto de solidariedade, bem demonstra a identificação e nacionalismo 

destes sujeitos diaspóricos, em meio a ambientes desfavorel na vida acadêmica e inserção na 

vida cotidiana, nesses municípios interioranos.    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
213 Para maiores informações acerca desta doação, cf. a notícia no domínio: 

<http://ogologb.com/2017/01/03/brasil-estudantes-guineenses-da-unilab-apoiam-os-djurtus-financeiramente/>. 

http://ogologb.com/2017/01/03/brasil-estudantes-guineenses-da-unilab-apoiam-os-djurtus-financeiramente/
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6. RESSIGNIFICAÇÕES IDENTITÁRIAS DE ESTUDANTES AFRICANOS NOS 

PERCURSOS DIASPÓRICOS        

 A suposição que sustenta o processo investigativo, ora apresentado, é de que os 

estudantes africanos em Fortaleza, ao longo de suas trajetórias, gestam diferentes 

configurações identitárias, negociando-as em distintos momentos e situações: nas ruas, no dia-

a-dia, no contexto universitário, nas compras como consumidores, nas festas africanas e 

discotecas, em eventos e debates, na formatura de colação de grau e nas relações afetivo-

sexuais. Assim, impõem-se como questões analíticas: O que a experiência de diáspora produz 

entre os estudantes africanos, em suas identidades culturais? Como imaginar processos 

identitários entre estudantes de diferentes países e grupos etnolinguísticos, ou de um mesmo 

país com culturas diferentes a assumirem diversas formas de distinção entre si? Como pensar 

as identidades entre os estudantes africanos no contexto de discriminação racial e inserções 

pelo consumo em Fortaleza? Que experiências e questões unem distintos africanos em 

agremiações, gestando identidades associativas? Como ocorrem mudanças de identidades 

étnicoraciais e sexuais entre esses estudantes?      

 Relativamente à questão das identidades, apesar de muitos estudos terem sido 

desenvolvidos, Hall (2013) acredita que o conceito “identidade” não foi totalmente superado, 

e que não há outro inteiramente novo que possa substituí-lo. Assim, resta-nos continuar a 

problematizá-lo e colocá-lo “sob rasura”, ou seja, pensá-lo não a partir de sua forma original 

ou primeira, mas sob novas perspectivas e construções. Desse modo, a questão das 

identidades circunscreve uma via privilegiada, com efetivo potencial analítico, para 

compreender as configurações da diáspora africana no Ceará.     

 Cabe considerar que essa diáspora assume expressões heterogêneas, com estudantes de 

diferentes países, regiões e culturas, embora, ao mesmo tempo, tais sujeitos apresentem 

aspectos comuns, um habitus africano – o conjunto de padrões adquiridos de pensamento, 

comportamento e gosto – como princípio a estruturar modos de viver, no contexto da diáspora 

(BOURDIEU, 2003, p.125).  

Contrariamente às percepções e representações da sociedade cearense que os unifica, 

encarando-os como sujeitos homogêneos e oriundos de uma África – idealizada no imaginário 

social brasileiro –, os estudantes africanos não se sentem iguais. Sentem-se diferentes uns dos 

outros na condição de imigrantes de diferentes países africanos e, até mesmo quando 

pertencem a regiões distintas de um mesmo país, manifestam “estranhamento” uns em relação 
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aos outros. Na realidade, os estudantes distinguem-se entre si, no tocante à classe, à renda, ao 

status social, à origem familiar e principalmente pelo consumo de roupas, calçados, aparelhos 

celulares, demonstrando a existência de distinções e hierarquizações sociais (BOURDIEU, 

2008).214 Vejamos, em seguida, o relato de uma estudante africano de um país francófono 

acerca de seus gostos e preferências em termos do estilo de vestimentas e calçados:    

 

Bem, eu sou hip-hop então [risos], o tempo todo, ou eu estou com uma calça assim, 
duas vezes o meu tamanho. Às vezes eu gosto de calças apertadas e coisas assim, tipo 

esta que eu estou vestido, pra mudar. Eu não gosto muito de roupas sociais, só as 

vezes, acordo assim, aí hoje vou usar uma camisa assim mais. Agora Fortaleza é 

quente, então é meio complexo as pessoas se perguntam como é que eu consigo assim 

[risos] andar com essas roupas, mas eu não sou muito de usar bermuda também, 

então... hábitos. Eu sempre fui meio assim, sempre fui meio... exibido também [risos].  

 

E eu gosto muito de sapatos [tênis], sabe assim às vezes eu faço sacrifício pra comprar 

um tênis porque quero. Aí... bem às vezes, eu acho que inconscientemente, às vezes 

tem aquela coisa de salvar a imagem por que você vem pra cá e as pessoas já vão 

falando pra você, não sei o quê: - Olha lá tem comida? Essas coisas. E às vezes eles 
param e olham e dizem: - eu quero saber uma coisa, como é que não tem comida na 

África e você se veste assim? Essas coisas. Eu creio que você já ouviu essa pergunta 

[risos]. Então é uma coisa assim, a gente gosta de.... pelo menos eu sou assim. Eu 

acho que é alguma coisa da minha família também. Quando a gente tem problemas em 

casa, eles são é só em casa, fora de casa, ninguém precisa saber que a gente tem. 

Então, a gente salva a imagem de uma forma ou de outra. [Estudante oriundo de um 

país da África Ocidental, cursando universidade pública federal. Entrevista gravada 

em 28/03/2014]. 

  

Assim, no cotidiano da diáspora emergem distinções sociais e diferenças identitárias 

entre os próprios estudantes, segundo a cultura, a religião – islâmica, evangélica ou católica –, 

conforme o país de origem e seu nível de riqueza – rico ou pobre – ou mesmo, conforme a 

região de origem – rural ou urbana. São distinções por meio de classe social, de nível de renda 

familiar e prestígio social. Também se diferenciam de acordo com o nível acadêmico e o tipo 

de instituição de ensino que frequentam – pública ou particular, federal ou estadual –, 

conforme as marcas de roupa que vestem e, com o estilo de vestir e música que escutam – 

ocidental, africana ou brasileira – e, até mesmo, o tipo e a marca de bebida que consomem. 

Vejamos, o depoimento de um estudante bissau-guineense que, bem ilustra tais distinções: 

 

E quando cá cheguei, no princípio, passei... atravessei momentos difíceis, entendeu. 

Um, que eu não consegui me adaptar. Dois, porque eu encontrei dois grupos 

antagônicos, assim, na própria comunidade africana cá. A maioria das pessoas que já 

cá estavam, entendeu. Então, no começo, eu percebi uma coisa que me deixava muito 

                                                             
214 De acordo com Bourdieu (2008), a distinção corresponde a uma estratégia de diferenciação que está no 
âmago da vida social. É uma propriedade relacional que marca um desvio, uma diferença em relação a outrem e 

que funda uma hierarquia entre indivíduos e grupos, constituindo o suporte de estratégias inscritas nas práticas 

sociais. 
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chateado. É... aquilo que eu chamo de, de isolacionismo que os africanos estavam a 

passar aqui. E, sobretudo os africanos que estavam nas universidades privadas, 

entendeu. Porque eles sustentavam que os estavam nas universidades públicas se 

achavam mais competentes, entendeu, que estavam nas melhores universidades e que 

tinham melhores professores, entendeu. E isso, isso me criou uma chateação. E eu me 

lembro que eu dizia sempre: não, como a minha mãe dizia, quem nasceu pra ser 

inteligente será. E inteligência, o conhecimento independe da instituição. Então, essas 

coisas também me chatearam, eu acho que foi também um dos fatores que me 

perturbaram no começo, que me fizeram... [Estudante bissau-guineense, cursando 

universidade pública e faculdade particular, residente há cerca de quatro anos em 

Fortaleza. Entrevista gravada em 23/09/2013].   

 

Certamente, a separação, divisão e antagonismos entre os estudantes inseridos 

africanos em universidades públicas e aqueles inseridos nas faculdades particulares em 

escalas de competência, status e prestígio criam “fissões” entre esses sujeitos diaspóricos. De 

fato, pesquisas com estudantes africanos em países europeus e no Brasil mostram que, mesmo 

sendo tratados como homogêneos nos países de acolhida, habitarem os mesmos espaços e 

“[...] serem em tudo, semelhantes, pela mistura racial, pobreza, muitas vezes, eles não se 

veem como iguais, se estranham e se odeiam mutuamente” (GUSMÃO, 2006, p. 11). 

 São deveras expressivos os depoimentos destes dois estudantes africanos – um de 

nacionalidade são-tomense e outro de nacionalidade cabo-verdiana – acerca das diferenças 

históricas entre os dois países durante o processo de luta contra a colonização portuguesa. 

Tais diferenças entre os cidadãos desses dois países parecem acompanhar suas relações até à 

atualidade, segunda década do século XXI, incluindo os estudantes e imigrantes africanos na 

diáspora em Fortaleza. Vejamos:  

 

Só que das nacionalidade que eu convivi com eles aqui, eu senti que os cabo-

verdianos são os mais agarrados, e dos mais... e dos mais... como posso dizer, os dos 

mais.... orgulhosos. Aí, eu por eu também eu não vim pra cá pra depender de 
nacionalidade de ninguém aí eu não tenho esse negócio de correr atrás. Mas eu acho 

que de todo o país da África, acho que existe um grande conflito com Cabo-verde 

porque eles se acham o dono... os mais tipo.... eles se acham, eles se acham europeu 

que eu não sei quê. Há muitos que estudam na FANOR que não assumem ser cabo-

verdianos mais não, dizem que são europeus. Mesmo tu discutindo com eles, ele 

dizem não, porque tem aquele negócio também que eles tão querendo entrar na 

Comunidade... União Europeia né. Aí eu não sei como é também que... é uma questão 

também de política de casa país. E eu não sei como é que Portugal também vai 

permitir isso. Aí eu não sei não, só sei que muitos se acham assim, e eu acho errado, 

entendeu. [Estudante são-tomense cursando faculdade particular, residindo em 

Fortaleza há mais de seis anos. Entrevista gravada em 07/04/2014]. 

 

Vejamos, agora, o depoimento de um estudante cabo-verdiano, contando as suas 

percepções sobre as diferenças históricas desses dois países africanos vizinhos, marcadas pela 

inimizada, divisão política, ideológica, disputas políticas e nacionalismo, no contexto da luta 
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de independência contra a colonização portuguesa. Tais diferenças parecem não terem sido 

resolvidas até aos dias de hoje.   

 

Os cabo-verdianos foram os maiores inimigos de Amilcar Cabral. Eu afirmo com toda 

a clareza porque, se vamos analisar a história foram os cabo-verdianos que dividiram 

O PAIGC. O PAICV não é o partido de Amilcar Cabral. Foram os cabo-verdianos que 

criaram esse novo partido. Para mim esse é um sinal de separação com a ideologia de 
Cabral, porque se vamos analisar a política de cabo-verde hoje. A política de Cabral 

era a africanidade. Cabral não defendia a cabo-verdianidade, ele nunca falou sobre 

caboverdianidade, se você for ver os textos de Amilcar Cabral, nos discursos de 

Cabral, você nunca vai encontrar caboverdianidade. Por que ele queria nos trazer o 

espírito africano, de ver a África, Cabo-Verde, Guiné, Etiópia, Gana, Egito como uma 

África, como uma nação africana. Não essa divisão de ser cabo-verdiano, de ser 

diferente. Então, a maioria dos cabo-verdianos melhor dizendo, não todos os cabo-

verdianos, mas a maioria ou uma grande parte são os primeiros inimigos da África, 

são um dos primeiros inimigos da raça negra, um dos primeiros inimigos de Cabral. 

[Estudante cabo-verdiano, residente em Fortaleza há mais de 4 anos, cursando 

faculdade particular. Entrevista gravada em 20 de março de 2011]. 

  

De fato, em alguns momentos, parecem existir tensões históricas de classe, nível de 

educação, nível de renda, prestígio, etc entre os estudantes africanos, particularmente, entre os 

de nacionalidade bissau-guineense e cabo-verdianos.215 Devido à existência – de uma forte 

cultura de emigração para a Europa e América do Norte – na população deste último país e de 

parte dos cabo-verdianos sentirem-se mais identificados com as civilizações europeias e 

norte-americanas do que com as culturas africanas.      

                                                             
215 Diferenças históricas criadas pelo colonialismo português separa(ra)m a Guiné-Bissau e Cabo-Verde que, no 

passado, durante a luta de independência da colonização portuguesa foram liderados por um único movimento de 

libertação nacional do Partido para Independência de Guiné-Bissau e Cabo-Verde (PAIGC). Durante a luta de 

independência desses dois países, em 1973, Amilcar Cabral líder do movimento foi assassinado pelos serviços 

secretos portugueses em colaboração com militantes bissau-guineenses que acusavam a direção do movimento 

de ser dominada pela elite de origem cabo-verdiana. Após as independências da colonização portuguesa, esses 

dois estados separados passaram a ser governados pelo PAIGC até 1980, quando o presidente Luís Cabral, foi 

derrubado via golpe de estado. Assim, a ala cabo-verdiana do PAIGC desvinculou-se do partido, fundando o 

Partido para a Independência de Cabo-Verde (PAICV). Historicamente, Cabo-Verde era uma colônia de 

povoamento utilizada pela colonização portuguesa como ponto de trânsito – embarque e desembarque – de 

escravos africanos para Europa e Américas. Por essa razão, este país sempre foi caracterizado pela mestiçagem 

entre homens portugueses e mulheres africanas, componente importante na sua formação nacional. Devido a 
essas características étnico-raciais, este país africano sempre foi privilegiado pela colonização portuguesa que 

fundando os primeiros liceus portugueses fora da Europa neste país, criou uma pequena elite intelectual africana 

mestiça e educada que, foi exportada para administração burocrática nas outras colônias portuguesas em África. 

Aliado a esse contexto histórico, Cabo-Verde é também um país de emigração, imigração e trânsito para Europa, 

África e América, cujos cidadãos emigrados enviam remessas que constituem uma importante fonte de renda 

para a sobrevivência do Estado. Por conta da sua boa gestão e transparência política e econômica, Cabo-Verde 

apresenta um dos melhores Índices de desenvolvimento Humano (IDH), bem uma das maiores taxas de 

população com ensino superior do continente, ainda que possua pouquíssimas IES. Já a Guiné-Bissau, teve os 

seus primeiros liceus coloniais criados entre 1963-64, quando as outras colônias portuguesas há muito tempo que 

possuíam instituições educacionais. Após a independência, esta nação vivenciou tempos de instabilidade 

sociopolíticoeconômica, particularmente, nos últimos 15 anos, com sucessivos golpes de estado e má gestão. 
Esta situação piorou ainda mais, a partir de 1998, após mais um período de tensão e instabilidade, quando muitos 

professores e quadros bissau-guineenses abandonaram o país, cuja maioria fixou-se em Cabo-Verde, reforçando 

ainda mais ainda mais as diferenças, desigualdades entre os dois países.    
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 Por outro lado, os índices de desenvolvimento social deste país africano parecem-se 

mais próximos dos índices europeus do que com o resto do continente africano.216 Tais fatores 

parecem influenciar e refletir nos modos de ser e estar de parte dos estudantes cabo-verdianos 

em Fortaleza. 217 

Após certo período de convivência em Fortaleza, em contato com novas realidades 

raciais, culturais, religiosas, de gênero e de sexualidade no Brasil, os estudantes africanos vão 

se adaptando, se aculturando, mas, ao mesmo tempo, esboçam formas de resistência a esses 

valores. Nessa “troca de olhares”, como diria Bhabha (2010), os estudantes ressignificam suas 

identidades, passando a reivindicar novas identificações, como ser afro, ou a identificação 

com os negros niggers norte-americanos ou, com o mundo ocidental ou ainda, com o Oceano 

Atlântico. Senão, vejamos, o relato seguinte, como um exemplo dos processos de 

ressignificação identitária acontecidos na diáspora: 

 

Eu nasci em Cabo-Verde, mas para mim a identidade cabo-verdiana não me identifica, 

porque é muito pequena para mim. A minha identidade negra é muito mais ampla, tá 

ligado. É uma negritude da mente, não porque não tenho orgulho de ter nascido em 

Cabo-Verde. Eu adoro Cabo-Verde, eu adoro a Ilha do Fogo, que é onde está a minha 

energia, onde está o meu passado. Não posso me desligar disso. Mas para mim é 

muito pequeno até dizer que sou um africano, talvez muito pequeno também, por que 

a minha negritude é universal, é muito mais ampla. Eu sei, mesmo os cabo-verdianos 

têm um nacionalismo diferente, eles parecem estar sempre acima dos outros povos 

africanos. Eles se identificam como portugueses. Eu conheço cabo-verdianos que a 
identidade deles é o Sporting, o Benfica, ou o Porto.218 Que sentam todo o fim de 

semana para acompanhar o campeonato português em casa, e amam esses clubes do 

que a África. Eles são capazes de morrer por esses clubes, conhecem mais os 

jogadores, a sua história do que a história de África. Isso, porque ainda alguns cabo-

verdianos têm a síndrome da escravatura, a síndrome da escravatura, ou seja, a 

semente, a mente, ou o pensamento escravo. [Estudante cabo-verdiano, residente em 

Fortaleza há mais de 4 anos, cursando faculdade particular. Entrevista gravada em 20 

de março de 2011]. 

  

                                                             
216 Cabe aqui recordar que, por conta de relações político-econômicas e de cooperação, estreitas, com países 
europeus e existência de diásporas cabo-verdianas espalhadas pelos países da Europa Ocidental, há alguns anos 

atrás, aventou-se a possibilidade de Cabo-Verde entrar para a Comunidade Europeia (CE), atual União Europeia 

(UE). Tal possibilidade era chancelada por Portugal.  
217Uma das heranças da colonização portuguesa na história desses dois países, foi a divisão e rivalidade criada 

por Portugal entre as populações desses dois países. Nesse contexto, a colonização portuguesa qualificou os 

cabo-verdianos de civilizados e assimilados, relegando o papel de “indígenas” aos bissau-guineenses. Até aos 

nossos, dia, os imigrantes bissau-guineenses em trânsito ou mesmo, residindo são chamados, pejorativamente de 

manjacos, em referência a um grupo etnolinguístico bissau-guineense, conhecido pela resistência à colonização e 

costumes portugueses.  
218 Benfica, Sporting e Porto referem-se aos nomes dos três maiores clubes de futebol de Portugal. De fato, tais 

clubes têm milhões de fãs e torcedores não apenas na Europa, mas também em África, particularmente, entre as 
antigas colônias portuguesas em África, onde muitos cidadãos se identificam com esses três clubes. Muitas 

vezes, quando jogam seus clássicos, finais e na Liga dos Campeões europeus, as principais e bem como os 

cidadãos desses países africanos, literalmente “param” assistir às transmissões televisivas desses jogos. 
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O relato acima mostra claramente, as marcas e influência da cultura ocidental na 

memória social das sociedades africanas, mesmo após suas independências da colonização 

portuguesa. Agora não mais pela presença político-militar nessas nações, mas pela influência 

cultural e, no caso específico, através do futebol. Entretanto, chegados ao Brasil, muitos 

estudantes e imigrantes africanos passam a ter contato com novas realidades etnoraciais e 

culturais, ressignificando suas identidades. Diante da alteridade, esses sujeitos ressignificam 

as suas identidades, particularmente, a identificação etnicoracial e cultural. Ao mesmo tempo, 

revelam as marcas da influência do mundo ocidental em suas expressões identitárias e 

culturais. Tal fenômeno revela-se, particularmente, através de modos de ser e de estar e dos 

estilos de consumo.  

Parte dos africanos, particularmente, os cabo-verdianos e bissau-guineenses expressa 

suas diferenças através da língua falada – o crioulo – utilizada na maior parte da comunicação 

no cotidiano. O uso do crioulo no cotidiano apresenta-se como uma estratégia de identidade e 

identificação, mas também de distinção e diferenciação desses sujeitos diante da presença de 

cidadãos brasileiros e, também em relação aos africanos de outros países. Nesse sentido, a 

língua falada no cotidiano mostra ser um dos aspectos identitários mais usados na diáspora 

africana em Fortaleza.          

 Os cabelos trançados de distintas formas, ou soltos ao estilo black power, ou mesmo 

cobertos por túnicas africanas, representam outro meio de identificação cultural e étnica tanto 

entre homens e mulheres desta diáspora. Outra forma de identificação se dá através da 

culinária, particularmente em festas e ocasiões comemorativas, nas quais, cozinham-se pratos 

tipicamente africanos, gordurosos, com bastante amendoim, coco, dendê, tal é o caso da 

katchupa, prato comum em Cabo-Verde e Guiné-Bissau.      

 Ao longo de suas trajetórias e percursos na diáspora, os estudantes africanos também 

utilizam aspectos materiais como forma de expressão identitária e cultural, como são os trajes 

africanos de cores garridas – amarelo, vermelho e verde –, bem como camisetas com 

fotografias de heróis nacionais ou com as cores das bandeiras de seus países de origem. Deste 

modo, os imigrantes parecem apresentar uma cultura homogênea, referente à África e suas 

culturas. Porém, ao mesmo tempo em que reivindicam valores culturais que os remetem à 

África, encontramos aquilo que Bhabha (2010) designa de hibridismo cultural, no qual os 

africanos passam a professar a religião católica, as igrejas evangélicas, assim como a 
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participação massiva de africanos no carnaval brasileiro e nas festividades do Maracatu, com 

roupas e vestes brasileiras.  

Durante os cultos religiosos nas congregações religiosas, é possível ver a combinação 

e harmonia de instrumentos de música africanos e brasileiros, criando uma sonoridade 

singular às canções. Nesses cultos, quase sempre, os estudantes e imigrantes africanos exibem 

roupas tipicamente africanas, túnicas e calças leves, assim como tocam instrumentos de 

música tipicamente africanos. Deste modo, os imigrantes parecem apresentar uma cultura 

homogênea, referente à África e suas culturas. Bhabha (2010, p.165) designa de hibridismo 

“ao deslocamento de valor do símbolo ao signo que leva o discurso dominante a dividir-se ao 

longo do eixo de seu poder de se mostrar representativo, autorizado”. Para o autor, os 

sistemas culturais são construídos no espaço contraditório e ambivalente da enunciação, no 

qual, as ideias de originalidade e pureza culturais são insustentáveis. Assim, diante da 

alteridade, os homens demonstram serem seres livres para negociar e traduzir suas identidades 

culturais na temporalidade descontínua, intertextual, da diferença cultural.   

 Neste processo, as religiões constituem um mecanismo de hibridização, interação e 

assimilação entre as culturas brasileiras e africanas, não apenas pela fé, mas também através 

de casamentos entre imigrantes africanos, e casamentos binacionais entre mulheres brasileiras 

e jovens africanos, mediados pelas igrejas e comunidades católicas e evangélicas. Contudo, 

nesta hibridização, percebe-se o domínio da cultura identitária brasileira, que aparece mais 

expressiva, com maior quantitativo de fiéis, que se sobrepõe aos costumes africanos e suas 

identificações.           

 Um exemplo desta assimilação cultural e identitária são os casamentos entre os 

imigrantes africanos que viviam em uniões consensuais, amancebados, oficializando essa 

relação na igreja e no cartório, ou seja, "perante Deus e, perante os homens", quando em 

África predominam as uniões consensuais, conforme os costumes consuetudinários. Na 

Diáspora, percebe-se uma tendência semelhante aquela que vem acontecendo nos países 

africanos, que é o aumento da popularidade das igrejas evangélicas brasileiras entre os 

africanos. Assim, no cenário migratório, os africanos passam a frequentar igrejas evangélicas 

neopentecostais brasileiras e norteamericana – Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder 

de Deus, Batista Peniel, Batista Renovada, Batista Shaloom, Jesus Cristo dos últimos Dias 

“mórmons”, Testemunhas de Jeová – buscando proteção, segurança cotidianas, assim como 

emprego, saúde e prosperidade material.  
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Figura 17. Cartaz anunciando “Culto africano” colocado na porta de um prédio que concentra maior 

número de africanos na Avenida Marechal Deodoro, ano 2013. 

 

 

Fonte: registros do pesquisador. 

 

É fato inconteste que as sociedades africanas que, via de regra, vivenciam contextos 

caracterizadas por crises permanentes em quase todos os setores – pobreza extrema, conflitos 

de ordem econômica, político-militar, disputas por recursos minerais e energéticos, 

precariedade dos serviços de saúde, inflação, alto custo de vida – constituem terrenos férteis 

para a proliferação de igrejas evangélicas que, nas mensagens, ações, atuações terminam por 

substituir o papel dos Estados e governos nas suas tarefas de garantia da eficiência, 

estabilidade e equidade de serviços públicos, bem como as funções políticas, sociais e 

econômicas, particularmente, a redistribuição das riquezas. Assim, coube às igrejas 

evangélicas brasileiras que, por meio de milagres, passaram a garantir saúde, superação da 

pobreza, emprego, educação, acesso a recursos, etc. Desta forma, percebe-se que, o cotidiano 

dos africanos na Diáspora não é muito diferente daquele vivenciado em África nos seus países 

de origem, caracterizado pela crise permanente na vida pessoal, emocional, econômica, 

estudantil e laboral.       

Outro fenômeno interessante na Diáspora é a omissão dos nomes africanos e a ênfase e 

orgulho dos nomes europeus no cotidiano dos estudantes-imigrantes, nas Universidades, 

Faculdades, reuniões, encontros, particularmente, diante da sociedade brasileira. cabe aqui 

lembrar que a existência de nomes europeus, da religiosidade católica e outras formas 

culturais ocidentais, são situações comuns entre os imigrantes, revelando-se marcas históricas 

da colonização europeia em África. Assim, é comum a omissão ou ênfase dos nomes, 
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sobrenomes e apelidos africanos nas interações cotidianas com brasileiros e no momento da 

assinatura de documentos não oficiais. Este é outro aspecto da negociação identitária na 

diáspora africana em Fortaleza. Do mesmo modo, muitos africanos optam por vestir, somente, 

trajes ocidentais, optando pelas gangas, blue jeans e camisetas de marcas europeias, 

americanas e até brasileiras, como os shorts curtos, camisetas e havaianas, em um estilo 

informal, largado, mesmo dentro de instituições formais como faculdades. Outros mesclam o 

uso das vestes ocidentais com trajes africanos e, outros ainda, vestem somente roupas 

africanas.  

De fato, passados alguns anos na Diáspora, verifica-se uma certa dificuldade destes 

sujeitos em estabelecer suas identidades e identificações nacionais e étnicas enquanto 

guineense, cabo-verdianos, são-tomenses, entre outras, diante da homogeneização por parte 

da população local. Entretanto, estes mesmos sujeitos resistem, reivindicam e até mesmo 

ressignificam essas e outras identidades por meio de roupas, línguas, estilos de vidas, etc, 

como mostro no segmento seguinte.  Nesse sentido, avanço como questões: o que é a 

identidade africana? Como ela é vivenciada no Brasil?      

 O hibridismo e o essencialismo seriam uma das formas de sobrevivência identitária na 

diáspora? Aqueles sujeitos que não se encaixam nos grupos identitários existentes seriam 

menos africanos? A identidade etnicoracial ou racializada, assumida na diáspora em Fortaleza 

seria mais “real” do que a identidade etnolinguística vivenciada quando os estudantes viviam 

em África? 

Portanto, se por um lado temos um processo de afirmação de uma, por outro lado 

temos um processo de ressignificação das identidades e culturas africanas. Estas mudanças 

ocorridas, no modo de estar e de vestir dos imigrantes africanos podem ser contextualizadas 

na pós-modernidade e no processo de globalização da cultura ocidental. No cotidiano dos 

imigrantes africanos ocorre esta hibridização cultural, onde se assimilam e ocorrem trocas não 

somente ao nível da vestimenta e religiosidade, mas também de culinária, sexualidade, 

linguagem e formas de ser e estar. Um exemplo desse processo é a adoção da forma, do 

sotaque e expressões do “português brasileiro”, seus jargões durante a conversação, mas 

também a “reinvenção” de pratos e formas de cozinhar, musicalidade, as “mudanças” 

ocorridas na sexualidade e na orientação sexual dos africanos, assim como a cultura do corpo 

“malhado”. 
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6.1. Ocidentais, afros, niggers e atlânticos: identidades ressignificadas na Diáspora   

No tocante às perspectivas identitárias existentes na Diáspora Africana em Fortaleza, 

percebo as identidades e identificações partiram de uma perspectiva imaterial para a forma 

material. Assim, primeiro, a identidade era pensada enquanto língua – o crioulo – falado em 

Cabo-Verde e Guiné-Bissau, como forma de identificação e distinção na Diáspora, 

particularmente, diante da populaçõ cearense. Entretanto, com o aumento do número de 

estudantes africanos, bem como a sua diversificação em termos nacionais e etnolinguísticos, a 

identidade passou a ser entendida por esses sujeitos como estando vinculada a adereços, 

objetos físicos e estilos de roupa e de cabelos: roupas, camisas, camisetas, blusas, túnicas, 

vestidas, particularmente, coloridos; bem como penteados de cabelo, tranças e, atualmente, 

com a novidade dos turbantes a chegar à Fortaleza, enquanto adereço da moda.  

Essa identidade do “ser africano” está ligada à valorização da “cultura” e “valores”, 

muitas vezes essencialistas ligada a valores fixos, tidos como puramente africanos. O “ser 

africano” virou questão de militância e de defesa dos “valores de suas culturas” de suas 

formas de ser estar. Tal militância é estratégica e posicional, que serve apenas para justificar 

aquilo que acham que os engrandece. Sendo uma identidade militante, ela é essencialmente, 

ligada ao passado e à tentativa de resgate de um passado “idílico” das formações africanas em 

embate com a colonização europeia e ocidental: reinos, religiões, culturas, sistemas políticos e 

de participação, etc. Há uma tentativa de resgate do renascimento africano que, na verdade, 

nasceu fora de África: negritude, rastafarismo, ubuntu, socialismo africano, etc.  

 De fato, muitos africanos e brasileiros, particularmente, afrodescendentes tem 

dificuldades de pensar tal período histórico, a contemporaneidade africana, fora das 

perspectivas ingênuas sobre o passado de África: imaginam sistemas perfeitos onde tudo 

funciona bem, ignoram os erros cometidos, os problemas existentes, as formas de 

desigualdade social, política e econômica, o não respeito pela diversidade, a apropriação pela 

força, etc. Assim são comuns discursos acusatórios: “ não nos libertamos das correntes, das 

amarras, armadilhas do homem branco” e das suas formas de dominação.  

Nessa perspectiva, a colonização europeia aparece como principal demônio e causa de 

todos os males africanos. Entretanto, quando questionados, por exemplo, porque a maioria 

dos estados e governos africanos não consegue prover água potável a grande parte de suas 

populações, a resposta é fácil e está na ponta da língua: a culpa é do colonialismo e do homem 

branco! Se perguntarmos sobre as condições presentes em África, por exemplo, como e por 
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que é tão difícil prover água potável a essas populações africanas, as respostas fáceis 

desaparecem e, recorre-se ao “excepcionalismo” africano: se em outros continentes, os 

indivíduos conseguem explicações para os fenômenos sociais, políticos e econômicos, em 

África todos os fenômenos são difíceis de explicar, tem particularidades suis generis, 

inacessíveis aos indivíduos, pesquisadores, etc. Quando falo do abastecimento da água, podia 

falar da construção de estradas, de escolas, suprimento de recursos agrícolas, de garantir 

direitos humanos fundamentais, etc. Nesta perspectiva, talvez estes africanos esperam que os 

países europeus responsáveis pela colonização resolvam tais questões africanas, como parte 

do pagamento de suas dívidas e heranças, e amarras culturais que, atualmente, impedem os 

estados alguns deles com abundantes recursos minerais, energéticos e humanos de gerar bem-

estar para suas populações.          

Eu compreendo a identidade como forma de ser e estar no presente, a nossa atitude e a 

nossa identidade futura: o tornar-se, no que queremos nos tornar. Falo de Identidade, 

enquanto responsabilidade não dos europeus para com os africanos, mas de africanos com os 

próprios africanos! Se, na perspectiva ingênua acerca do passado africano alude-se e elogiam 

aos valores culturais, religiosos, enfim a uma “racionalidade” única comum aos povos 

africanos, que os faz pensar da mesma forma em distintas épocas históricas. Quando 

interpelados sobre as questões sociais da atualidade tais alusões não são mencionadas. Na 

diáspora, como em muitos outros contextos, a cultura, religiões e seus valores servem para 

explicar e resgatar o passado “grandioso”, mas não servem para explicar o presente, a África 

atual e real. 

Na Diáspora, diante da alteridade e particularmente, das diferentes formas de 

preconceito e discriminação racial de que são alvo no cotidiano, os estudantes africanos 

passam a ressignificar suas identidades. Se nas nações africanas de origem, esses sujeitos se 

identificavam particularmente com o grupo etnolinguístico em que estavam inseridos ou no 

qual nasceram, já na Diáspora africana no Ceará, tal identidade perde peso, dando lugar a uma 

identidade racial, baseada no fenótipo e cor da pele, passando a assumir-se negros e africanos. 

 Portanto, ao entrar em contato com as diferentes formas de racialização em Fortaleza, 

a identidade étnica, particular, perde força se transformando numa identidade racial pan-

africana, na qual, os estudantes africanos de distintas nacionalidades passam a conceber 

África como uma unidade racial, cultural, histórica e geográfica. Daí que muitos passem a 

realizar palestras sobre história de África e dos africanos em escolas públicas de ensino 
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fundamental e médio e, até em faculdades particulares brasileiras, ensinando aos alunos e 

estudantes que “África não é um país, mas um continente com mais de cinquenta países”, etc. 

A rigor, para muitos estudantes, tais palestras constituem uma verdadeira missão de 

desconstrução das imagens e representações existentes no Brasil, acerca de África, seus 

países, governos e populações.  

Diante da alteridade, particularmente da racialização operada pela sociedade cearense, 

os imigrantes africanos residentes em Fortaleza ressignificam as suas identidades, 

particularmente, a identificação etnicoracial, “africanizando-se” ainda mais, passando a 

assumir-se, principalmente, como negros. Entretanto, ao mesmo tempo, revelam as marcas da 

“colonização ocidental” em suas expressões identitárias e culturais. Tal acontece, 

particularmente, através do consumo e de seus modos de ser e estar. A identificação com o 

mundo ocidental revela-se através do consumo de roupas, particularmente europeias e 

americanas, e de celulares touch screen, trocando tais objetos de prestígio conforme a moda. 

 Para compreender este fenômeno que é a ressignificação identitárias entre os 

estudantes e imigrantes africanos em Fortaleza, criei uma tipologia das expressões identitárias 

assumidas pela diáspora africana, como um modelo explicativo dessa realidade. Cabe aqui 

recordar que, tal tipologia da identificação é apenas um modelo heurístico “exagerado” sobre 

a realidade e, não a própria realidade vivencia nesta diáspora. Cabe recordar que, entendo a 

“identificação” na perspectiva apresentada por Hall (2013), que vê a identificação como um 

processo de articulação, ou seja, como construção, um processo nunca completo, daí o seu 

caráter “condicional”. Senão vejamos: 

 

Na linguagem do senso comum, a identificação é construída a partir do 

reconhecimento de alguma origem comum, ou de características que são partilhadas 

com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal. É em cima dessa 

fundação que ocorre o natural fechamento que forma a base da solidariedade e da 

fidelidade de grupo em questão. Em contraste com o “naturalismo” dessa definição, a 

abordagem discursiva vê a identificação como uma construção, como um processo 

nunca completado – como algo sempre “em processo”. Ela não é, nunca, 

completamente determinada – no sentido de que se pode, sempre “ganhá-la” ou 

“perdê-la”, no sentido de que ela pode ser, sempre, sustentada ou abandonada. Embora 

tenha suas condições determinadas de existência, o que inclui os recursos materiais e 

simbólicos exigidos para sustenta-la, a identificação é ao fim ao cabo, alojada na 
contingência. Uma vez assegurada, ela não anulará a diferença (HALL, 2013, p. 106). 

    

Nesses processos de identidades e de identificações, mais adiante, Hall (2013) chama 

atenção para a importância, não daquilo “que somos”, mas daquilo no qual nos “tornarmos”. 

Ele salienta a força dos processos de globalização e da modernidade sobre as identidades dos 



 

324 

 

indivíduos diaspóricos, particularmente, em sociedades pós-coloniais, pois, as identidades 

estão constantemente em processo de mudança e de transformação. E assim continua a sua 

reflexão: 

Precisamos vincular as discussões sobre identidade a todos aqueles processos e 

práticas que têm perturbado o caráter relativamente “estabelecido” de muitas 

populações e culturas: os processos de globalização, os quais, eu argumentaria, 

coincidem com a modernidade (HALL, 1996), e os processos de migração forçada (ou 

“livre”) que têm se tornado um fenômeno global do assim chamado mundo pós-

colonial. As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado 

histórico com o qual elas continuariam a manter uma certa correspondência. Elas têm 
a ver, entretanto, com a questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e 

da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos 

tornamos. Têm a ver não tanto com as questões “quem nós somos” ou “de onde nós 

viemos”, mas mais com as questões “quem nós podemos nos tornar”, ‘como nós 

temos sido representados” e “como essa representação afeta a forma como nós 

podemos representar a nós próprios. (HALL, 2013, p. 108-109). 

   

Este autor aponta ainda a necessidade de se prestar atenção para as tradições 

inventadas, e não mais para o chamado “retorno às raízes”, mas para aquilo que Gilroy (2011) 

designa de “negociação de rotas”, as narrativas dos sujeitos, sejam imaginárias ou simbólicas.

 Voltando à realidade vivenciada pela diáspora africana em Fortaleza, ao estabelecer tal 

tipologia identitária, designo de ocidentais ao grupo de estudantes e imigrantes que se 

caracterizam, principalmente, por apresentarem vestimentas e estilos de vida totalmente 

ocidentais, mais parecidos com o modelo europeu. No cotidiano, tais sujeitos se apresentam 

com roupas cuja etiqueta ou marca aparece de forma discreta ou até invisível vestindo, 

geralmente, camisas sociais e calças blue jeans europeias. Este grupo caracteriza-se, também, 

por ter uma educação superior mais consistente, cursando mestrados e doutorados, alguns dos 

quais, falam as línguas inglesa e francesa quase que fluentemente. Os ocidentais também se 

caracterizam por apresentarem vestimentas e estilos muito próximos da realidade brasileira. 

No cotidiano, tais sujeitos apresentam-se com roupas cujas etiquetas ou marca aparecem de 

forma discreta, com calças jeans, shorts, havaianas, camisetas de marcas famosas, adotando 

também o sotaque e o modo de ser e estar brasileiro.       

Outro grupo identitário bastante expressivo entre os estudantes africanos são aqueles 

que se identificam com o continente africano, o pan-africanismo, nas suas diversas vertentes, 

aos quais designo de africanos ou afros. Ser afro é uma expressão identitária que se 

manifesta, particularmente, no cotidiano pela vestimenta quase que exclusiva de roupas 

africanas, calçados e cabelos – mas também do uso de vestimentas leves, túnicas e trajes 

coloridos, tranças nos cabelos, independentemente do sexo – estilo africanos, bem como pela 
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língua falada no cotidiano, o crioulo. Tal identificação é reforçada pelo nacionalismo africano 

e pan-africanismo bastante presentes nos seus discursos cotidianos, bem como, pelo amor às 

culturas africanas, suas músicas, danças, culinárias, pela identificação com as bandeiras dos 

países de origem, entre outros aspectos. Por conta dos investimentos que fazem na área 

cultural, ganham algumas habilidades, são vistos pelos próprios africanos e por brasileiros, 

como aqueles que “mais e melhor representam o continente e suas culturas”, sendo 

representados como os “verdadeiros africanos”.219 Vejamos então, um depoimento de um 

estudante africano que ilustra a identidade e identificação desses sujeitos:    

 

Aqui no Brasil me identifico como um rastaman, como um negro africano. A minha 

identidade vai ser sempre aonde eu for, vou ser um negro africano, um rastaman. Isto 

aqui na cabeça é um turbante, isto é a maneira de vestir dos nossos antepassados. Isto 

também representa a cabeça de Cristo. Representa a ordem de Boboshante. Eu sou um 

Boboshante dentro do rastafári. Eu pertenço à casa de Boboshante, que é uma casa 

dentro do rastafári. Então esta é a nossa maneira tradicional de se representar. O 

turbante é a cabeça de Cristo. O Cristo Negro, Emanuel que veio para nos salvar dessa 

sociedade hipócrita. Ele veio para nos dar a vida, o ensinamento de Moisés negro, 

aqui de novo, na nossa época. Esse é o seu ensinamento, então isso traduz a minha 
vivência. A camisete colorida com o mapa de África: essas cores pertencem à nossa 

cultura para nos identificar. É um dos aspectos, não significa a totalidade, mas é um 

dos aspectos da nossa africanidade que eu tento sempre incutir em mim. [Estudante 

cabo-verdiano, residente em Fortaleza há mais de 4 anos, cursando faculdade 

particular. Entrevista gravada em 20 de março de 2011]. 

 

 

Senão, vejamos, agora, o relato de um estudante bissau-guineense, refletindo acerca de 

sua identidade, sua identificação e condição de estrangeiro, africano e negro no Brasil e em 

África, no seu país de origem: 

 

 

Pronto, eu me sinto orgulhoso né. Eu costumo dizer, eu tenho orgulho de ser africano, 

mas não manifesto isso em qualquer situação, em qualquer canto, entendeu. Eu me 

sinto africano, costumo dizer pra os amigos: é que o cabelo crespo é.., é... feio né. 
Orixá é selvagem não sei quê, africano é miserável, essa é a concepção do brasileiro. 

Mas mesmo assim, eu me sinto orgulhoso de ser africano. Então não....[...] Prontos, 

você sabe. Ser estrangeiro no..., ser estrangeiro é a coisa é a coisa muito complicada. 

E sobretudo quando é no Brasil, entendeu. No Brasil é onde o negro não tem lugar, 

entendeu. O negro é.. estar sempre a margem da lei. Então, é muito complicado pra 

mim. É justamente por isso que eu não dou uma resposta precisa às pessoas quando 

me perguntam se seu pretendo ficar aqui. Porque eu sei que aqui as coisas são difíceis. 

São difíceis pra os negros brasileiros, imagina pra mim que não sou brasileiro, que sou 

estrangeiro. Então é.., é muito complicado estar aqui no Brasil pra um negro africano. 

                                                             
219 Na maior parte das reportagens jornalísticas e televisivas, os africanos aparecem vestidos com roupas 

africanas, se esforçando para se definir como africanos. Por outro lado, a mídia tem particular interesse por estes 
africanos. Quando agendam entrevistas ou reportagens com estes, muitas vezes os jornalistas recomendam que 

estes se apresentem “bem bonitos” e “como verdadeiros africanos”, o que num acordo tácito, subentende vestir à 

“afro”. 
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[...][Como você se identifica aqui no Brasil?] Eu sou negro africano. Eu nem digo 

negro, eu falo que sou africano. Pronto, que já é tão visível isso. [Na Guiné-Bissau 

você se identificava dessa forma?] Não..., porque... Assim, eu não cheguei a dizer 

assim que eu sou negro, porque lá é visível também. Mas dizer que eu sou africano, 

sou guineense. Lá em Guiné, o pessoal tem esse negócio de: eu sou puro africano de 

origem..., sempre fala assim balanta, ou origem... porque o guineense não tem este 

negócio de dizer: não guineense, entendeu. [Estudante bissau-guineense cursando 

universidade pública e faculdade particular ao mesmo tempo. Faz bicos em uma 

Instituto Privado de línguas. de Reside em Fortaleza há cerca de 4 anos. Entrevista 

gravada em 23/08/2013]. 

  

Por sua vez, os niggers, um grupo de africanos que se identifica mais com rappers 

negros norte-americanos e a sua cultura hip-hop, usando calças ou shorts jeans caídos com 

cinto, cujo tamanho vai até depois dos joelhos, com tênis de marcas famosas, meias brancas, 

apresentam cabelo curto ou, comprido solto, com tranças de vários estilos, etc. Normalmente 

portam vários adereços no corpo, anéis prateados entre os dedos, colares grandes no pescoço, 

por cima de camisetas interiores ou de camisas desabotoadas, assim como brincos nas orelhas, 

óculos escuros. Apresentam cabelo curto ou, comprido solto, com tranças de vários estilos. 

 Percebo nestes imigrantes, um investimento significativo em produtos de beleza e 

cosméticos, sabonetes aromáticos com fragrância forte, xampus e cremes totalmente 

adaptados à pele e cabelos de pessoas de raça negra, uma mistura entre o estilo black is 

beautiful norte-americano e a pobreza africana.220  

Outra característica destes africanos é a evasão escolar, e ao pouco investimento 

acadêmico, em compensação um maior investimento em atividades culturais, tentativas de 

formar grupos musicais. Tal como os europeus, estes dois grupos apresentam como 

características em comum: fazem grandes investimentos na aparência, com vestimentas, 

calçado, telefones celulares e outros celulares, sempre limpos e com brilho. Este modo de 

vestir os diferencia das outras pessoas no Ceará,221 e chama atenção de qualquer transeunte.222 

                                                             
220 Existe uma linha de cosméticos dirigidas para pessoas de negras ou pele escura como cremes hidratantes, 
loções, xampus. Percebi isso aquando de uma viagem à Bahia onde participei num congresso. Ao entrar no 

banheiro de um baiano fiquei maravilhado com a linha de produtos de beleza “afro”, que recorda o movimento 

negro norte-americano “black is beautiful”. De volta ao Ceará passei a prestar atenção nos banheiros dos 

africanos e percebi uma linha de produtos semelhantes, mas, menos expressiva que a dos baianos. 
221 Existem discursos segundo o qual “vestir bem evita discriminação”, ou que “muitos são discriminados porque 

se apresentam malvestidos”. Tal é proferido tanto por brasileiros, como por africanos, principalmente quando se 

deslocam a espaços públicos, quando se dirigem aos bancos, restaurantes, imobiliárias, etc. 
222 Pude comprovar estas constatações durante o mês de agosto de 2011, quando participei como inquiridor e 

membro da Associação de Estudantes Africanos no Ceará, que realizou um levantamento nas universidades do 

Estado para saber quantos africanos estudam e residem no Estado do Ceará. Participei como inquiridor na 

Faculdade Ateneu, na FANOR e na UFC, onde tive contato direto com mais de 100 estudantes oriundos de 
Angola, Cabo-Verde, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, Moçambique, Nigéria e, São-Tomé e 

Príncipe. Os formulários eram preenchidos pelos estudantes na presença do inquiridor, e observei que muitos 

africanos salvavam informações “importantes” como os números do Registro Nacional de Estrangeiro, Cadastro 
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Aos olhos dos brasileiros, os africanos charlam223, sempre de roupa limpa e brilhante. 

 Por fim, destaco os imigrantes africanos que não se afirmam negros, nem africanos, 

mas simplesmente atlânticos. São oriundos de países insulares da África Ocidental,224 

especificamente, de Cabo-Verde, país com forte tradição de imigração para a Europa e EUA, 

onde o Brasil às vezes representa local de trânsito. Muitos destes imigrantes têm familiares 

espalhados pelo mundo e já estiveram em outros países. Devido à maior mestiçagem e 

miscigenação em seu país de origem, estes sujeitos têm a pele mais clara que a maioria dos 

africanos.225  

Via de regra, os cabo-verdianos demonstram uma distinção e distância social do resto 

da Diáspora Africana. Senão, vejamos em seguida, o depoimento de um estudante cabo-

verdiano explicando um pouco da dimensão identitária predominante em seu país de origem: 

 

                                                                                                                                                                                              
de Pessoa Física, CEP da rua onde vive, nos telefones celulares. Assim, o momento de preenchimento dos 

formulários representou um momento de observação etnográfica bastante profícuo. 
223 No vocabulário cearense, “charlar” significa vestir-se bem, dar nas vistas. Esta é uma categoria utilizada pelos 

jovens cearenses, quando caracterizam os africanos. 
224 Neste grupo destacam parte dos imigrantes cabo-verdianos e são-tomenses, cujo países foram colônias de 

povoamento e, suas populações se formaram a partir da miscigenação entre antigas escravas oriundas de Angola, 

Moçambique, Guiné-Bissau e colonizadores portugueses, dando origem a uma população mestiça. Mais tarde, 

com o auge econômico das plantações de açúcar e cacau no Brasil, a elite portuguesa nestas colônias transfere-se 

de África para o Brasil e os “mestiços” destes dois países insulares se transformam em elites nacionais. As ilhas 
de São-Tomé e Príncipe também passaram por um processo similar, com a importação de levas de escravos 

vindos de Angola e Moçambique chamados angolares e tongas, cujos descendentes até hoje se encontram à 

margem nestas sociedades, sem acesso à terra e ainda sendo considerados estrangeiros. Portanto, os atuais 

habitantes das Ilhas de Cabo-Verde e de São-Tomé e Príncipe são descendentes e frutos da miscigenação entre 

colonizadores portugueses e escravos africanos oriundos de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.  
225 O arquipélago de Cabo-Verde tem uma história suis generis por ter sido o primeiro grande entreposto 

comercial no cruzamento da rota de escravos na costa atlântica, por se localizar a meio do caminho entre a costa 

ocidental africana e o Brasil. As ilhas de Cabo-Verde foram “descobertas” pelos colonizadores portugueses em 

1456, décadas antes de Cristóvão Colombo chegar a América, não eram habitadas por humanos, não possuíam 

árvores e nem mamíferos. Este arquipélago localizado na costa ocidental africana e banhado pelo Oceano 

Atlântico é constituído por dez pequenas ilhas de origem vulcânica. As pessoas, as plantas e animais que 

povoaram o arquipélago foram trazidos pelos portugueses no âmbito do comércio de escravos africanos. Desta 
forma, os portugueses transformaram a ilha num dos principais entrepostos comerciais do tráfico transatlântico 

de africanos que foram escravizados, trazendo com eles plantas cultiváveis, animais domésticos, milhares de 

escravos capturados em outras regiões do continente africanos, mercadores e missionários da Europa. Assim, a 

população que ali se constitui era uma população mestiça, fruto da miscigenação entre mulheres africanas 

escravizadas e homens portugueses, bem como da miscigenação entre africanos de distintas regiões. Assim, esta 

região que, inicialmente, era para os portugueses, um local estratégico para as atividades comerciais com a 

África subsahariana transformou-se no século XVI centro global de comercio de escravos africanos, que, tinham 

como principal destino, a nova colônia portuguesa do Brasil, tornando-se no ponto de partida para a primeira 

vaga da globalização, ainda baseada no tráfico de escravos. Antes de embarcar em navios negreiros, os africanos 

eram selecionados e vendidos para as plantações de monoculturas, de cana de açúcar, tabaco, algodão e café, 

espalhadas por toda a região atlântica. Dessa forma, a Cidade Velha de Cabo-Verde tornou-se a primeira cidade 
fundada por Portugal em África e, durante mais de 300 anos foi a segunda cidade mais rica do império colonial 

português, bem como é nela que se situa a mais antiga igreja europeia construída nos trópicos, a Capela de Nossa 

Senhora da Conceição, erguida por volta de 1470 (GERSCHENFELD, 2015). 
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Eu tenho dois irmãos e quatro irmãs, dois estão nos EUA, dois em Cabo-Verde e em 

Portugal. Vivi nos EUA por cerca de sete anos. [...]. Eu não vinha com esta identidade 

de Cabo-Verde. Eu realmente vivi nos EUA por sete anos, passei lá..., fui lá com 19 

anos. Durante a minha vivência lá comecei a estudar sobre Malcolm X, sobre Marcus 

Garvey, um grande revolucionário que nasceu na Jamaica. [...]. Mas, eu acredito que 

conhecendo a história da África, conhecendo a raiz deles, eles podem mudar, eles 

podem se tornar os primeiros amigos da África, os primeiros amigos de Cabral, e os 

primeiros amigos da nação Cabo-Verde. São os primeiros inimigos da África porque 

eles ainda não conhecem a história deles, a maioria dos cabo-verdianos não tiveram a 

oportunidade de aprender na escola a história da África. Eu não culpo eles, mas é de 

responsabilidade deles levantar e correr atrás de sua identidade. Porque isso é a nossa 
maior preocupação, de um cabo-verdiano falando concretamente. Um cabo-verdiano 

não tem uma identidade própria. O cabo-verdiano está na maior escuridão. O cabo-

verdiano tá confuso, ele não sabe se ele é português, se ele é cabo-verdiano misto ou 

de uma mistura, se ele é um africano, ou se é um brasileiro. Ele não sabe. Para ele é 

muito mais fácil se identificar como um benfiquista ou como um portista.226 Eu 

conheço cabo-verdianos que podem perder a sua vida por defender um Porto, meu 

irmão. Eu conheço cabo-verdianos que podem deixar de fazer algo para ver um jogo 

de futebol, meu irmão. Tá ligado. [Estudante cabo-verdiano, residente em Fortaleza 

há mais de 4 anos, cursando faculdade particular. Entrevista gravada em 20 de março 

de 2011]. 

 

Certamente que Cabo-Verde é exemplo deste processo de mestiçagem, no qual, na 

década de 1930-1940 cria-se um movimento literário, cultural, político e social que mais vai 

ser conhecido como claridosos227 que, se identificavam com Portugal e Europa e suas 

civilizações, em uma tentativa de embranquecimento. Este movimento é liderado pelos cabo-

verdianos de pele mais clara, intelectuais e políticos que reclama cidadania portuguesa e que 

estiveram no poder em muitos dos governos cabo-verdianos.228 À rigor, não existem grupos 

etnolinguísticos em Cabo-Verde, visto que sua população deste arquipélago é resultado da 

miscigenação entre colonizadores portugueses e mulheres africanas escravizadas, oriundas de 

países do hinterland africano, quais sejam: Guiné-Bissau, Senegal e Gâmbia. Assim, 

socialmente, a sociedade cabo-verdiana é constituída por grupos cromáticos e/ou fenotípicos 

distintos – badios e sampadjudos229 – que, chegam a constituir verdadeiras classes sociais.230

                                                             
226 As expressões “benfiquista”, “portista”, “sportinguista”, referem-se aos adeptos do Benfica, do Porto e do 
Sporting, os três “grandes” clubes de futebol em Portugal. Tais clubes têm milhares de adeptos entre cidadãos 

dos PALOP.  
227 Claridoso é o nome de um movimento bastante expressivo na literatura cabo-verdiana que, em suas obras 

literárias e artística, se identificava com Portugal e a Europa, com seus hábitos e costumes, ignorando toda e 

qualquer influências africanas. Este movimento nasceu em torno da revista literária cabo-verdiana Claridade. 

Para maiores compreensões deste movimento cultural, recomendo a leitura das obras e poesia de Jorge Barbosa 

(cabo-verdiano) e Francisco José Tenreiro (são-tomense), considerados fundadores das modernas exalatação da 

criolidade e cabo-verdianidade e da são-tomensidade, comparando-os e colocando em diálogo com as mais 

recentes produções de Corsino Fortes, Arménio Vieira (Cabo-Verde) e Conceição Lima (São Tomé e Príncipe). 
228 Seria necessário lembrar que cabo-verde se apresenta o país africano que fala português que mais sofreu com 

a aculturação e assimilação portuguesa, aquele que recebeu ainda no século XIX, um colégio para a formação de 
quadros, e mais tarde exportou os seus quadros para outras colônias portuguesas em África.    
229 Cidadãos cabo-verdianos descendente da mestiçagem entre os distintos grupos de africanos escravizados, por 

isso, de pele mais escura que, sempre se opuseram à assimilação cultural portuguesa e seus hábitos. 
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 Dessa forma, a clivagem social mais proeminente na sociedade cabo-verdiana verifica-

se por meio da distinção entre badios e sampadjudos, na qual, os primeiros, descendentes da 

mestiçagem entre os diferentes grupos de africanos escravizados, de tom de pele mais escura, 

mais arredios à escravidão portuguesa, sempre se identificaram com as culturas africanas, se 

opondo à colonização portuguesa e seus valores civilizatórios. Já os segundos, 

majoritariamente mestiços e de tom de pele mais clara, sempre foram privilegiados econômica 

e socialmente, ocupando postos na administração colonial portuguesa, tornando-se 

proprietários das melhores terras e gado, constituindo até aos dias de hoje, a classe dominante.

 É nesse contexto influenciado pela modernidade e processos de globalização, 

caracterizado pela diversidade etnicoracial e identitária, por aproximações e distanciamentos, 

contradições e consensos que, os africanos na diáspora vão construindo suas trajetórias e 

percursos, em processos sempre em aberto. Nesse sentido, as identidades dos estudantes 

africanos residentes em Fortaleza estão se transformando, em um processo de mudança 

sempre em aberto, parecendo configurar o hibridismo cultural conceituado por Bhabha 

(2010).231 É emblemático este depoimento de uma estudante africana:  

 

Eu falo português diariamente. Para falar crioulo, tenho que vir pra cá ter com os 

guineenses. Com os guineenses eu falo crioulo, com os brasileiros, falo português 

porque eles não sabem falar crioulo. Aí como eu convivo mais com eles [brasileiros] 

do que os guineenses, eu acho que isso me ajuda também bastante. Ah, eu desde lá já 

gostava de coisa diferente. Eu não uso muito essas roupas assim [africana]. Eu gosto 
de vestido, de calças jeans, o modelo brasileiro, americano mesmo. Eu gosto da roupa 

africana, mas, de vez em quando. Aqui também é muito quente. Aquela coisa bordada, 

tudo chique assim. É mais por causa do clima. Eu prefiro calças jeans e vestidos 

folgados que é mais confortável. Eu gosto muito de música sertaneja. Não tem como 

não gostar de música africana, já faz parte da minha vida. Na minha casa eu cozinho 

comida africana. Mas eu não cozinho muito não porque eu sou sozinha e, não sei 

cozinhar pouco, aí estraga. Aí eu como mais fora. Eu gosto de comer frango. A 

comida que eu gosto mais é baião de dois com frango e linguiça. [Estudante bissau-

guineense do sexo feminino cursando faculdade particular, residindo em Fortaleza há 

cerca de quatro anos. Entrevista gravada em 13/03/2013]. 

 

                                                                                                                                                                                              
230 Badio constitui uma categoria nativa de Cabo-Verde que, designa os cabo-verdianos descendente da 

mestiçagem entre os distintos grupos de africanos escravizados, por isso, de pele mais escura que, sempre se 

opuseram à assimilação cultural portuguesa e seus hábitos. Já Sampadjudo designa o grupo oposto, constituído 

por africanos descendentes da miscigenação entre colonos portugueses e escravas africanas, dando origem a 

indivíduos de tom de pele mais claro e, por conta dos privilégios, sempre se identificaram mais com a cultura 

portuguesa. 
231 De acordo com Bhabha (2010, p. 165), “para se compreender a ambivalência do hibridismo, ele deve ser 

distinguido de uma inversão que sugeriria que o originário é, de fato, apenas um ‘efeito’. O hibridismo não tem 

uma tal perspectiva de profundidade ou verdade para oferecer: não é um terceiro termo que resolve a tensão 

entre duas culturas, ou as duas cenas do livro, em um jogo de “reconhecimento”. O deslocamento de símbolo a 
signo cria uma crise para qualquer conceito de autoridade, baseado em um sistema de reconhecimento: a 

especularidade colonial, duplamente inscrita, não produz um espelho onde o eu apreende a si próprio; ela é 

sempre a tela dividida do eu e de sua duplicação, o híbrido”. 
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No contexto migratório de Fortaleza, as identidades dos estudantes africanos vão se 

tornando ambivalentes, ora pendendo para uma maior expressão cultural enquanto africanos, 

ora como sujeitos abrasileirados. Ao analisar as sociabilidades entre cearenses e africanos nos 

diferentes espaços, percebo que essas interações são marcadas convivência, mas também por 

“choques culturais”, onde a cultura, a religião e a sexualidade apresentam-se como espaços de 

descoberta e de inserção social. Nesse cenário, Mourão (2009) argumentava que os 

referenciais identitários entre os estudantes africanos os uniam por estarem em uma situação 

de deslocamento, longe de casa, em um local onde se consideram ou são considerados 

estrangeiros. Ao que parece, diante da alteridade, isto é, diante dos cearenses e dos desafios 

encontrados em Fortaleza, estudantes africanos de distintas etnias, credos religiosos, classes 

sociais e países ressignificam suas identidades, passando a encarar-se como semelhantes, 

unindo-se para sobreviver. Essas ressignificações de identidades mostram-se próximas ao 

fenômeno que Hall (2006) designa de "descentramento dos indivíduos".  

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas 

no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham 

fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão 

também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós 

próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um "sentido de si" estável é 

chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentramento do sujeito. Esse duplo 

deslocamento – descentramento dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e 

cultural quanto de si mesmos – constitui uma “crise de identidade” para o indivíduo. 

(HALL, 2006, p.9). 

 

Para Hall, esta seria uma das características mais marcantes da modernidade – a crise 

de identidades – isto é, a crise nas nossas identidades e identificações – raça, etnia, classe, 

gênero – que durante muito tempo inspiraram nossos modos de ser, estar, vestir, se identificar, 

se comportar e, que agora não dão mais conta da realidade que vivenciamos. Essas crises “de 

si mesmo” afetam a todos os indivíduos, diaspóricos ou não. Entretanto, fazem-se sentir com 

maior intensidade entre os sujeitos na Diáspora. No caso dos estudantes e imigrantes africanos 

em Fortaleza, além dessa crise de identidades, verificam processos de negociações e 

ressignificações identitárias, influenciadas pela mudança cultural e pelo contexto social 

vivenciado nesta diáspora, particularmente, marcado pelo racismo e discriminação racial. 

Entretanto, com o crescimento do grupo de estudantes, surge a possibilidade de formação de 

novas identidades e de identidades ressignificadas, que dão origem a grupos específicos 

conforme os países e regiões de origem, marcando diferenças entre os africanos. De acordo 

com Mourão (2009, p.15), o crescimento do número de estudantes resultou em rupturas em 
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relação ao “ser africano”, que, “perde força em relação ao específico de cada nacionalidade 

que reafirma a própria particularidade”. Tais transformações e rupturas identitárias são 

visíveis no cotidiano pelas distinções, preferências e gostos no estilo de vestir, na música, na 

religião, mas também nos discursos. Vejamos então, o relato de um estudante togolês, acerca 

de seus gostos e preferências musicais:  

Eu escuto muito hip-hop. Eu escuto Warrant By, gosto de Gospel também eu escuto 

muito gospel, aquelas brincadeiras locais também. Então eu escuto muito gospel. Eu 

tô descobrindo a MPB agora, tem um pessoal que tem me mostrado muitos autores 

assim e, comecei a gostar. [...]. No hip-hop eu gosto praticamente, eu escuto muitos 

americanos, eu escuto antes de tudo, a referência é Tu Pac, eu escuto 50 Cent, eu 

escuto Lil Wayne, eu escuto muitos assim, sabe Ti-I, esses da nova geração, eu sou 

muito ligado com... eu sempre escutei, desde casa. Na verdade, até 2001, eu não 

gostava muito de hip-hop, aí eu comecei a descobrir com DMX, Eminem, aí eu vi, 

cara esse negócio é interessante e assim foi. Eu já tive contato com o hip-hop do 
Brasil, Emicida, Projota, Rachid, Taís. Mas eu não gosto tanto dos Racionais MC´s, 

eu acho que é muito purista e eu não sou tão purista assim. Eu gosto de mistura. E eu 

gosto muito de Rael também, ele é bom. E... a última vez, em São Paulo, a gente 

conheceu um pessoal, o raja apresentou umas pessoas, um cara lá do Diamante e uns 

MC´s que estão em formação também. Então a gente vai entrando em contato, 

conversando. [Estudante togolês, cursando universidade federal, residente em 

Fortaleza há cerca de 4 anos. Entrevista gravada em 28/04/2014]. 

 

Tais preferências e gostos musicais estão ligados ao mundo do rap e hip-hop negros 

norte-americanos. Mas também com a música gospel evangélica brasileira e uma conexão 

com os rappers brasileiros contemporâneos, todos eles jovens negros da periferia das cidades 

do Rio de Janeiro e de São Paulo. É este um exemplo dessas ressignificações e hibridismos 

culturais, acontecidas na Diáspora. Entretanto, ao mesmo tempo, temos movimentos 

identitários que reafirmam a sua identificação com o continente africano, o pan-africanismo, a 

resistência e a negritude, algumas delas ligadas à movimentos religiosos messiânicos 

africanos como o rastafarismo, com referências a intelectuais e ativistas africanos e negros 

norte-americanos. Vejamos em seguida, um exemplo dessa identidade afro ou africanista: 

 

Na verdade, somos um, somos uma só África. É isso man. Eu mano, eu me identifico 

como um homem negro, um homem negro, um homem africano, como um rasta man. 

Um rastafári que tem a consciência de.., afrocêntrico. Uma política nacionalista 

negra, com os princípios de Malcolm X, Marcus Garvey, eles são os meus professores 

tal como Amilcar Cabral. Então, eu tenho uma identidade simples: negro africano. Eu 
sou negro não por causa da minha cor não, mas por causa da minha consciência negra. 

O nosso mistério é a cor negra. Mas ter uma consciência negra. Ter uma identidade 

negra. Ter orgulho da África. Ver África como a terra mãe, a Etiópia como a terra 

mãe, cientificamente, antropologicamente, historicamente provada com fatos, que 

pudermos provar isso como o grande cientista africano Ashante Diop, um grande 

historiador senegalês que me esqueci sobre ele... Leopold Senghor. [ Estudante cabo-

verdiano, residente em Fortaleza há mais de 4 anos, cursando faculdade particular. 

Entrevista gravada em 20 de março de 2011].  
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Esta postura identitária afro ou africanista ligada ao nacionalismo africano está 

bastante presente nesta diáspora, sobretudo, entre as lideranças de algumas das associações e 

agremiações estudantis africanas. Este movimento torna-se particularmente importante, pela 

busca por uma identidade e autoestima africanas e afrocentradas, bem como pela sua postura 

anticolonial e de resistência aos poderes homogeneizantes e universalizantes do capitalismo e 

da cultura ocidental.           

 Seus representantes defendem o renascimento do homem negro africano e da “mãe 

África”, tendo como referências os grandes nomes do nacionalismo africano, entre líderes, 

ativistas, historiadores e intelectuais africanos, a maioria deles já falecidos. Ao mesmo tempo, 

tal identidade se revela essencialista, por tomar o homem negro, a raça negra como entidades 

biológicas, tangíveis e, não como construto social e histórico que emergiu num determinado 

momento histórico. Nessa visão, os indivíduos de raça negra são compreendidos como sendo 

diferentes dos indivíduos de raça branca.        

 Em suma, os processos de ressignificação engendrados pelos africanos residentes em 

Fortaleza revelam as consequências da globalização, a partir da qual, as sociedades 

periféricas, com menor poderio político, socioeconômico e cultural são mais influenciadas do 

que conseguem influenciar, bem como revela os efeitos da colonização ocidental europeia e 

norte-americana sobre o resto do mundo. Ainda assim, nesse contexto de dominação, os 

africanos lusófonos resistem e desafiam tais hierarquias, construindo uma identidade 

afrocentradas. Assim, a diáspora africana em Fortaleza emerge como um foco de resistência 

africana no Brasil em tempos modernos e de globalização. 

 

 

6.2. Festas africanas e as interações afetivossexuais entre africanos(as) e brasileiros(as): 

momentos liminares          

 Neste item, analiso as festas e as interações afetivossexuais de estudantes africanos e 

africanas residentes na cidade de Fortaleza, e as relações desses sujeitos com a sociedade de 

acolhida. A partir da análise das múltiplas representações existentes, encarnadas pelos grupos 

sociais, africanos(as) e brasileiros(as), articulo gênero, raça, classe, formato do corpo, do 

cabelo e, outras interseccionalidades (LANGA, 2014). As festas ou “noites africanas” 

constituem momentos de confraternização para rever amigos e conhecidos, matar saudades da 

terra de origem através das músicas, danças e comidas, mas também para união e resolução de 
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conflitos. Tais eventos acontecem na cidade de Fortaleza, com uma regularidade de pelo 

menos duas festas por mês, sejam elas festas menores –com até trinta pessoas –, ou grandes 

festas – que contam com a presença de cem pessoas –, sendo organizadas via contribuição 

individual em dinheiro ou bebidas ou ainda, nas grandes festas, a partir da venda de ingressos 

cujos preços variam entre 10 a 50 reais. As festas menores realizam-se em casa dos 

estudantes, enquanto que as grandes se realizam em centros sociais, clubes ou discotecas, 

alugados (Idem, 2014). 

    

Figura 18. Cartaz anunciando “noite africana” e 

seus respectivos estilos musicais. Ano 2014. 

Figura 19. Cartaz anunciando festa africana 

alusiva aos 40 anos de independência de Guiné-

Bissau. 

 
Fonte: capturadas do Facebook. 

 

Essas festas ou “noites africanas” que, ocorrem regularmente, em média, duas vezes a 

cada mês, em clubes noturnos e discotecas de Fortaleza, constituem momentos privilegiados 

de interações e negociações identitárias entre estudantes africanos e sociedade cearense. Tais 

eventos assemelham-se àqueles que Turner (1974) designa como “momentos liminares”,232 

                                                             
232 Turner (1974, p.117-118) utiliza a expressão momentos liminares para designar as fases dos rituais de 

passagem em grupos tribais, àqueles períodos em que os indivíduos transitam em uma “ambiguidade de status”, 

distanciando-se e, em seguida, reaproximando-se da estrutura social, perdendo seu status. Este autor compara a 
liminaridade à morte e a invisibilidade, pois, nessas situações, os indivíduos não possuem mais o status e se 

distanciam simbolicamente da estrutura hierárquica da sociedade, passando a um estado de comunhão entre os 

indivíduos – communitas. 
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pois ocorrem sociabilidades interétnicas e inter-raciais entre africanos e africanas de 

diferentes países e etnias e, particularmente, entre africanos e brasileiras.    

As confraternizações de comemoração do 25 de maio – dia de África – e dos dias da 

independência dos países africanos com maior quantitativo de estudantes representados, 

apresentam-se como as maiores confraternizações anuais, com a participação de centenas de 

pessoas entre estudantes africanos, brasileiras e brasileiros e, às vezes, alguns turistas 

europeus, de países sul-americanos e das Guianas. Geralmente, tais festas são acompanhadas 

de muitas bebidas alcóolicas – cervejas, bebidas secas, cachaças, whiskies – e, de refrigerantes 

variados.  

Nas “grandes” festas, quase sempre, falta comida ou ela acaba 30 minutos após 

começar a ser servida aos convidados, ainda que os organizadores se esforcem por oferecer 

pratos típicos da Guiné-Bissau, como caldo mancarra e caldo cacheu ou a katchupa cabo-

verdiana. Também são servidos arroz branco, arroz refogado e galinha frita, assim como 

salgadinhos brasileiros. Poucas vezes são servidos bolos ou comidas típicas cearenses, como o 

“baião de dois” ou a “panelada”. Já os bailes e noites africanas são eventos menores que 

ocorrem, regularmente, em média duas vezes a cada mês, em clubes noturnos e discotecas de 

Fortaleza (LANGA, 2014).  

A roupa é um adereço fundamental nas festas, nas quais africanos e brasileiras 

dificilmente se descuidam nesse quesito. Normalmente, os homens africanos vestem roupas 

ocidentais, calças de ganga ou social, assim como ternos, gravatas, chapéus clássicos ou bonés 

mais contemporâneos dos rappers norte-americanos, e até estilos clássicos de roupa social, 

constituída de calças com suspensórios. A maioria das moças africanas traja roupas ousadas, 

shorts e saias curtas, vestidos decotados apertados a seus corpos típicos da cultura das 

mulheres brasileiras, acompanhados de sapatos de salto alto e outros adereços como colares, 

bolsas, muito brilho, batons e bem maquiadas.  

Neste contexto, percebo que ao longo dos anos, durante as festas, as mulheres 

africanas têm adotado trajes de roupa, estilo mulher brasileira gostosa – roupas curtas e 

ousadas que se ajustam ao corpo. Por sua vez, as mulheres brasileiras adultas e jovens das 

classes populares, sensualizam com seus vestidos curtos e outras vestidas de blusas e shorts 

jeans bastante curtos os quais, exibem seus corpos, barrigas, etc. Nas últimas festas, quase 

nenhum africano ou africana traja mais roupas típicas de seu país de origem, contrastando 

com os anos anteriores, em que muitos africanos e africanas trajavam roupas típicas de seu 
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país. Assim, verifica-se transição no uso de roupas africanas coloridas, para um estilo mais 

formal, totalmente ocidentalizado (LANGA, 2014).  

Além da roupa, o cabelo revela ser um adereço importante. Entre os africanos do sexo 

masculino, há uma tendência em mexer no cabelo, trançando-os ou fazendo em estilo 

dreadlocks, mais conhecido por dreads ou rastafári, mais conhecido por rastas. Parte dos 

estudantes aparece na festa de cabelo bastante curto ou até raspado. Já entre as mulheres 

africanas verificam-se várias tendências, a primeira é o alisamento dos cabelos estilo 

chapinha. Outra tendência é a implantação de cabelos enrolados verticalmente, cujas pontas 

são pintadas de louro num estilo conhecido como mega grefage. Esse último estilo, muito 

comum nas meninas guineenses, cujo cabelo é importado desse país africano. A utilização de 

perucas também é uma prática cada vez notória entre as africanas que, portam perucas de 

cabelos curtos e liso em forma de tigelas, com franjas caídos até às orelhas e compridas na 

parte traseira. Entretanto, a grande moda dominante no momento são os apliques e extensões 

de cabelos castanhos e pretos, ao estilo da cantora negra norte-americana Beyonce (Idem, 

2014). 

Uma das marcas das festas africanas são as músicas e danças africanas – o gumbê da 

Guiné-Bissau, o zouk e o funaná, ambos de Cabo-Verde, o kuduro e a kizomba, ambos de 

Angola– que contam com a participação de dezenas brasileiros e brasileiras.233 A festa 

africana é rica em estilos musicais, toca-se música africana como zouk, passadas, gumbê e 

kuduro e, música brasileira como funk, sertanejo e forró, mas também se toca música 

eletrônica de discografia europeia. O zouk, estilo com origem nas Antilhas francesas é 

dançado “bem agarradinho” por duas pessoas de sexo diferente, no qual as mãos são 

colocadas na cintura. Quando se toca zouk, os africanos parecem reinar, pois, representa o 

momento da performance, de mostrar harmonia de tronco, traseiro e pernas, de balançar os 

glúteos suavemente. Esse estilo de música cria conflitos, pois, a sensualização, o ato de passar 

a mão entre a cintura e a bunda nem sempre é visto com bons olhos entre os brasileiros, 

homens e mulheres. Normalmente, cabe às mulheres africanas “arrasar” durante esse estilo de 

música, dar um “chega pra lá” nas mulheres brasileiras (LANGA, 2014).    

 Já o kuduro, um estilo de dança criado em Angola na década de 1980 ocupa um lugar 

                                                             
233 No ano 2010, as comemorações do 25 de maio dia, de África, os imigrantes organizaram uma “semana 
africana” que inclui palestras nas faculdades, torneio de futebol, dança, música, um debate televiso, que 

culminaram com a Festa Africana, no qual estiveram presentes cerca de 642 pessoas, dos quais, quase metade 

eram brasileiros, majoritariamente mulheres jovens e adultas. 
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especial na festa. Mesmo não sabendo dançar, quase todos inventam o seu próprio estilo. O 

kuduro representa subversão e crítica social, é dançado individualmente sem contato físico 

entre homens e mulheres, cantado em calão e gírias angolanas, uma mistura de português com 

as línguas nacionais, parecido com o break norte-americano misturado com danças africanas. 

Por seu um estilo de música oriundo das classes populares e nunca foi aceite pela elite mais 

educada e abastada angolana (GUIOT, 2009).       

 Algumas letras do kuduro são obscenas ou caricaturadas que abordam o cotidiano – 

falta de dinheiro, usar roupas de marcas falsificadas, traição entre casais, aumento do custo de 

vida, etc. Quando toca a música, os africanos fazem um círculo, onde um deles entra no meio 

e faz um passo de dança com as mãos e os pés, enquanto os outros ficam assistindo batendo 

palmas, se revezando, entrando e saindo do círculo. O kuduro não tem nada de sensual, pelo 

contrário, é improvisado e inventado no momento – seus dançarinos fingem ter membros do 

corpo, pernas ou mãos quebradas, imitam o andar de um esqueleto, etc. – em gestos muito 

habilidosos, lembrando o estilo break, norte-americano.      

 Por sua vez, o funk é dançado por todos, suas músicas fazem enorme sucesso entre 

todos africanos, brasileiros e outras nacionalidades. Quando dançam, as mulheres inclinam a 

cabeça e o tronco para a frente, realçam e balançam os glúteos, algumas vezes com gestos 

sexualizados. Nesse estilo não se faz roda, normalmente, os homens ficam acochados por 

detrás das mulheres, sempre imitando gestos sexuais. O kuduro e o funk se aproximam na 

festa africana. Elas representam subversão aos valores aceitos na sociedade e ser oriundas das 

classes populares, são estilo de músicas de subversão. O kuduro é maioritariamente dançado 

por homens africanos com seus passos criativos, ao passo que o funk é dominado pelas 

mulheres brasileiras, com seus glúteos (LANGA, 2014).     

 De fato, longe de casa, africanos e africana podem ouvir e dançar músicas e degustar 

comidas tipicamente africanas, além de sentirem-se livres para se relacionar com pessoas 

independentemente de país, etnia, raça, idade e orientação sexual. Nessas festas, as moças 

africanas podem vestir roupas ousadas, shorts, saias curtas e vestidos decotados. E, de fato, 

ocorrem, com mais intensidade, as interações afetivossexuais entre africanos(as) e 

brasileiros(as), envolvendo particularmente mulheres brasileiras mais velhas, designadas 

coroas,234 e moças das classes populares em interações com jovens africanos.  

                                                             
234 Categoria nativa brasileira com que se designam mulheres mais velhas. Este termo é ressignificado pelos 

estudantes africanos, que passam a chamar de coroas não somente ás mulheres mais velhas, mas também aquelas 
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 Se nos encontros cotidianos, em diferentes situações e circunstâncias, cearenses e 

africanos, de ambos os sexos, olham-se de forma ambivalente, discriminando-se e 

sexualizando-se. Nessas interações, os estudantes africanos, na condição de negros e 

imigrantes, portanto, sujeitos marginais, ocupam um lugar secundarizado em termos de 

preferências afetivas para relacionamentos estáveis. Ao mesmo tempo em que são objeto de 

estigma, os estudantes africanos são também objeto de desejo sexual para encontros fortuitos, 

sem compromissos afetivos.  

As relações afetivas entre mulheres brasileiras e jovens africanos não são assumidas 

nos espaços públicos e lugares que comprometam a imagem das mulheres brasileiras. Muitas 

brasileiras, particularmente as mais jovens, não assumem a relação com o africano 

publicamente, não os apresentando ao seu círculo familiar e de amigos. Já as coroas tendem a 

assumir mais do que as mais jovens, elas não sofrem tanto com o controle social quanto as 

mulheres mais jovens. Geralmente, a sociedade cearense não aprova estas relações e, em 

alguns casos, o namoro entre brasileiras e africanos é reprovado publicamente, com 

xingamentos, insultos, fofocas que funcionam como uma forma de controle social. Mesmo 

assim, ocorre uma valorização da masculinidade africana, historicamente subalternizada e 

desvalorizada pelo processo de dominação colonial.235      

 Assim nesta diáspora, há uma inversão desse processo e, ocorre uma valorização das 

masculinidades africanas pelas mulheres brasileiras, num cenário próximo aos processos da 

“hipermasculinização” associada à negritude, descrito por Urrea Giraldo (2009) nos jovens 

negros oriundos das classes de diversos países da América Latina. Em seus estudos sobre 

masculinidades de jovens negros de classes populares, este autor mostra a relação entre os 

processos de dominação colonial e pós-colonial com as formas sócio-históricas de 

racialização, etnização, produção de classes sociais e sexos e gêneros, num contexto onde as 

masculinidades negras sempre foram desvalorizadas. Entretanto, na contemporaneidade há 

uma inversão nas masculinidades, sobretudo entre os homens negros, ocorrendo uma 

hipermasculinização, com ênfase na virilidade, associada ao capital sexual (URREA, 2009).

                                                                                                                                                                                              
que não se enquadram no ideal estético e de beleza, vigentes no Brasil. Assim, tal categoria é também ampliada 

para as mulheres jovens gordas.  
235 Um exemplo da desvalorização das masculinidades africanas pode ser encontrado na obra de Gilberto Freyre 

Casa Grande e Sanzala, no qual, o autor descreve o Brasil colonial e sua organização familiar e econômica sob o 

sistema de plantação. Nesse sistema patriarca, Freyre (1940) mostra as diferenças de sexo e gênero dessa 
sociedade colonial, no qual, o homem branco gozava de todos os prazeres e satisfação sexual, enquanto que os 

homens negros são emasculados e assexuados. Nesta obra, as masculinidades africanas são desvalorizadas a 

favor dos homens brancos. 
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 Na sua ótica, as masculinidades são moduladas ou afetadas pelo ciclo de vida, pela 

classe social e pela raça. Em Fortaleza-CE, em alguns contextos e momentos, as 

masculinidades africanas são recuperadas e hipervalorizadas e, os estudantes passam a 

“descobrir” o seu valor ou, o valor de seus capitais sexuais nessa Diáspora. Vejamos em 

seguida, dois depoimentos de dois estudantes africanos, um bissau-guineense e outro cabo-

verdiano, que bem explicitam tais situações de desaprovação por parte da sociedade e de 

familiares de suas namoradas brasileiras. O primeiro estudante, de Guiné-Bissau relata o mal-

estar de sua namorada diante da pressão, controle social e insultos sofridos nas ruas por ter um 

companheiro africano e negro. 

Minha namorada [brasileira] que passava mal no início do namoro. As pessoas 

reparavam muito quando andávamos de mãos dadas na rua. Diziam que ela era puta, 

só porque namorava um africano. Tenho certeza absoluta que se namorasse um 

americano ou italiano, as pessoas não chamariam esses nomes. No início ela chorava 

muito, mas agora já se acostumou. (Estudante bissau-guineense, graduado em 

jornalismo em universidade pública, vivendo há cinco anos em Fortaleza, 26 anos. 

Extrato de conversa informal gravada no ano 2011). 

 

Neste segundo relato, um estudante cabo-verdiano revela as pressões sofridas pela sua 

namorada dentro da família, por parte de seus próprios pais que, não aceitavam o namoro por 

ele ser africano e negro. 

Os pais da minha namorada [brasileira] não aceitam muito bem o nosso namoro. Eles 

discriminam os negros. Já falei com eles sobre isso, que isso não é bom. Eles disseram 

que não tinham problemas, mas eu sei que tem. No início, implicavam com ela, mas 

depois da conversa, as coisas melhoraram um pouco. (Estudante cabo-verdiano, 

cursando universidade pública, residindo há três anos em Fortaleza, 23 anos). 

 Estes depoimentos revelam o quanto o preconceito racial está entranhado na sociedade 

brasileira, manifestando-se de distintas formas e situações no cotidiano. Normalmente, o 

Brasil não aceita a diversidade, aplaudindo a miscigenação somente quando ela clareia. 

Quando a miscigenação escurece, a sociedade condena. Normalmente, os estrangeiros são 

aceites na sociedade quando eles têm a pele mais clara, quando estes têm a pele mais escura, 

são rejeitados. Desta forma, as interações afetivas, namoros, casamentos interaciais são 

socialmente desaprovados, ainda que não existam leis nesse sentido.  

Já as festas africanas representam momentos de encontro, de interação e negociações 

identitárias, para além de discriminações, em meio à música e às performances das danças e 

expressões afetivossexuais. Vejamos, em seguida, os depoimentos de dois estudantes 

africanos de ambos os sexos descrevem os diferentes significados desses momentos de 

interação para homens e mulheres africanos, nas festas africanas:    
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Ah, agora eu tenho a minha namorada [africana], mas antes teve episódios também 

interessantes né. No início, sabe, assim, quando eu cheguei aqui sabe, no início eu fui 

pra umas festas e tal e fiquei com um pessoal aí e..., pra mim, já tava alguma coisa 

séria. Por que você fica assim, já quer mais né. Só que no dia seguinte, a pessoa fala: - 

olha, ontem era festa e a gente tava na vibe. Então... ah, ah, então e a gente tava... só 

queria ficar mesmo. Então, acho que é só isso aí. E no início eu ficava chocado, eu 

ficava: - Porquê? [risos]. O que é que leva uma menina brasileira a... [risos]... Aí 

depois eu acostumei, ah tá, então é assim, tá massa. Então... hoje, os objetivos você 

define. Você define os seus objetivos né, o que você quer. Acho que tem um equilíbrio 

e você que precisa parar e, se envolver em alguma coisa séria, você faz. Ou caso 

contrário, você... O legal é que você pode sair e ficar com quem você quiser, né. 
Nesses dois anos, peraí, teve a Lu [brasileira] e... foi alguma coisa assim. Assim eu 

não consigo assim ficar e depois esquecer. Então foi alguma coisa, um mês 

praticamente. Mas é, a gente... foi no início, início mesmo, eu tava no meu mundo, ela 

estava no mundo dela, então foi choque de culturas, diferenças, problemas assim, 

problemas. Eu conheci elas na festa. Praticamente [risos], praticamente é só nas festas. 

Problemas então a gente terminou. Eu fiquei um tempo assim, uns 5 meses sem, 

depois rolou com uma menina que nem era daqui do Ceará, que eu encontrei em João 

Pessoa. Aí rolou aquela coisa, de ficar... assim. Aí rolou não era nada assim, ligado 

assim. Aí depois eu namorei com uma guineense, amiga de... uma guineense e... 

foram seis meses. [Estudante togolês, cursando universidade federal, residente em 

Fortaleza há cerca de 4 anos. Entrevista gravada em 28/04/2014]. 
           

Este depoimento mostra o padrão das interações acontecidas nas festas africanas, as 

relações fugazes e efêmeras – o ficar – que pode durar alguns minutos ou algumas horas. O 

relato acima mostra, particularmente, as interações acontecidas entre homens africanos e 

mulheres brasileiras, cerca de três relacionamentos. Num primeiro momento, esse tipo de 

interações causou “choque” entre os africanos, mas, estes logo se adaptaram e assimilaram as 

normas e regras de jogo das mulheres brasileiras.      

 Nesses eventos, os homens africanos conseguem “ficar” tanto com mulheres 

brasileiras, como com mulheres africanas. Muitos dos seus relacionamentos parecem ter início 

nas festas. Já o depoimento seguinte, de uma estudante cabo-verdiana, mostra um pouco 

daquilo que são as interações das mulheres africanas, cuja participação na festa não se dá da 

mesma forma que a dos homens africanos. Para estas, a festa africana tem parece pouco 

significativa em termos de interações, sendo comparada com a ida a outras festas e eventos, 

nos diferentes espaços da cidade. Vejamos, então, o depoimento da referida estudante, acerca 

das festas africanas: 

Normalmente, eu já fui no Centro de Convenções, eu gosto de ir lá no Centro de 

Convenções quando tem algum evento, eu gosto de ir ao teatro na Praia de Iracema, 

eu vou ao cinema, vou às festas também, às “noites” africanas, normalmente ao 

cinema gosto de ir com minha amiga e filha dela, são brasileiras, ao teatro também. Às 
festas, eu vou com os meninos africanos e com essa minha amiga também. Eu me 

sinto bem nesses locais. Festa “africana” é uma coisa legal. Eu tiro todo o stress, fico 

alegre, naquele momento eu sou eu, tô ocupando meu momento mesmo. [Estudante 

cabo-verdiana, cursando faculdade particular, residente há mais de 5 anos em 

Fortaleza. Entrevista gravada em 13/03/2013]. 
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Percebe-se nesse depoimento, uma redução do entusiasmo pelas festas, que é 

comparada às idas ao Centro de Eventos, ao cinema e ao teatro. Normalmente, as mulheres 

africanas vão às festas africanas na companhia de suas conterrâneas, ou de amigos africanos 

do sexo feminino. Esta mulher cabo-verdiana não fala de suas interações afetivas na festa, 

resumindo-a à “uma coisa legal” com o objetivo de “tirar o stress”, “ficar alegre” e “ocupar o 

momento”.  

Por sua vez, africanos também desenvolvem olhares ambíguos em relação, sobretudo, 

às mulheres negras brasileiras e à população composta por lésbicas, gays, bissexuais e 

travestis e intergêneros (LGBTI’s). No entanto, no âmbito da diáspora africana, tem-se, ainda, 

com menor expressão e visibilidade, trocas de olhares entre africanos(as) e brasileiros(as) do 

mesmo sexo que, assumem distintas identidades como homossexuais, gays, e lésbicas, em 

relações veladas, subterrâneas, não assumidas em público. Vejamos, em seguida, o 

depoimento de um estudante bissau-guineense acerca da interação de um conterrâneo seu com 

uma travesti brasileira: 

 

E teve um incidente, um caso também, que no começo, o povo.., o povo.., o povo não, 

assim não se adaptou ao fuso horário, então o povo ficava acordado a noite toda. E 

íamos sempre a... ao posto [de combustível] aqui assim. Prontos, parávamos aí e o 
povo bebia, livremente, sem aquela gritaria né que tem. E, passava sempre... aqueles 

carros. Teve um amigo que não vou citar no nome aqui. Passou o carro duas vezes, o 

cara parou e era um travesti, baixou o vidro e fez assim [sinal com a mão]. Ele é um 

cara tão forte, grande né... ele falou assim. Aí ele foi. Aí ele foi e foi jogando conversa 

e estavam se beijando. Ele não sabia que era um homem. Começaram a se beijar, se 

agarrar. Aí o cara, o cara que vende combustível ali no posto. Ele chegou e falou 

assim: -hei camarada, aquele ali é um homem [risos]! Eu não acreditei. Aí o pessoal 

foi lá. Ele já ia no.... Já ia entrar no carro, entendeu. Então foi a salvação. Aí todo o 

mundo, o cara não gosta de... mais isso. Que fere sensibilidade dele. Então, aconteceu 

também isso. [Estudante bissau-guineense, cursando universidade estadual, residindo 

há cerca  de quatro anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 23/09/2013]. 
 

Uma via investigativa fecunda é considerar o universo simbólico que circunscreve os 

negros no imaginário brasileiro. A rigor, os olhares que discriminam e, ao mesmo tempo, 

sexualizam negros e negras africanas têm raízes históricas no Brasil, remontando ao período 

da escravidão, com ressignificações contemporâneas, com maior expressão na literatura e em 

determinadas vertentes de produção acadêmica.236 De fato, as relações afetivossexuais entre 

africanos(as) e brasileiros(as) são dominadas por representações hipersexualizadas acerca do 

“outro”, no tocante às performances, aptidão e tamanho dos órgãos sexuais, revelando desejo 

                                                             
236 Exemplos acerca da sexualização de negros e de negras de origem africana, em determinadas vertentes de 

produção acadêmica e na literatura brasileira, podem ser encontrados em obras de autores como Gilberto Freyre, 

Nina Rodrigues, Jorge Amado e José Lins do Rêgo, dentre outros. 
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e “fetiche sexual” acerca do homem africano, tido, no imaginário social, como “bom de 

cama”, insaciável, com performances sexuais acima da média e sempre disponível para 

satisfazer fantasias de mulheres e homens cearenses. Já no interior da diáspora africana, o 

Brasil é visto como um lugar exótico, país do carnaval e da sexualidade liberada, 

caracterizado pela diversidade sexual e de gênero.    

Quando o cara chega, o cara chega com aquela visão de querer pegar as brasileiras 

tudinho. Aí tu vai pras boates, tu vai... eu andava muito no Armazém, órbita, 

Mucuripe também, essas boates lá da praia de Iracema que dizem...O Mambo, essas 

boates lá, já fui muito, já fui na Casa de Forró também, aí. Não, a informação que eu 

tinha do Brasil é sobre aquelas propagandas das mulheres bonitas, mulheres bonitas, 

aquele negócio do... do funk, aquelas meninas gostosa dançando, que tal. Esse aqui é 

que a referência. Eu imaginava assim, mulheres na praia, não sei quê. [Estudante são-

tomense cursando faculdade particular residente em Fortaleza há mais de seis anos. 

Entrevista gravada em 07/04/2014].   

 

Durante os momentos de interação, africanos e de brasileiros esforçam-se para 

encarnar estereótipos existentes acerca da sexualidade do outro, dominados por curiosidade e 

interesses mútuos onde a raça é peça fundamental da diferença cultural. Nesse tipo de busca e 

aproximações, a iniciativa pode partir tanto de africanos, assim como de brasileiros. Tais 

encontros articulam classe, gênero, raça, etnicidade e são mediados por sexo, afetos, presentes 

e dinheiro (PISCITELLI et al., 2011).237     

Eu já fiquei sei lá, umas 30 ou 40 meninas brasileiras, entende. Elas são menos 

ciumentas. Tipo, eu também sempre estabeleço: superfície, não vamos aprofundar. 

Naturalmente, elas são gostosas, elas gemem bem. Entendes? Nas africanas percebi 

um processo cultural mais intenso, elas são menos liberais. Entendes? O processo 

cultural delas é aquela coisa de família, casar, ter filhos e isso também repercute. Elas 

não ficam, elas querem namorar, querem casar, essas coisas, entendeu? [...] Já as 

brasileiras estão aí pra vida, querem curtir, querem pegar negão, essas coisas. 
Entendeu? Aí, tipo, cara eu só não gosto de gorda, favelada, tipo nesse sentido... que 

eu percebo que tem ah... incomível e gordas, entendes? São esses três tipos de 

mulheres que eu não gosto. Mas conversando, conhecendo pessoas, tipo, pode ter 

exceções, entendes? Então, eu sempre me deixei levar pelo meu cabelo, meu cabelo 

sempre foi meio doido. Eu cresci influenciado também por essa moda. Eu não quero 

ser gordo, eu queria ter um cabelo black, assim grande, mas tô ficando careca. Nas 

mulheres, assim eu já fiquei com mulher loira e estava gostando do cabelo dela. Aí 

fiquei com uma menina de cabelo curto e passei a achar bonito as mulheres de cabelo 

curto, varia. Entende?” (Estudante cabo-verdiano cursando universidade pública 

federal residente em Fortaleza há mais de quatro anos. Entrevista gravada em 

15/11/2013).  

 

No relato acima percebe-se que a mesma categoria “negão”, comumente usada de 

forma discriminatória, é negociada de forma diferente entre brasileiras e africanos durante as 

                                                             
237 Em seu trabalho, Piscitelli et al., (2011) interessam-se, particularmente, pelas interações afetivo-sexuais entre 

imigrantes do sexo masculino de países pobres com mulheres, gays e travestis de outros mais desenvolvidos, que 

envolvem estereótipos, relações de dominação, casamentos binacionais etc.  
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interações afetivossexuais. Nessas interações, o corpo do homem negro, africano é racializado 

de forma distinta e valorizado pelas mulheres brasileiras. Aqui, corpo negro, o “negão” é alvo 

da mesma fantasia colonial, mas de forma positiva, como tendo performances sexuais acima 

da média, um pênis grande. Assim, muitas mulheres têm curiosidade e tendem a experimentar 

“ficar” com um africano. Dessa forma, “negão” é uma das categorias que permitem 

compreender as várias fantasias negociadas entre brasileiros e africanos. Por outro lado, os 

homens africanos também relevam seus desejos e fantasias sexuais sobre a “bunda” e do 

“corpão” da mulher brasileira.        

 Assim, é fato inconteste que raça, sexo, classe social, estéticas corporais e cabelos 

apresentam-se como fatores de atração, existindo preferência de africanos por mulheres 

brasileiras corpulentas, de pernas grossas, de pele mais clara e, particularmente, por mulheres 

louras. Nesse mercado sexual, africanos têm preferência por mulheres brasileiras brancas em 

detrimento das brasileiras negras e das mulheres africanas. Em seu habitus (Bourdieu, 2003), 

os estudantes tendem a gostar de “mulheres cheinhas”, com carne, com seios e bundas 

avantajadas, tal é tipo ideal de mulher gostosa, propalada pelos africanos.   

 Já entre mulheres brasileiras, existe a atração por africanos de pele mais escura, pelos 

mais altos e de corpo atlético. Nas relações afetivossexuais entre brasileiro(a)s e africano(a)s 

há uma visão hipersexualizada do “outro” presente nos dois grupos, com representações 

acerca das performances, aptidão e tamanho dos órgãos sexuais. Vejamos em seguida, o 

extrato de uma conversa informal de uma mulher brasileira “morena”, durante uma festa 

africana, na qual, ela manifesta suas preferências sexuais, influenciadas pela fantasia colonial 

que permeia a sociedade brasileira: 

Não gosto de menino não [jovens abaixo dos 25 anos]. Meu ex-marido era 16 anos 

mais novo que eu. Gosto de africano, de negro mesmo, quanto mais escuro melhor. Os 

mais altos, mais fortes. Adoro sexo, adoro gemer alto pra que os vizinhos ouçam 

mesmo, e fiquem com inveja. [Mulher brasileira morena, 36 anos, estudante 

universitária e trabalhadora. Conversa informal mantida no dia 25 de maio 2011]. 

 

Nessas interações afetivosexuais, as brasileiras que se interessam pelos estudantes 

africanos são mulheres brancas mais velhas, coroas, mas também moças das classes 

populares, mulheres gordas, ou que não se enquadram no ideal estético e de beleza imposto 

pela sociedade do capital e sua lógica de mercantilização e do consumismo. É deveras 

revelador este depoimento de uma mulher brasileira:  
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Meu nome é G. tenho 39 anos. Sou massoterapeuta. Tenho minha casa, meu carrinho, 

sabe. Gosto de conhecer e conviver com gente jovem e bonita. Tenho um filho com 

cerca de 20 anos que implora para que eu saia de casa, me divirta, sabe. Ele quer me 

ver bem. Tô descomprometida há muito tempo, não quero um homem pa pegar no 

meu pé, daqueles chatos, que acho que nosso lugar é em casa, que não me quer ver 

trabalhar e ganhar meu dinheirinho. Eu adoro as vossas festas, sabe. Me disseram que 

são massa. [Mulher cearense que frequentas festas africanas, cabelereira autônoma. 

Extrato de conversa informal, gravada em 28/05/2011]. 

 

Parte significativa dessas mulheres possuem uma renda mediana ou alta, poder de 

compra e de consumo, carro, casa própria, carreira profissional, condições que, muitas vezes, 

atraem os caça-brasileiras,238 jovens estudantes africanos que somente se relacionam afetiva 

e sexualmente com mulheres brasileiras. Em seguida, apresento o extrato de uma conversa 

informal com uma mulher brasileira de cerca de 40 anos de idade, acontecida em uma festa 

africana. No momento, ela reclamava o fato de não ser informada e convidada para as festas 

africanas. Vejamos: 

Eu gosto mesmo é de negro. Essa pele... [levou o dedo indicador à língua e em 

seguida esfregou nos braços do pesquisador]. Sou fã do Akon [cantor senegalês 

radicado nos EUA], adoro as suas músicas, tenho um DVD só com as músicas dele. 

Veja no meu Orkut, só tem negro. Se eu pudesse... É pena, o M. [estudante africano] 

fugiu de mim. Vocês nunca me convidam para as vossas festas. No dia que eu for a 

uma das vossas festas, vou ficar doida com tanto negro para escolher. [Grifos do 

pesquisador]. (Extrato de conversa informal, gravada em 28/05/2011). 

 

Tais preferências afetivossexuais, fundadas em determinados atributos tidos como 

desejáveis e atraentes – raça, origem, cor do cabelo, formato do corpo, classe, posição social, 

renda e outras formas de afirmação e diferenciação – encarnam múltiplas expressões 

discriminatórias, configurando aquilo que Crenshaw (2002) e Piscitelli (2008) designam de 

“discriminação interseccional ou interseccionalidade”.      

 Crenshaw (2002) argumenta que as discriminações de raça, etnia, gênero, classe, renda 

não são mutuamente excludentes e, assim, muitas vezes se sobrepõem e se intersectam, 

criando complexas conexões onde se juntam dois, três ou mais elementos. Assim, a autora 

propõe a noção de discriminação interseccional como uma ferramenta capaz de circunscrever 

hibridizações nos processos discriminatórios. Tomando como exemplo a discriminação racial, 

Crenshaw (2002) aponta que, em determinados contextos, esse fenômeno se apresenta de 

maneira específica e diferenciada para os indivíduos, atingindo, de formas distintas, homens e 

mulheres.            

                                                             
238 Termo inspirado em Cantalice (2009), na sua análise acerca das interações afetivo-sexuais entre jovens 

brasileiros e turistas do sexo feminino de países nórdico-europeus.  
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 Já Piscitelli (2008) propõe a interseccionalidade como categoria analítica para 

apreender a articulação de múltiplas formas de diferenças e desigualdades, esclarecendo que, 

em muitas situações, não se trata somente de discriminação racial, étnica, sexual, de gênero 

ou de classe em esferas separadas, mas, sim, da diferença em seu sentido amplo a articular 

múltiplas expressões de discriminação. Tal noção se baseia na premissa de que as pessoas têm 

identidades múltiplas, derivadas das relações sociais, históricas e das estruturas de poder, 

experimentando, de forma diferente, as várias formas de dominação e discriminação nas suas 

trajetórias.           

 Cumpre salientar que as interações entre jovens africanos e mulheres e homens 

brasileiros também ocorrem em meio a tensões e choques culturais e alguns africanos e 

africanas sentem-se usados em relacionamentos permeados de poder e de dominação 

(BOURDIEU, 2002). Nessas relações, as mulheres brasileiras “bancam quase tudo”, ou seja, 

pagam as contas no cotidiano, em supermercados, lojas, restaurantes, aluguel de 

apartamentos, mensalidades das faculdades e outras formas de ajuda. E, o fato de mulheres 

brasileiras não assumirem, publicamente, o relacionamento afetivo com africanos, o caráter 

descartável das relações, o ficar – relações fugazes e fluídas que podem durar de algumas 

horas a uma semana, ou um mês, no máximo são outras situações que representam violência 

simbólica (Bourdieu, 2002) que atingem homens africanos na sua autoestima, ao mesmo 

tempo que viabilizam melhores condições de vivência na diáspora. Nesse padrão de interação, 

são as brasileiras quem “mandam” e ditam os momentos, as circunstâncias e os lugares em 

que estas relações podem ocorrer.    

 

A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode 

deixar de conceder ao dominante quando ele dispõe – para pensar e para se pensar, ou 

para pensar a sua relação com ele- mais do que instrumentos de conhecimento que 

ambos têm em comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da relação de 

dominação, faz esta relação ser vista como natural. Assim, as classificações são 

incorporadas e naturalizadas, como por exemplo, alto/baixo, masculino/feminino, 

negro/branco (BOURDIEU, 2002, p.43). 

 

Nesses processos, os homens africanos terminam por experienciar posições inversas 

que as assumidas no contexto das suas terras de origem, perpassadas de configurações 

machistas, de dominância e mando. Já no tocante às mulheres africanas em relacionamentos 

com brasileiros, temos ressignificações do padrão de relações dos “senhores” com as 

“escravas” como “objeto de desejo”, em nítidas relações de submissão, a envolver 

dependência econômico-financeira.         
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 Na realidade, esses momentos liminares das festas africanas e interações 

afetivossexuais entre africanos(as) e brasileiros(as) abrem preciosas “janelas” para apreciar e 

compreender processos de redefinições identitárias de estudantes africanos no Ceará, nas suas 

trajetórias e vivências. A rigor, pode-se bem perceber hibridizações entre modos de ser e de 

viver nas sociedades africanas e novas formas de viver na diáspora, a afirmar identidades 

como “celebrações móveis” (Hall, 2006), negociadas nas trajetórias do cotidiano. Assim, 

percebo que tais interações articulam raça, etnia, classe, formato de corpo e de cabelo, que se 

sobrepõem e se intersectam como atributos desejáveis e atraentes, criando correlações 

diversas. Muitas dessas correlações revelam uma discriminação interseccional que atinge os 

homens e as mulheres em graus e formas distintos.      

Entretanto, tais relações entre africanos e africanas e entre africano(a)s e brasileiro(a)s 

não estão isentas de choques culturais – por conta de beijos na boca, carinhos e amassos na 

rua, de determinados trajes como shortinhos, minissaias, blusinhas e tops uso que, nas 

sociedades africanas são comuns somente em espaços privados – que constituem motivo de 

discussões, assim como a existência de relações de poder e dominação. Mesmo assim, esses 

padrões de interações não impedem os sujeitos de negociar suas posições sociais. 

 Destes relacionamentos afetivos, uma pequena parte resulta em casamentos 

binacionais entre brasileiros e africanos e entre africanos e africanas do mesmo país ou, de 

países diferentes. Na realidade fato, a maioria dos casais africanos casados residentes na 

diáspora em Fortaleza, a maioria das uniões ocorre entre pessoas do mesmo país, sendo 

homogâmicos, homoétnicos e homocromáticos,239 cujos nubentes já se conheciam e viviam 

maritalmente no país de origem, alguns deles já com filhos e outros cujos filhos nasceram 

nesta diáspora. Uma ínfima parte de casamentos ocorre entre africanos de países diferentes. 

 Já outros africanos, após alguns anos de vivência e de adaptação na diáspora chamam 

suas companheiras para estudar e morar no Brasil e, oficializam o casamento na diáspora. Por 

sua vez, os casamentos binacionais entre brasileiros e africanos são um pouco mais comuns, 

particularmente, entre mulheres brasileiras e homens africanos são vistos com enorme 

desconfiança pela Polícia Federal, tidos como “arranjados” ou “por conveniência”, sempre de 

                                                             
239 De acordo com Avtar Brah (2006), o termo cromatismo refere-se à base de diferenciação entre negros 

segundo o tom mais claro ou mais escuro de pele que existiu ou existe em muitas sociedades coloniais. Nas 

disputas raciais, o movimento afro-americano Black Power foi pioneiro a despir o conceito de “negro” de suas 
conotações pejorativas em discursos racializados, transformando-o numa expressão confiante de uma identidade 

afirmativa de grupo ao instar os negros americanos a constituírem uma “comunidade negra” não como uma 

questão de geografia, mas antes em termos de diáspora africana global (p.333).  
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forma racista, porque os africanos são oriundos de um continente e países pobres.  

 Os cartórios que realizarem casamentos de brasileiros com africanos são alvo de 

intimidação e perseguição por parte da PF pois, passam a ter problemas com esta instituição, 

tendo que justificar e apresentar a papelada a estas autoridades. Muitos cartórios parecem não 

estão "autorizados" a reconhecer ou autenticar outros documentos de estudantes africanos, 

para além de passaportes, certificados e diplomas. Outros documentos desses sujeitos para 

além dos estudantis, são alvo de análise minuciosa por parte dos cartórios.  

 Quando os estudantes africanos dão entrada de documentos para o casamento nos 

cartórios de Fortaleza, estes serviços pedem uma declaração da PF, afirmando que não estão 

autorizados a realizar casamentos binacionais de africanos com brasileiros pela PF, 

particularmente de pessoas com visto de estudante, mesmo sendo maiores de idade. Somente 

aquelas mulheres que conhecem o "jeitinho brasileiro", muitas vezes de classe média ou alta é 

que conseguem “driblar” tais empecilhos e se casar. Por sua vez, os casamentos entre homens 

brasileiros e mulheres africanas são raros, apesar de se verificarem alguns, particularmente, 

entre homens mais velhos e moças africanas. De fato, a masculinidade africana parece ser 

mais valorizada do que a feminilidade africana, entre os brasileiros(as). Estas análises e 

ilações feitas acima acerca dos casamentos binacionais foram inspiradas no texto de Piscitelli 

(2011) intitulado “Papéis”, interesse e afeto, relacionamentos amorosos/sexuais e migração, 

no qual, esta autora analisa os relacionamentos e os riscos que os casamentos de migrantes de 

países “pobres” com estrangeiros de países ricos, tomando como referência os processos 

migratórios de os relacionamentos de brasileiros(as), particularmente de mulheres brasileiras 

na Espanha e os riscos desses casamentos.     

Ainda acerca dos relacionamentos afetivos entre africanos e africanas e africanos e 

brasileiros, cabem diversas considerações. Ao longo dos anos, percebi a existencia de 

relacionamentos pouco estáveis entre homens africanos que vem ao Brasil, já tendo mulher e 

filhos em África, nos seus países de origem. Muitos desses homens viajam para o Brasil 

sozinhos para estudos. Entretanto, chegados a Fortaleza, Ceará, Brasil, envolvem-se em 

interções afetivas com mulheres brasileiras ou mesmo africanas, em algumas das quais, 

passam a morar junto dessas nesta Diáspora, abandonando, temporariamente, suas 

companheiras em África. Entretanto, passado algun tempo, meses ou mesmo anos, suas 

companheiras residentes nos países africanos viajam para o Fortaleza com objetivo de estudos 

ou reunião familiar, porém não trazem os filhos que, ficam ao cuidado de avós ou irmãs.
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 Normalmente, as mulheres africanas vêm ao Brasil, após seus companheiros 

conseguirem alguma estabilidade econômico-financeira, como ter um emprego fixo ou com 

carteira assinada. Existem distintas situações em que esses homens africanos terminam 

casando-se estrategicamente “no papel” com mulheres brasileiras, de modo a obter residência 

permanente no Brasil. Quando suas mulheres africanas chegam a Fortaleza, ocorre a reunião 

familiar e estes homens passam a viver com suas companheiras africanas no Brasil, mesmo 

que seus companheiros estejam casados “oficialmente” com mulheres brasileiras. Algumas 

vezes, mulheres africanas casadas com homens africanos que migram com fins de estudos, 

percebem, ainda em África, percebem o risco de “perder” seus maridos, viajam ao Brasil ao 

encontro destes, em uma verdadeira “perseguição” internacional.   

 Numa metrópole cujas relações sociais são baseadas em diversas formas de distinção, 

exclusões e inclusões precárias, têm-se casos em que homens africanos – mesmo estando 

casados com mulheres fortalezenses, financeira e economicamente independentes, com vida e 

carreira profissional estáveis e terem filhos fruto desses relacionamentos – não conseguem 

inserir-se no mercado de trabalho e de emprego, terminando por voltar para seus países de 

origem, em África. Já em outras situações peculiares, verificam-se casos de homens africanos 

que vivem interações afetivas com duas mulheres brasileiras, vivendo relações bigâmicas 

“abertas”, com o consentimento destas. Também se têm noticias de africanos que, separados 

de mulhers brasileiras mas tendo filhos frutos desses relacionamentos, não prestam nenhum 

tipo de assistência aos filhos. Recordo que, quando integrava uma das agremiações estudantis 

africanas, recebi queixas de mulhers brasileiras que, reclamavam da ausência de qualquer tipo 

de assistência aos filhos, por parte de homens africanos.   

Outra situação comum, é o caso de homens e mulheres africanos casados oficialmente 

ou vivendo em relações estáveis que, se deslocam para o Brasil com objetivos de estudos, 

mas, que chegados no Brasil, acabam se desentendendo, rompendo a relação. Muitas das 

vezes, nesses relacionamentos, as mulheres africanas acabam voltando para seus países de 

origem, enquanto que seus maridos continuam no Brasil. Já outros africanos e africanas 

conhecem-se no Brasil e passam a relacionar-se, casando e tendo filhos. Entretanto, alguns 

destes, têm trocado seus relacionamentos com mulheres africanas, passando a viver 

consensualmente, com mulheres brasileiras. Via de regra, tanto as mulheres africanas cujos 

namorados, companheiros ou maridos viajam para o Brasil por motivos de estudos, quanto 

mulheres brasileiras cujos namorados, companheiros ou maridos africanos viajam para seus 
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países de origem em visita, para tratar de documentos ou mesmo em caso de morte de 

parentes diretos, temem que estes não regressem mais ou, sejam influenciados – pela “outra”, 

a mulher estrangeira – a fixar-se definitivamente no Brasil ou no seu país de origem. Assim, 

as viagens de homens africanos comprometidos ou  casados para o Brasil e para África são 

caraterizadas por momentos de tensão e preocupação por parte de suas mulheres e dominadas 

pelo medo de que seu companheiro nunca mais volte. Nesses momentos, emergem as imagens 

do Brasil enquanto “paraíso terrestre” e da sexualidade liberada, já sobre África, emergem 

imagens de magias que prendem os homens à sua terra natal. 

 

 

6.3. Experiências, dramas sociais e interseccionalidades de mulheres africanas na cidade 

de Fortaleza240         

 Historicamente, a participação das mulheres nos movimentos diaspóricos tem sido 

pouco estudada. A rigor, a maioria dos estudos sobre populações diaspóricas negras, 

afrodescendentes e comunidades de imigrantes de origem africana tem como foco os 

indivíduos do sexo masculino, negligenciando a condição das mulheres sejam elas imigrantes 

ou refugiadas, assim como suas questões de gênero, educação, sexualidade, dentre outras. 

Neste esforço de apropriar-me dos percursos da Diáspora africana, entendo ser fundamental 

compreender e discutir as experiências de deslocamentos das estudantes africanas e suas 

vivências em Fortaleza.241          

 A autora Nancy Green (2011) chama atenção a necessidade de mudança de 

paradigmas nos estudos de migração, de homens para mulheres para gênero. Esta autora apela 

para a necessidade de reescrição da história do gênero e migração, propondo uma fusão entre 

“a história das mulheres e a história do gênero a fim de entender melhor a história da 

migração em si” (p. 37). Assim, propõe questões investigativas, quais sejam: como o gênero 

                                                             
240 Este subtítulo é inspirado na obra de Vitor Turner (2008) intitulada Dramas, Campos e Metáforas: ação 

simbólica na sociedade humana, a partir da qual, exploro, em particular, a noção de drama social.  
241 Além das estudantes africanas, existem outros movimentos de mulheres africanas em Fortaleza que, merecem 

atenção, mas que não irei aqui explorar. Trata-se do grupo de mulheres bissau-guineense gestantes que, no 

último mês de gravidez, viaja da Guiné-Bissau para Fortaleza para ter os bebés nas unidades hospitalares 

públicas desta metrópole do nordeste brasileiro. Esse fluxo migratório temporário pode ter a ver com a 

desconfiança ou insuficiência de serviços hospitalares e de saúde neste país africano. De fato, quando morava em 

Moçambique e cursava a Graduação, também observei um movimento similar entre as mulheres moçambicanas 
de classe média e alta, bem como entre mulheres estrangeiras que residiam em Maputo que, quando estavam 

próximas a parir, viajavam para a África do Sul, país vizinho para lá terem fazerem o parto e terem seus filhos, 

em unidades hospitalares sul-africanas. 
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tem causado impacto na migração; como a migração influencia as relações de gênero; como 

os períodos de ausência e mudança nos papéis de trabalho afetam famílias ou definem novas 

identidades para migrantes solitários? Também levanta, ao longo do texto, diversas questões 

retóricas interessantes ao estudo que estou a desenvolver, dentre as quais: “o que acontece 

quando homens e mulheres migram”?; “como a migração afeta os papéis de gênero e a 

interação entre homens e mulheres”?; “em termos culturais – assimilação ou retenção de etnia 

– o que se diz sobre o impacto diferencial em homens e mulheres e nas relações entre eles”? 

 Influenciado por essas questões, neste segmento, pretendo de destacar o papel das 

mulheres africanas nesta Diáspora pois, são elas, as guardiãs e reprodutoras das culturas e das 

tradições de seus países de origem. Por exemplo, na Diáspora no Ceará, são elas que fazem as 

tranças e os diferentes penteados nos cabelos dos homens e delas próprias, assim como são 

elas que cozinham as comidas e pratos típicos africanos em casa e nas festas.   

 No cenário da migração estudantil transnacional africana para o Brasil e a presença 

desses sujeitos na cidade de Fortaleza, as mulheres parecem assimilar “menos” a cultura da 

sociedade fortalezense, apresentando “mais” resistência aos novos valores, num contexto, 

onde o controle social parece ditar seus comportamentos no cotidiano. Certamente, mais do 

que os homens, as mulheres africanas, mantêm laços e ligações maiores com os familiares, 

pais, mães e irmãos nos países de origem. Desta forma, ainda neste segmento, pretendo trazer 

narrativas e histórias de vida das estudantes africanas desta Diáspora, buscando compreender 

suas experiências, seus dramas sociais e interseccionalidades.     

 Nesta Diáspora africana, apesar de ser constituída por população majoritariamente 

masculina, temos uma crescente presença de mulheres, ainda que constituam um contingente 

minoritário e invisibilizado quer pela sociedade de acolhida, quer pela própria comunidade 

africana. Nesse contexto, tem-se a coexistência de diversos movimentos e agremiações 

estudantis idealizadas e comandadas por indivíduos do sexo masculino, contando com pouca 

ou nenhuma participação das mulheres africanas. Tal situação revela desigualdade de gênero e 

invisibilização da participação feminina na Diáspora, assim como acontece nos países de 

origem, tanto nos governos e instituições públicas e privadas, quanto nas famílias (LANGA, 

2016). De fato, a desigualdade de gênero constitui um fenômeno interpelador na Diáspora 

africana em Fortaleza, merecendo a atenção dos pesquisadores.     

 Na realidade, a desigualdade de gênero inicia nas próprias sociedades africanas, 

muitas delas tradicionais, nas quais, as mulheres circulam entre as famílias, onde predominam 
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casamentos prematuros, regras de sororato e levirato peculiares,242 e mesmo a excisão genital 

feminina.243 Por outro lado, essas mesmas sociedades apresentam altas taxas de fecundidade 

femininas, existindo percentualmente mais mulheres do que homens, por conta dos riscos que 

estes correm ao longo da vida: conflitos armados guerras, profissões com alto risco de 

acidentes de trabalho e mortes como mineração, construção civil, metalurgia, indústria 

química, condução de máquinas e veículos motorizados, etc.     

 De facto, em distintos países africanos, a partir de certa idade, tem-se verificado pouca 

presença de crianças, adolescentes e moças nas escolas e nas salas de aulas, visto que, 

normalmente, após a primeira menstruação, são realizados rituais de iniciação e de passagem 

e, logo em seguida, as meninas são obrigadas a se casar. Assim, as altas taxas de evasão 

escolar feminina devem a diferentes fatores sociais, econômicos e culturais, quais sejam: 

casamentos prematuros de crianças do sexo feminino entre os 9 (nove) e 12 (doze) anos de 

idade que, são forçadas, pelos próprios pais, a se casar com homens muitos mais velhos, com 

idades de seus pais ou avós; devido às gravidezes precoces, fruto de casamentos 

                                                             
242 Destaco aqui, a existência normas e práticas consuetudinárias, de casamento, de levirato e sororato, existentes 

na sociedade moçambicana e seus distintos grupos etnolinguísticos, bantus, árabes, muçulmanos e indianos. As 

mesmas práticas ou similares, ocorrem também em outros países, nações e povos africanos – tradicionais, rurais, 
islamizadas, patrilineares e matrilineares – sendo socialmente aceitas, quais sejam: a poligamia; o pagamento do 

lobolo, dote, ou seja, o preço da noiva, pago pelo marido à família de sua futura esposa. Já nas regras de levirato, 

como a kutchinga, em caso de morte do marido, as mulheres são obrigadas a coabitar, maritalmente, com o 

irmão mais novo do falecido marido que, passa a desempenhar o papel de chefe de família, com todos os direitos 

e deveres de seu falecido irmão. É direito de um marido, poder tomar como segunda esposa, a irmã mais nova de 

sua mulher, caso esta não consiga gerar filhos, ficando assim com duas esposas. É permitido aos familiares, 

irmãos e amigos do marido que residem longe, servirem-se afetiva e sexualmente das esposas destes, em caso de 

visita ao seu compadre. Nas famílias é comum a utilização de mulheres – filhas, netas, bisnetas – e de seu 

casamento, como forma de pagamento de dívidas entre compadres, entre conhecidos, entre patrões e empregados 

e, por serviços prestados por curandeiros e feiticeiros. Tais práticas consuetudinárias, cuja lógica era a 

compensação social e a evitação de conflitos, tem permitido diferentes tipos de abusos às mulheres e sua 

submissão aos homens, bem como a propagação de infecções sexualmente transmissíveis. Já nas sociedades 
matrilineares, os homens é que circulam pois, ao se casarem, estes deslocam-se e passam a morar nas aldeias e 

famílias de suas esposas. Apesar da “aparente” existência de maior poder e direitos das mulheres nessas 

sociedades e famílias, é sempre o tio materno quem dá o nome e educa os filhos de suas irmãs. E, somente as 

mulheres são submetidas a rituais de iniciação, de purificação e é atestada a sua virgindade antes do casamento. 

O único ritual masculino é o da circuncisão. Em quase distintas sociedades africanas, são as mulheres que fazem 

o trabalho “mais pesado” como o trabalho doméstico, coleta de água e lenha, agricultura, educação dos filhos e 

algumas vezes, a pastorícia. 
243 Também conhecida, mundialmente, como “mutilação genital feminina”, constitui a remoção ritualística de 

parte ou total do clitóris feminino. A remoção desse órgão, quase sempre, é feita na infância das mulheres e é 

realizada com uma lâmina de corte, sem administração de anestesia. Tal prática é comum em mais de 27 países 

africanos islamizados, da Ásia e do Médio Oriente. A Guiné-Bissau é um dos países, representados na Diáspora 
africana no Ceará, onde ainda se têm notícia desta prática, sendo localmente conhecida como fanadu. Em 

Moçambique, apesar do alto percentual de muçulmanos, cerca de 40% da população, não se têm notícias dessa 

prática. 
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prematuros.244 A dificuldades financeiras, insegurança econômica, influências religiosas, 

normas consuetudinários ou mesmo tradicionais de exogamina estão na origem e perpetuação 

de casamentos prematuro e casamentos forçados de meninas e jovens, muitas vezes, com 

homens mais velhos.          

 Por outro lado, muitas famílias residentes em zonas rurais também retiram as crianças 

das escolas para ajudar nos trabalhos domésticos, na coleta de água, na agricultura e na 

pastorícia.245 De fato, questões de ordem económica e cultural fazem com que muitos pais 

retirem suas filhas das escolas. Parte dos pais acham que as mulheres não precisam de muita 

instrução escolar pois, serão futuras esposas e donas de casa, circunscrevendo a vida das 

crianças do sexo feminino ao espaço doméstico; já outros pais e encarregados de educação, 

retiram suas filhas menores das escolas temendo que os professores as assediem ou que estas 

engravidem; outros ainda, veem nos casamentos prematuros de suas filhas, uma fonte de 

renda obtida a partir do dote, pago pelo futuro marido; enquanto que outros progenitores, 

contraem dívidas com curandeiros, feiticeiros e outros mágico-religiosos, buscando melhores 

lavouras e chuvas para suas terras e, como moeda de troca, negocial e cedem suas filhas, 

menores de idade, a estes mágicos.         

 Via de regra, o casamento precoce das meninas acontece logo após a primeira 

menstruação e depois destas serem submetidas aos “ritos de iniciação” – no qual, as mulheres 

adultas e mais velhas ensinam às crianças, meninas e adolescentes, entre outras coisas, “a 

respeitar os mais velhos, como cuidar da casa e como tratar o homem”. Após estas cerimônias 

rituais, as petizes são forçadas a casar ou mesmo, são incitadas a procurar um marido ou 

homem provedor, normalmente, mais velho, com o dobro ou triplo da idade destas.  

 Já, do outro lado, muitos homens adultos, costumam deixar, antecipadamente, arranjos 

                                                             
244 Para compreensão do contexto atual em que acontecem os casamentos prematuros nas sociedades africanas, 

cf. a reportagem emblemática e esclarecedora do jornal diário moçambicano A Verdade, edição nº. 394, de 14 de 
junho de 2016, p. 1-2, a reportagem com o título “Fui levada aos ritos de iniciação e depois os meus pais 

disseram-me que devia casar: moçambicana de 18 anos, casada desde os 13 e mãe de duas crianças”. 

Disponível no link: <http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/58292-fui-levada-aos-ritos-de-

iniciacao-e-depois-os-meus-pais-disseram-me-que-devia-casar-mocambicana-de-18-anos-casada-desde-os-15-e-

mae-de-duas-criancas>. Acessado em 17 jun. 2016. Cf também a edição nº 399, de 20 de julho de 2016, p. 1-2, a 

matéria intitulada “Os meus pais roubaram-me o futuro e hoje sou segunda esposa do homem que me retirou da 

escola”: moçambicana forçada a casar com 11 anos e mãe desde os 12 anos de idade”. Disponível no link: 

<http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/58733-os-meus-pais-roubaram-me-o-futuro-e-

hoje-sou-segunda-esposa-do-homem-que-me-retirou-da-escola-mocambicana-forcada-a-casar-com-11-anos-e-

mae-desde-os-12-anos-de-idade.>. Acessado em 21 jul. 2016. 
245 Para melhor entendimento dos rituais de iniciação no cenário moçambicano, cf. a obra de OSÓRIO e 
MACUÁCUA (2013). Os Ritos de Iniciação no Contexto Atual: ajustamentos, rupturas e confrontos, 

construindo identidades de gênero, da autoria de, pesquisadores e ativistas da ONG de mulheres moçambicanas 

Women and Law in Southern Africa [Mulher e Lei na África Austral] (WLSA, Moçambique). 

http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/58292-fui-levada-aos-ritos-de-iniciacao-e-depois-os-meus-pais-disseram-me-que-devia-casar-mocambicana-de-18-anos-casada-desde-os-15-e-mae-de-duas-criancas
http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/58292-fui-levada-aos-ritos-de-iniciacao-e-depois-os-meus-pais-disseram-me-que-devia-casar-mocambicana-de-18-anos-casada-desde-os-15-e-mae-de-duas-criancas
http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/58292-fui-levada-aos-ritos-de-iniciacao-e-depois-os-meus-pais-disseram-me-que-devia-casar-mocambicana-de-18-anos-casada-desde-os-15-e-mae-de-duas-criancas
http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/58733-os-meus-pais-roubaram-me-o-futuro-e-hoje-sou-segunda-esposa-do-homem-que-me-retirou-da-escola-mocambicana-forcada-a-casar-com-11-anos-e-mae-desde-os-12-anos-de-idade
http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/58733-os-meus-pais-roubaram-me-o-futuro-e-hoje-sou-segunda-esposa-do-homem-que-me-retirou-da-escola-mocambicana-forcada-a-casar-com-11-anos-e-mae-desde-os-12-anos-de-idade
http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/58733-os-meus-pais-roubaram-me-o-futuro-e-hoje-sou-segunda-esposa-do-homem-que-me-retirou-da-escola-mocambicana-forcada-a-casar-com-11-anos-e-mae-desde-os-12-anos-de-idade
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matrimoniais com crianças entre 6 (seis) e 13 (treze) anos de idade, ou mesmo com crianças 

que ainda, irão nascer, oferecendo terrenos, dinheiro, animais e instrumentos agrícolas e bens 

materiais aos progenitores e encarregados de educação dessas menores. São estas e outras, as 

razões que, fazem com que poucas meninas, adolescentes, moças e mulheres africanas 

permaneçam nos sistemas de educação formal.  Ainda que os índices e formas de casamento 

prematuro variem, conforme o país, região, cultura, grupo etnolinguístico ou credo religioso, 

tais casamentos constituem uma realidade em África, sejam elas, sociedades patriarcais, 

matrilineares, tradicionais, rurais ou islamizadas.246      

 Por estas razões, trago a debate, o sentido das narrativas e experiências de 

deslocamento das moças e mulheres africanas, estudantes, imigrantes e negras, atualmente 

residentes na Diáspora no Ceará, oriundas desse contexto africano. Nesta perspectiva, 

delimito como recortes investigativos: compreender os dramas sociais vivenciados no 

cotidiano, em uma sociedade diferente de suas culturas de origem; e por fim; resgatar seus 

discursos sobre pertencimento, classe, raça, sexualidade, educação, trabalho, gênero e afetos, 

interseccionando com sua condição de mulheres, negras e imigrantes.   

 Assim, impõem-se como questões analíticas: que mudanças a experiência de migração 

produz nas identidades destas jovens mulheres? Como pensar suas inserções em uma 

sociedade racializada? Quais os seus lugares na estrutura social e como se dá a inserção social 

dessas mulheres na sociedade de acolhida? Para fazer esse debate, trago as contribuições 

teóricas de autoras negras, feministas e militantes de diversos movimentos pelos direitos das 

mulheres.           

 A participação das mulheres foi uma questão pouco explorada Estudos Pós-

coloniais/Culturais, quer pelos três teóricos fundadores dos estudos diaspóricos Du Bois, 

Gilroy e Hall. Ainda que alguns autores dessas correntes tenham reconhecido que os discursos 

raciais incidiram, particularmente, sobre os corpos das mulheres negras diaspóricas, pouco se 

abordou acerca do lugar das mulheres nas diásporas. Gilroy é um dos autores que 

circunscreve esse lugar: 

 

 

                                                             
246 Cabe aqui mencionar que, em muitos países africanos, formalmente, o casamento só é legal perante a lei 

depois dos 18 anos de idade. Este é caso de Moçambique, meu país de origem. Entretanto, a mesma Lei de 

Família, em vigor no país, permite que o casamento seja celebrado a partir dos 16 anos de idade, desde que haja 
consentimento dos pais, mesmo contra a vontade dos adolescentes. Entretanto, nas comunidades rurais, 

tradicionais ou mesmo em regiões afastadas do espaço urbano, nas quais, nem sempre o Estado ou Governo se 

faz presente, os casamentos prematuros constituem uma prática consuetudinária, comum e socialmente aceite.  
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Os racismos que codificaram a biologia em termos culturais têm sido facilmente 

introduzidos com novas variantes que circunscrevem o corpo numa ordem disciplinar 

e codificam a particularidade cultural em práticas corporais. As diferenças de gênero 

se tornam extremamente importantes nesta operação anti-política, porque elas são o 

signo mais proeminente da irresistível hierarquia natural que deve ser restabelecida no 

centro da vida diária. As forças nada sagradas da biopolítica nacionalista interferem 

nos corpos das mulheres, encarregados da reprodução da diferença étnica absoluta e 

da continuação de linhagens de sangue específico. A integridade da raça ou da nação, 

portanto emerge como a integridade da masculinidade. Na verdade, ela só pode ser 

uma nação coesa se a versão correta da hierarquia de gênero foi instituída e 

reproduzida. (GILROY, 2001, p. 19). 
 

   Na ótica de Gilroy (2001), emergiram novas formas de racismos que inscreveram os 

corpos negros e suas práticas corporais numa nova ordem disciplinar. Nesse contexto de luta 

contra as diversas formas de racismos e racialização, as discussões sobre gênero ajudam nas 

lutas por igualdade e colocaram à nu, as interferências dos estados-nação nos corpos das 

mulheres diaspóricas que, são o lócus da reprodução biológica e das diferenças étnicas.247

 Nesse contexto de racialização e invisibilidade, coube às próprias mulheres 

diaspóricas e “de cor” falar e narrar sobre suas próprias experiências. Assim, primeiro trago as 

contribuições de autoras pós-coloniais que, vivencia(ra)m as experiências de diásporas, de 

racialização e distintas formas de opressão por sua condição de mulheres e, pertencentes a 

grupos considerados marginais. Em seguida, abordo acerca das experiências das estudantes 

africanas, trazendo suas narrativas e depoimentos acerca da vida na diáspora, focalizando, em 

particular, sua condição de mulheres, negras e imigrantes.      

 Gayatri Spivak é uma dessas autoras diaspórica, feminista e pós-colonialista que 

discute as experiências de homens e mulheres da índia, sob domínio e influência colonial 

britânica, a partir de categorias como gênero, discurso hegemônico, violência epistêmica e 

subalternidade. Spivak nasceu na Índia, onde fez graduação em inglês e, logo depois mudou-

se para os EUA onde concluiu o mestrado e doutorado em Literatura Comparada. Sua crítica 

de base marxista alia posturas teóricas como o feminismo contemporâneo e o pós- 

colonialismo. De acordo com Sandra Almeida (2010), uma das tradutoras e prefaciadoras das 

obras de Spivak para a língua portuguesa, já em um de seus primeiros textos, intitulado The 

Politics of Translation, Spivak (1992) fazia uma reflexão e crítica acerca do ofício do tradutor 

que, tem como tarefa tentar fazer falar o texto de outrem, em um processo de aproximações e, 

                                                             
247 Ao longo do tempo, os estados nacionais têm interferido nos corpos das mulheres diaspóricas, pobres e 

negras, particularmente, no que diz respeito à reprodução e controle de natalidade. Assim, têm-se notícias de que 

diversos governos experimentaram contraceptivos ainda não autorizados, nos corpos de mulheres negras nos 
EUA, assim como aconteceu no Brasil, em algumas favelas do Rio de Janeiro na década de 1980. Já no século 

XXI, em Israel, em 2013, mulheres judias etíopes cobraram uma investigação ao Governo israelita sobre a 

administração de um anticoncepcional polêmico, por conta de seus efeitos colaterais. 
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sobretudo, negociações.          

 Nas ciências sociais, Spivak ficou conhecida, particularmente, pela repercussão de seu 

texto intitulado “Pode o subalterno falar? ” Publicado, primeiramente, em 1985 com o título 

“Pode o subalterno falar? Especulações sobre o sacrifício das viúvas”, nesse texto, partindo 

de uma crítica aos intelectuais ocidentais, em particular de Deleuze e Foucault, esta autora 

reflete sobre a prática discursiva intelectual pós-colonial. Ao mesmo tempo, Spivak faz uma 

autocrítica, dirigida ao Grupo de Estudos dos Subalternos, ao qual está vinculada, delineando 

um dos argumentos mais incisivos dos estudos pós-coloniais contemporâneos: a forma como 

o sujeito do Terceiro Mundo248 é representada no discurso ocidental (SPIVAK, 2010 apud 

REGINA, 2010).           

 Nesse contexto, esta autora indiana recorre ao argumento, segundo o qual, a produção 

intelectual ocidental é de muitas maneiras, cúmplice dos interesses econômicos internacionais 

do Ocidente. No final, ela oferece uma análise alternativa das relações entre os discursos do 

Ocidente e a possibilidade de falar da (ou pela) mulher subalterna (SPIVAK, 2010). Já em seu 

texto mais conhecido entre os leitores de língua portuguesa, intitulado “Pode o subalterno 

falar?” Spivak (2010), questiona a posição do intelectual pós-colonial, ao explicitar que 

nenhum ato de resistência pode ocorrer em nome do subalterno sem que esse ato esteja 

imbricado no discurso hegemônico.         

 Dessa forma, a autora revela- se incomodada com o intelectual que julga poder falar 

pelo outro e, por meio dele, construir um, discurso de resistência. Ao agir dessa forma, o 

intelectual reproduz as estruturas de poder e opressão, mantendo o subalterno silenciado, não 

oferecendo qualquer posição ou espaço onde este possa falar ou ser ouvido. Para Spivak, esse 

seria o perigo de se constituir o outro e o subalterno apenas como objetos de conhecimento 

por parte de intelectuais que almejam meramente falar pelo outro (SPIVAK, 2010 apud 

REGINA, 2010).           

                                                             
248 A expressão Terceiro Mundo surgiu após a II Guerra Mundial para descrever os países que se posicionaram 

como neutros durante a Guerra Fria, que não se aliaram nem ao mundo capitalista liderado pelos EUA, nem à 

URSS e seu socialismo. Nesse contexto, o Primeiro Mundo era constituído pelos países capitalistas 

desenvolvidos, enquanto que o Segundo Mundo era constituído pelos países socialistas industrializados e, no 

Terceiro Mundo caberiam os países economicamente subdesenvolvidos e não-alinhados. Após algum tempo, o 

termo Terceiro Mundo foi ampliado passando a designar os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento que, 

apresentavam muitos problemas sociais em comum, a saber, fomes, violência e corrupção. Entretanto, na sua 

acepção original, a ideia de terceiro mundo foi cunhada pelo geógrafo e demógrafo francês Alfred Sauvy que, 
propunha a ideia de um Terceiro Mundo, inspirado na ideia de Terceiro Estado, usada durante a Revolução 

Francesa. Na ótica de Sauvy, os países do Terceiro Mundo deveriam se unir para revolucionar o mundo, como 

fizeram os burgueses e revolucionários na França.   
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 De acordo com Regina (2010), para Spivak (2010) há uma apropriação errônea do 

termo subalterno, que não pode ser usado para se referir a todo e qualquer sujeito 

marginalizado. O termo subalterno descreve " as camadas mais baixas da sociedade 

constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política 

legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante 

(SPIVAK, 2000 apud REGINA, 2010). Na sua ótica, o subalterno é capaz de falar, mas sua 

fala não tem um caráter dialógico. Logo, o subalterno não pode falar. Neste processo de 

"representação" do outro, Spivak (2010) ressalta a ausência desse caráter dialógico na fala do 

subalterno. Daí a sua conclusão de que o subalterno não pode falar. Spivak (2010) considera 

como subalternos, particularmente, as mulheres pobres e negras do Terceiro Mundo, 

confrontando as mulheres feministas do Primeiro Mundo, acerca da condição e situação das 

primeiras. Na sua ótica, as mulheres do Terceiro Mundo não podem falar, e quando o fazem, 

não encontram meios para se fazerem ouvir. Senão vejamos: 

 
Pode o subalterno falar? O que deve a elite fazer para estar atenta à construção 

contínua do subalterno? A questão da “mulher” parece ser a mais problemática nesse 

contexto. Evidentemente, se você é pobre, negra e mulher, está envolvida de três 

maneias. Se, no entanto, essa formulação é deslocada do contexto do Primeiro Mundo 

para o contexto pós-colonial (que não é idêntico ao do Terceiro Mundo), a condição 

de ser “negra” ou “de cor” perde o significado persuasivo. A estratificação necessária 

da constituição do sujeito colonial na primeira fase do imperialismo capitalista torna a 

categoria “cor” inútil como um significante emancipatório. [...]. Não é apenas uma 

questão de um duplo deslocamento, já que não é simplesmente o problema de 

encontrar uma alegoria psicanalítica que possa conciliar a mulher do Terceiro Mundo 

com a do Primeiro. (SPIVAK, 2010, p. 85). 

 

É desse modo que na sua reflexão, esta autora enfatiza esta tripla condição de opressão 

vivenciada por esses sujeitos subalternos silenciados, por serem mulheres, pobres e negras, 

oriundas do chamado Terceiro Mundo, diante do mundo capitalista, cuja situação nem de 

perto, nem de longe pode ser comparada com as mulheres do Primeiro Mundo. E continua a 

sua reflexão nessa discussão com as feministas do Primeiro Mundo, particularmente, com 

aquelas intelectuais das ciências sociais e humanas, áreas pouco valorizadas, mas que 

contribuem nessa violência epistemológica do Primeiro Mundo sobre o Terceiro Mundo. 

 

As preocupações que acabo de expressar são validas apenas se estamos falando da 

consciência da mulher subalterna – ou, mais aceitável, do sujeito subalterno. Relatar, 
ou melhor ainda, participar do trabalho antissexista entre as mulheres de cor ou as 

mulheres sob a opressão de classe no Primeiro ou no Terceiro Mundo está 

inegavelmente na ordem do dia. Devemos acolher também toda a recuperação de 

informação em áreas silenciadas, como está ocorrendo na antropologia, na ciência 

política, na história e na sociologia. No entanto, a pressuposição e a construção de 

uma consciência ou de um sujeito sustentam tal trabalho de constituição de um sujeito 
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imperialista, mesclando a violência epistêmica com o avanço do conhecimento e da 

civilização. E a mulher subalterna continuará tão muda como sempre esteve. 

(SPIVAK, 2010, p. 86).    

  

Em seguida, a autora questiona o papel do(a) intelectual, particularmente, do(a) 

intelectual feminista e também o intelectual pós-colonial, a quem cabe a tarefa de criar 

espaços e condições de representação para os subalternos.  

 

Em um campo tão carregado, não é fácil fazer a pergunta sobre a consciência da 

mulher subalterna. É, portanto, ainda mais necessário lembrar os radicais pragmáticos 
de que essa questão não é uma digressão idealista. Embora nem todos os projetos 

feministas ou antissexistas possam ser reduzidos a esse, ignorá-lo é um gesto político 

não reconhecido que tem uma longa história e contribui com um radicalismo 

masculino que torna o lugar do investigado transparente. Ao buscar aprender a falar ao 

(em vez de ouvir ou falar em nome do) sujeito historicamente emudecido da mulher 

subalterna, o intelectual pós-colonial sistematicamente “desaprende” o privilegio 

feminino. Essa desaprendizagem sistemática envolve aprender a criticar o discurso 

pós-colonial com as melhores ferramentas que ele pode proporcionar e não apenas 

substituindo a figura perdida do(a) colonizado(a). (SPIVAK, 2010, p.87-88). 

  

 Na ótica de Spivak (2010), ao ignorarem a condição das mulheres do Terceiro Mundo, 

tais intelectuais contribuem para o radicalismo masculino. Assim, devem aprender a falar 

sobre essas mulheres historicamente silenciadas, bem como criticar o próprio discurso pós-

colonial com as melhores ferramentas que esse próprio discurso produz.   

 Outra autora diaspórica, feminista, pós-colonial e “de cor”, que destaco a sua 

contribuição é Avtar Brah, a partir de sua principal obra, intitulada Cartografías de la 

Diáspora: identidades em cuestión. Brah (2006, 2011) é uma das autoras pós-coloniais que 

aborda a questão das identidades das mulheres diaspóricas explorando as categorias de 

diferença, diversidade, diferenciação, raça, gênero, classe, sexualidade, etnia, negro, geração, 

entre outras. Esta autora, cuja própria vida familiar e profissional é marcada pela vivência na 

diáspora, teve “lares” em quatro dos cinco continentes, primeiro na Ásia, depois em África, 

em terceiro na Europa e por último, nos EUA. Tais experiências de deslocamento e dispersão 

tornaram as questões como diferença, solidariedade e identidade, fundamentais na a sua vida e 

obra. Sua história de vida é marcada pelos vários episódios de crises do império britânico 

nesses quatro continentes e, mostra a especificidade da colonização britânica no continente 

africano e a hierarquia racial por ela criada nos quatro continentes.   

 Nascida no Uganda, mas pertencente a uma família de origem indiana cuja primeira 

geração migrou da índia para este país africano no século XIX, durante a colonização 

britânica, quando esta potência colonial europeia exportava mão-de-obra semiescrava 

recrutada na índia para a construção de linhas-férreas nas suas colônias africanas. Já a 
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segunda geração de seus familiares imigrou para o Uganda influenciada pela política colonial 

britânica que descrevia o continente africano como “terra de oportunidades”, criando uma 

estrutura hierárquica na qual, os europeus eram a classe alta, os asiáticos a classe média e, por 

último os africanos, como a classe baixa. Num terceiro momento, sua família é expulsa do 

Uganda e refugia-se na Grã-Bretanha e, num quarto momento, reside nos EUA, primeiro 

enquanto estudante, e depois na condição de professora. Assim, seu o discurso é marcado 

pelas categorias como lar, lugar, casa, pertença e, identidade.    

 Relativamente ao contexto britânico e seu império colonial e à temática de racialização 

do gênero, Brah (2006) considera que “raça” ainda atua como um marcador inerradicável de 

diferença social, mas critica o modo como o termo “negro” tem sido empregado na Grã-

Bretanha – restrito apenas à África Subsahariana e suas diásporas – pois, negava a 

especificidade cultural desses diversos grupos. Desse modo, a autora afirma que a diferença 

racial está ligada à diferenças e antagonismos organizados em torno a outros marcadores 

sociais. Desta forma Brah, combate os essencialismos histórico e cultural muito frequentes 

nos movimentos emancipadores negros e feministas, argumentando que “como os processos 

culturais são dinâmicos, e o processo de reivindicação é também mediado, o termo “negro” 

não precisa ser construído em termos essencialistas. Pode ter diferentes significados políticos 

e culturais em contextos diferentes” (BRAH, 2006, p. 335).  

Por ser oriunda do “sanduíche colonial” criado pelo império mundial britânico, Brah 

afirma que, somente adquiriu consciência, relativa à importância de ter uma “identidade 

autodeclarada”, durante o último de doutorado, quando candidatou-se a uma bolsa para 

estudar nos EUA e, durante a entrevista, foi questionada por um membro do júri acerca de sua 

nacionalidade, se era africana ou indiana. Vejamos seu depoimento acerca de seu complexo 

sentimento de pertença nacional. 

 

«Soy uma ugandesa de ascendência índia», conteste. Pareció satisfecho com mi 

respuesta. Pero, por supuesto, él no podia ver que yo fuera ambas cosas. El cuerpo que 

se encontraba ante él ya estaba classificado dentro das relaciones sociales, 

atravessadas por el género, del sandwich colonial. Yo no podia sencillamente «ser». 

Tenia que nombrar uma identidade, sin importar que el hecho de nombrarla ignorara 

todas las otras identidades (de género, casta, religón, grupo linguístico, generación....). 

Éstas nom tenían importância ne la entrevista. [...] Aunque sé, y sabia entonces, que el 

«aspecto» tiene uma gran importancia em los regímenes coloniales de poder. El 
aspecto importaba debido a la historia de la racialización de los «aspectos»; importaba 

porque los discursos sobre el cuerpo habían sido cruciales para la constitución de los 

racismos. Y el poder racializado operaba em y a través de los cuerpos. Además, dicho 

poder se configuraba em jerarquias, no solamente entre las categorias de personas 

dominantes y personas subordinadas, sino también internamente a dichas categorias; 

esto es, entre los «indios» y los «africanos» en este caso. (BRAH, 2011, p.25). 
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Neste trecho, Brah (2011) aponta para a existência da questão da aparência física e da 

nomeação/auto identificação com apenas uma identidade no “sanduíche colonial” criado pela 

colonização europeia em África. Demonstra que na realidade, ela sempre foi “muitas coisas” 

ao mesmo tempo e que, ao se autodeclarar e se identificar com uma e única identidade, 

ignoraria todas as outras categorias identitárias como a de gênero, casta, religião, grupo 

linguístico, geração, etc. na sua ótica, a racialização dos corpos dos indivíduos configura um 

aspecto importante para os regimes de poder coloniais e pós-coloniais e para a constituição 

dos diferentes tipos de racismos. Tal poder opera a partir dos corpos, não apenas entre as 

classes dominantes, mas também entre os dominados.     

 Outro aspecto levantado pela autora são os distintos significados de “lar”, “casa”, 

“lugar” e “residência” para os indivíduos diaspóricos, influenciada pelas suas próprias 

experiências dolorosas de mudança de residências. Bem como dos discursos acerca da 

“nação” que, serviriam para excluir determinados grupos fora. Para Brah (2011), nos 

discursos racializados ou nacionalistas, “lugar” tem um significado flutuante e fixo, referindo-

se a grupos assentados em um lugar não tem que ser necessariamente desse lugar. Já “casa”, 

implica o lugar da experiência vital cotidiana. É um discurso sobre o lugar onde o mundano e 

o inesperado da prática cotidiana provocam o sentimento de pertença. Vejamos suas 

distinções entre essas quatro categorias: 

 

«¿Por qué dessa estudiar em EEUU, tan lejos de su casa?», me pergunto outro hombre 

blanco. ¡Ah! Asi que si reconocen que Uganda es mi hogar, pensé. Pero também sabía 
que el concepto de «hogar» em las dos perguntas era cualitativamente diferente. La 

primera pergunta invocaba «el hogar» como um significante a la vez flotante y fijo, 

uma invocación a los relatos de «la nación». [...] Por outro lado, em la segunda 

pergunta hay implícita uma imagen de «hogar» como el lugar de la experiência vital 

cotidiana. Es um discurso sobre «el lugar de una», el sitio donde lo mundano y lo 

inesperado de la práctica diária provocan el sentiminento de arraigo. «Hogar» aqui, 

tiene connotaciones de redes familiares, de parentesco, de amigos, colegas y otros. 

Hace referencia a la geografia física y social que se experimenta em términos de 

vencidario o ciudad natal; Es decir, una comunidade «imaginada» principalmente a 

través del encuentro diário. Este «hogar» es um lugar que sigue ligado a nosotros 

incluso em momentos de intensa alienación del mismo. Es el sentimento de «sentirse 

em casa». (BRAH, 2011, p. 25-26). 
  

Na ótica de Brah (2011) “lar” é uma definição afetiva de um lugar e, não apenas uma 

definição física. O que faz de um “lugar” um lar é o pertencimento. Já a “casa” é um lugar 

onde habitamos que pode ser ou não um ”lugar”. É o pertencimento a esses diferentes lares, 

lugares e casas e suas narrativas acerca de suas experiências – ligadas à raça, etnia, classe, 

gênero – diaspóricas que, faz de Brah, uma autora importante no trabalho que venho 
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desenvolvendo.          

 Já a autora feminista brasileira Cláudia Costa (2010) mapeia os debates acadêmicos 

em torno da colonialidade do poder e colonialidade do gênero, a partir da especificidade das 

teorias feministas latino-americanas. A autora explora a produtividade do conceito de 

colonialidade do poder, que segundo seus argumentos, tal colonialidade está na articulação da 

ideia de raça como o elemento sine qua non do colonialismo e de suas manifestações 

neocoloniais. 

Quando trazemos a categoria de gênero para o centro do projeto colonial, podemos 

então traçar uma genealogia de sua formação e utilização como um mecanismo 

fundamental pelo qual o capitalismo colonial global estruturou as assimetrias de poder 
no mundo contemporâneo. Ver o gênero como elemento estruturador (e não 

subordinado) da colonialidade do poder, ou seja, como categoria colonial, também nos 

permite historicizar o patriarcado, salientando as maneiras pelas quais a 

heteronormatividade, o capitalismo e a classificação racial se encontram sempre já 

imbricados. Ao centralizar, através do conceito de interseccionalidade, o 

entrelaçamento do gênero com a raça, a classe e a sexualidade, abrimos um caminho 

para o projeto feminista de descolonização do saber. (COSTA, 2010, p. 50). 

 

Costa (2012) traça uma conexão estreita entre feminismo e pós-colonialismo por meio 

do conceito de tradução cultural,249 mas aponta que essa relação tem sido historicamente 

silenciada e invisibilizada nos debates latino-americanos acerca da crítica pós-colonial, e 

quando mencionadas, as feministas, assim como as teorias feministas, têm sido apropriadas 

apenas como significantes de resistência e não como produtoras de conhecimento. Assim, 

mesmo de uma perspectiva teórica que faz colocações do ponto de vista de populações 

subalternizadas, os autores pós-coloniais como Hall e Gilroy não escapam à crítica das 

feministas por negligenciarem questões do gênero e a presença das mulheres em seus escritos. 

As críticas ampliam-se às próprias teorias feministas.      

 Ao falar dos conceitos básicos no feminismo, Luiza Bairros (1995) aponta que as 

versões mais conhecidas do feminismo – radical, liberal, socialista – não foram capazes de dar 

conta de questões de raça, classe e orientação sexual, favorecendo discursos e práticas 

voltadas para as percepções e necessidades das mulheres brancas, heterossexuais, de classe 

média, tomando suas experiências localizadas como parâmetros para as mulheres em geral. Já 

Rosália Lemos (2006) aponta que as mulheres não são iguais, prevalecendo entre elas 

diferenças e conflitos de etnia, classe social e de raça. Para reagir à tentativa de 

                                                             
249 Conforme (Spivak, 2010) apud Costa (2012:42), a noção de tradução cultural - esboçada a partir da teoria e 
práticas etnográficas e, posteriormente explorada pelas teorias pós-coloniais – baseia-se na visão de que qualquer 

processo de descrição, interpretação e disseminação de ideias e visões de mundo está sempre preso a relações de 

poder e assimetrias entre linguagens, regiões e povos.  
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homogeneização idealizada pelas feministas tradicionais, as mulheres negras passaram a 

organizar aquilo que hoje é denominado Feminismo Negro. Na sua ótica, ainda que 

defendesse a solidariedade, o feminismo tradicional não conseguiu encarar as diferenças entre 

as mulheres brancas e negras. Assim, essa corrente do Feminismo Negro pretende ser porta-

voz de todas as mulheres negras.250        

 Ao abordar o caso específico das relações de mulheres afro-americanas, Patricia Hill 

Collins (2002; 2016), uma das autoras representantes e expoentes do Feminismo Negro 

argumenta que a opressão está intimamente ligada às histórias familiares dessas mulheres e 

que poucos teóricos sociais, estão dispostos a pensar a realidade além das suas experiências 

pessoais. Na sua ótica, muitas mulheres negras trabalham em situações de opressão, segundo 

a raça, gênero, orientação sexual, nacionalidade, idade e etnia, durante longos períodos de 

tempo e sem acesso a recursos nas sociedades onde estão inseridas.251    

 De acordo com Collins (2002), o Feminismo Negro surgiu para fomentar o 

empoderamento de mulheres negras, documentar a existência de tal conhecimento e traçar 

seus contornos. Ao ampliar a sua abordagem para questões ligadas à classe, etnia, cultura e 

raça, o Feminismo Negro apresenta-se como uma abordagem bastante profícua para 

problematizar tais questões, particularmente das mulheres negras e homens negros. De fato, 

na Diáspora africana inserida nesta metrópole do Nordeste brasileiro, além da questão das 

diferenças de nacionalidade, de raça e de classe, existem outros fatores de distinção, tais como 

                                                             
250 De acordo com Figueroa & Hustado (2014), o Feminismo Negro é uma corrente de pensamento com origem 

nos EUA, desde a década de 1970, que se comprometeu com a luta contra a opressão racial, sexual, 

heterossexual e classicista e que era capaz. Assim, entende-se por Feminismo Negro, as propostas de 

reivindicação e redefinição política, lideradas por mulheres africanas e afrodescendentes para enfrentar a 

opressão e a marginalização sexista em contextos produzidos pela dominação moderna/colonial. Desta forma, o 

Feminismo Negro integraria uma perspectiva diaspórica. Estas autoras defendem a existência de um Feminismo 

Afrodiaspórico como um processo, agenda de pesquisa, estratégia de mobilização social, prática de solidariedade 

e reclamação de justiça restaurativa (FIGUEROA; HURTADO, 2014, p. 110). Elas entendem este Feminismo 

Afrodiaspórico como uma complexa, ampliada e heterógena perspectiva de pensamento que surge das 
experiências de vidas cotidianas das mulheres africanas, negras e afrodescendentes no mundo. Na sua ótica, o 

Feminismo Afrodiaspórico é entendido também como uma forma de pensamento e como prática, responde a 

múltiplas relações de dominação que se diferenciam em cada país pelas histórias e pelos contextos geopolíticos 

que caracterizam a diáspora africana. Cabe aqui destacar que, ainda em finais da década de 1980, a autora 

Afrobrasileira Lélia Gonzalez (1988) já defendia e advogava a existência de um Feminismo 

Afrolatinoamericano, com ênfase na dimensão racial, que particularmente, percebesse e tomasse em conta a 

situação das mulheres negras no continente. Este feminismo partia das experiências das mulheres negras, mas 

evidenciava iniciativas de aproximação, de solidariedade e respeito pelas diferenças por parte de companheiras 

brancas efetivamente comprometidas com a causa feminina. 
251 Em seus textos, Patricia Collins tem abordado acerca da realidade das mulheres afroamericana e suas 

inserções nas famílias, no trabalho e vida profissional, mostrando as distintas formas de opressões porque 
passam nessas esferas. Também chama atenção para as autobiografias, experiências e interpelações dessas 

mulheres, particularmente, ao modo como elas se autodefinem e auto avaliam no âmbito da perspectiva teórica 

que é o Feminismo Negro. 
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o gênero, a origem étnica, cultural e religiosa, que, muitas das vezes, se interseccionam. 

 Ainda neste debate acerca das mulheres negras, um aporte mais radical que o 

Feminismo Negro, nos é dado por Ama Mazama (2009),252 ativista, pesquisadora negra 

antilhana, radicada nos EUA, em seu texto intitulado A Afrocentricidade como um novo 

paradigma. Nesse texto seminal, esta autora examina de perto os principais pressupostos, 

conceitos, convicções, metodologia e teorias do paradigma afrocêntrico.253  

 Mazama apresenta seus diferentes aspectos cognitivos deste paradigma africano, seus 

planos metafísico e sociológico e mostra a existência de uma multiplicidade de teorias 

afrocêntricas aplicadas a uma gama de tópicos. Mazama (2009) vai mais longe, ao propor o 

“paradigma da afrocentricidade” como uma perspectiva cuja base, deve ser extraída da cultura 

africana. Assim define este paradigma: 

A Afrocentricidade surgiu no início da década de 1980, com a publicação do livro 

Afrocentricidade, de Molefi K. Asante (1980), seguido por Ideia afrocêntrica (1987) e 

Kemet, afrocentricidade e conhecimento (1990). No cerne da ideia afrocêntrica está a 
afirmativa de que nós africanos devemos operar como agentes autoconscientes, não 

mais satisfeitos em ser definidos e manipulados de fora. Cada vez mais controlamos 

nosso destino por meio de uma autodefinição positiva e assertiva. Os critérios dessa 

autodefinição devem ser extraídos da cultura africana. Para melhor avaliar a 

importância da afrocentricidade, contudo, é necessário examinar as circunstâncias 

responsáveis por sua emergência (Op Cit, 2009, p. 111). 

 

 Enquanto intelectual, mulher, negra e afrodescendente, Mazama interessa-se pelo lugar 

das mulheres africanas no mundo. É nesse contexto que Mazama (2009) destaca as 

contribuições de autoras como Clenora Hudson-Weems e Nah Dove, às quais, considera 

serem úteis ao discurso afrocêntrico sobre mulheres e homens africanos. Mazama (2009) 

consubstancia a teoria que Hudson-Weems (1993, 2004) e Dove (2003) chamaram de 

mulherismo africana.254 senão, vejamos:     

                                                             
252 Pseudónimo de Marie-Josée Cérol, autora nascida nas Ilhas Guadalupe e formada em Linguística na França 

(Sorbonne Nouvelle, 1987). É professora no Programa de Doutorado de Estudos Africana da Universidade 

Temple, em Filadélfia. 
253 De acordo com o próprio Molefi Asante, idealizador deste pensamento, a “Afrocentricidade, é um tipo de 

pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre 

a sua própria imagem cultural e de acordo com seus próprios interesses humanos” (ASANTE, 2009, p. 93). Na 

sua ótica, afrocentricidade é uma proposta epistemológica do lugar, ou seja, ela refere-se e dedica-se aos 

africanos – afrodescendentes no continente africano e na diáspora em todo o mundo – que foram e têm sido 

deslocados em termos culturais, psicológicos, econômicos e históricos. Na perspectiva afrocêntrica, é importante 

que qualquer avaliação das suas condições em qualquer país seja feita com base em uma localização centrada na 

África e sua diáspora (Idem, 2009).        
254 De acordo com a nota dos organizadores e tradutores dos textos desta coletânea, o termo africana não 

significa o feminino de “africano”. Mas sim “derivado do plural em latim, referindo-se a tudo aquilo que diz 

respeito ao conjunto formado pela África e sua diáspora. O uso da forma plural em latim, Africana, indica dois 
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Clenora Hudson-Weems e Nah Dove fizeram contribuições particularmente úteis ao 

discurso afrocêntrico sobre mulheres e homens africanos. Clenora Hudson-Weems 

(1993, 2004) cunhou o termo “mulherismo Africana”, em 1987, depois de perceber a 

total inadequação do feminismo e das teorias semelhantes (por exemplo, feminismo 

negro, mulherismo, mulherismo negro) em aprender a realidade das mulheres 

africanas e, sobretudo, proporcionar-lhes os meios de alterar essa realidade. Os 

problemas com a adoção do feminismo por mulheres africanas têm duas dimensões. 

Em primeiro lugar, o feminismo é fundamentalmente um fenômeno europeu. Como 

tal, está carregado de princípios metafísicos europeus, tais como a relação conflituosa 

entre os gêneros, em que os homens sãos vistos como inimigos das mulheres. Em 

segundo lugar, o feminismo não reflete nem pode refletir as crenças ou os interesses 
das mulheres africanas. Em particular, ela assinala que as mulheres africanas não 

percebem os homens africanos como inimigos. Nem seria interessante para nós, como 

povo, que nos permitíssemos dividir segundo a linha de gênero enquanto vivemos em 

uma sociedade altamente racializada e racista. No lugar do feminismo, Hudson-

Weems demanda um mulherismo africana “alicerçado na cultura africana e, portanto, 

enraizado em experiências, lutas, necessidades e desejos singulares das mulheres 

africanas (p. 158). Hudson-Weems afirma corretamente que a cooperação de homens 

e mulheres africanos contra a supremacia branca é necessária para a sobrevivência e o 

bem-estar do povo africano. O termo “mulherismo africana” constitui, em si mesmo, 

um primeiro passo para nos definirmos e estabelecermos objetivos que sejam 

compatíveis com nossa cultura e nossa história. Em outras palavras, é o primeiro 
passo para existirmos em nossos próprios termos. A preocupação de Nah Dove com a 

vida das mulheres africanas, e a abordagem que faz delas, é muito semelhante à de 

Clenora Hudson-Weems. Com efeito, em seu artigo intitulado “Definindo a teoria 

mulherista africana”, Nah Dove (2003) afirma que só no contexto da supremacia 

branca e de seus sustentáculos culturais podemos compreender o destino enfrentado 

pelas mulheres africanas nas sociedades ocidentais. (MAZAMA, 2009, p. 124-125).   

  

Na ótica desta autora afrocêntrica, estas e outras construções teóricas do Afrocentrismo 

são colocadas no contexto da supremacia branca e seus sustentáculos culturais, e só a partir 

delas, podemos compreender o destino enfrentado pelas mulheres africanas nas sociedades 

dominadas pelo Ocidente e ao duro e humilhante tratamento patriarcal e xenofóbico que 

recebem. Na sua ótica, é necessário destacar as contribuições que as mulheres africanas dão 

ao bem-estar de seu povo, desde a antiguidade até aos dias atuais, como guerreiras e mães. 

Esta autora destaca também as contribuições da cultura africana, segundo a qual: 

A cultura africana constrói suas relações de gênero com ênfase na 

complementaridade, e não no conflito, entre homens e mulheres. O que faz o homem é 

a mulher; da mesma forma que o que faz a mulher é o homem. Apreciar e 

compreender essa complementaridade está na raiz de qualquer teoria que trate das 

mulheres africanas segundo o paradigma afrocêntrico. Aliás, essa abordagem não é 

apenas coerente com a cultura africana, mas também um ato de resistência às 

tentativas da supremacia branca de desintegrar e dividir ainda mais a comunidade 

africana. (Op Cit, p. 125).  

 

Para concluir seu pensamento “mulherismo africana”, esta autora revisita o trabalho 

teóricos de dois importantes intelectuais afrocentrados na área da educação, Shujaa e Hilliard, 

                                                                                                                                                                                              
aspectos de polivalência: refere-se aos povos afrodescendentes em todo o mundo e à metodologia 

multidisciplinar dos estudos nesse campo (NASCIMENTO, Elisa; MEDEIROS, Carlos, 2009, p. 33).  
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de modo a mostrar como o propósito e a forma da educação constituem uma prioridade do 

paradigma afrocêntrico. Shujaa (1995) apud Mazama (2009) estabelece uma distinção entre 

educação e escolaridade, mostrando que a educação constitui um imperativo cultural para os 

africanos nos EUA. Já a escolaridade tem como principal propósito o controle social, 

juntamente com a reprodução da hegemonia do segmento populacional dominante 

euronorteamericano sobre a sociedade. Dessa forma, a educação asseguraria a transmissão à 

geração seguinte, os valores e atitudes que refletem a cultura de determinado grupo.  

 Nesse contexto, os africanos que frequentam escolas públicas euronorteamericanas 

não estariam adquidirindo “educação”, nem deveriam esperar se educar, já que recebem uma 

quantidade enorme de imagens negativas e debilitantes de si mesmos. Como resultado, muitos 

africanos se comportam como “idiotas instruídos”, incapazes de dar qualquer contribuição 

que seja à sua própria comunidade, aderindo à ordem europeia individualista, materialista e 

racista (MAZAMA, 2009).         

 Na ótica desta autora, as reformas educacionais não conseguem melhorar tal realidade 

pois, não questionam o sistema opressivo, mas somente, suas modalidades de operação. 

Shujaa (1995) apud Mazama (2009) sustenta que, em última instância, caberia às famílias, 

encarregarem-se da educação de seus jovens, primeiro avaliando o conteúdo cultural que deve 

ser transmitido e depois, criando os caminhos adequados para passar o conhecimento às 

crianças. Apenas as escolas afrocêntricas independentes poderiam ter condições de nutrir e 

reforçar a orientação dos estudantes africanos, permitindo assim que eles conhecessem a si 

mesmos, compreenderem os mecanismos pelos quais se perpetua a opressão e trabalharem 

para destruí-los (SHUJAA, 1995 apud MAZAMA, 2009).      

 Após esta digressão por diferentes propostas teóricas e teórico-pedagógicas 

diaspóricas encarnadas, particularmente, por autoras do Feminismo Europeu, do Atlântico 

Negro, dos Estudos Subalternos dos Sudeste Asiático, do Feminismo Negro e do 

Afrocentrismo, focalizo agora a realidade das mulheres africanas na Diáspora no Ceará. 

Assim sendo, trago as experiências de três jovens africanas, negras, de distintos países e 

diferentes grupos etnolinguístico que, à data das entrevistas, tinham 24, 27 e 31 anos de idade, 

sendo duas de nacionalidade bissau-guineenses e outra de nacionalidade cabo-verdiana, 

residentes na cidade de Fortaleza há mais de 4 anos e, cursavam faculdades particulares.255 

                                                             
255 Como recurso heurístico, escolhi três mulheres emblemáticas que vivenciam a realidade comum à maioria das 

estudantes africanas nesta diáspora. E, para não as identificar, protegendo suas identidades, optei por utilizar 
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 Nas suas narrativas, merece destaque as formas como as três estudantes se identificam 

e se autodefinem logo na apresentação, no tocante ao estado civil, raça, etnia, religião, 

orientação sexual, classe social, e profissão ou trabalho, cujos depoimentos trago ao longo 

desta abordagem:  

Meu nome é Xiluva, mais conhecida por Xi, tenho 31 anos, sou solteira. Sou de Cabo-

Verde. Em Cabo-Verde, nós não temos etnia, mas nós somos divididos em duas 

etapas: Barlavento e Sotavento. Eu sou de Sotavento. Eu sou pura mulher mesmo, eu 

sou pura feminina. Eu estudo e trabalho aqui no Brasil, estudo Administração e 

também trabalho na área de Administração. Eu sou da religião católica. (Xiluva). 

  
Meu nome é Nyeleti, tenho 27 anos de idade, sou solteira. Sou da Guiné-Bissau, sou 

enfermeira. Sou enfermeira não, sou técnica de enfermagem. Eu sou protestante, sou 

da Igreja Batista Peniel. Eu já frequentava essa igreja na Guiné-Bissau. Em Guiné-

Bissau eu não sou rica, nem sou pobre, mais ou menos, classe média. Eu nasci em 

Bissau, capital da Guiné-Bissau, no bairro Nistra. Eu sou negra. Eu sou negra. Lá na 

Guiné-Bissau eu também me considerava negra, sim. (Nyeleti). 

 
Meu nome é Nanana, tenho 24 anos, solteiríssima, sou da Guiné-Bissau. Sou da etnia 

Pepel de Biombo. Sou estudante na faculdade privada. Eu sou da religião católica. Sou 
hétero e sou raça negra. Aqui no Brasil trabalho por conta própria, vendendo minhas 

coisas, vendo bolsa, calcinha, sapatos, essas coisas. Eu compro em São Paulo e venho 

vender aqui. (Nanana). 

 

De fato, na Diáspora, a maioria das estudantes africanas afirma professar religiões 

cristãs, em particular, a igreja católica e distintas igrejas evangélicas. Quase todas são 

oriundas de regiões urbanas, capitais provinciais ou das principais cidades, bem como 

pertencem às classes populares, nos seus países de origem. Logo em seguida surge as 

identidades de gênero, raça, etnia ou região de origem, nas quais, se identificam enquanto 

mulheres “negras”, “femininas” ou “heterossexuais” e, integrantes de um grupo 

etnolinguístico ou de uma região. Acerca da emergência de marcadores de diferença em 

populações imigrantes, Green (2011) aponta que: 

 

Assim como a mistura de gênero da migração se transforma com o passar do tempo, o 

mesmo ocorre com as representações acerca da aprovação ou desaprovação de 

diferentes categorias de imigrantes, seja por raça, origem nacional ou religiosa, ou 

sexo. Em segundo lugar, o comportamento de imigrantes e atitudes com relação a eles 

dá-se também em função da classe a que pertencem. [...]. Eles também, homens e 

mulheres, podem ser bem-vindos ou recebidos como perigosos competidores. Em 
terceiro lugar, os próprios imigrantes são indivíduos competentes e suas próprias 

decisões, apanhadas numa teia de relações de gênero, podem seguir o fluxo ou ser 

direcionadas para caminhos desconhecidos (GREEN, 2011, p. 45).  

 

                                                                                                                                                                                              
nomes fictícios africanos, mais especificamente, moçambicanos. Assim, passo a designar as três interlocutoras 

deste item pelos nomes de Xiluva, Nyeleti e Nanana. 
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Na Diáspora em Fortaleza e diante da alteridade racial, de classe e, diversidade 

cultural, sexual e de gênero que permeiam a sociedade brasileira, bem como das distintas 

formas de discriminação e de inclusão, ocorrem processos de interpelações raciais e de 

ressignificação identitárias, nos quais as estudantes africanas aderem a novas formas de 

identidades e identificações: passam a assumir-se negras, heterossexuais, estudantes e 

trabalhadoras e pertencentes às diferentes igrejas cristãs. Essas ressignificações identitárias 

são fruto do encontro com a diversidade racial, sexual, de gênero e de classe no Brasil.  

 Tais identificações revelam os “novos” modos de conceber a identidade, a partir dos 

quais, africanos e africanas passam a se identificar nesta diáspora, diante da diversidade e 

diferenças existentes na sociedade brasileira, particularmente, aquelas ligadas ao gênero, 

orientação sexual e raça. Assim, diante desta alteridade, africanos e africanas são 

“interpelados” com essas novas modalidades de identidade. Hall (2013) esclarece como ele 

compreender e utiliza a ideia de “identidade” ligada ao processo e conceito de “interpelação”, 

inspirado nos escritos de Althusser. Vejamos: 

Em meus trabalhos recentes sobre este tópico fiz uma apropriação do termo 

“identidade” que não é, certamente, partilhada por muitas pessoas e pode ser mal 

compreendida. Utilizo o termo “identidade” para significar o ponto de encontro, o 

ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos e as práticas que tentam nos 

“interpelar”, nos falar ou nos convocar para que assumamos nossos lugares como 

sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os processos que produzem 

subjetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais se pode “falar”. As 

identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as 

práticas discursivas constroem para nós (HALL, 1995). [...] As referências ao termo 

que descreve o “chamamento” do sujeito pelo discurso – “interpelação” – nos fazem 

lembrar que essa discussão tem uma pré-história importante e incompleta nos 
argumentos que foram provocados pelo ensaio de Althusser “Os aparelhos ideológicos 

de Estado” (1971). (HALL, 2013, p. 112).  

 

É dessa forma que Hall (2013) esclarece seu ponto de vista acerca da noção de 

identidade, compreendida como o ponto de encontro que une os discursos por um lado e as 

práticas por outro que interpelam os indivíduos, isto é, que aqueles discursos e práticas que os 

provocam a falar, a assumir seus lugares e tomar posição enquanto sujeitos sociais. Tais 

interpelações produzem discursos subjetivos e constroem sujeitos ativos. Entretanto, ainda 

que tenha desempenhado papel importante no desenvolvimento dos Estudos Culturais e Pós-

coloniais, bem como pelos teóricos das identidades sociais, o conceito de interpelação foi 

pouco explorado pelos autores dessas correntes.       

 A noção de interpelação é importante para a compreensão dos processos identitários 

dos indivíduos, sejam eles diaspóricos ou não. Este termo, muito usado entre os autores pós-
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coloniais e dos estudos culturais, revela o momento de reflexão e autoconhecimento dos 

sujeitos – imigrantes, turistas, viajantes ou mesmo cidadãos de um mesmo país que viajam 

para outra região ou indivíduos que saem de seu bairro, região ou cidade para outro lugar – 

aos se confrontarem com as imagens de raça, classe, gênero, status, prestígio – que os outros 

indivíduos têm de si. Desse modo, a noção de interpelação revela-se profícua para 

compreender os processos identitários dos africanos e africanas na diáspora em Fortaleza pois, 

tais sujeitos são interpelados no cotidiano, com novas ou diferentes realidades raciais, sexuais, 

de gênero, religião, etc.         

 Nesta Diáspora, é importante realçar que as mulheres africanas constituem minoria 

nessa diáspora estudantil internacional, maioritariamente constituída por indivíduos do sexo 

masculino, o que revelar a ausência de políticas e preocupação com a equidade de gênero na 

educação nos países africanos que enviam estudantes para estudar no exterior. Tal situação 

também reflete a existência de patriarcalismo, machismo e desigualdades de gênero em suas 

sociedades de origem, nas quais, as famílias preferem investir na educação dos filhos do sexo 

masculino, em detrimento das mulheres por questões de herança e continuidade da linhagem 

familiar.            

 De fato, como apontei anteriormente, em muitas sociedades africanas rurais e, 

particularmente aquelas com populações islamizadas, o acesso de mulheres à educação, a 

saúde e ao emprego formal ainda é deveras restrito. Mesmo assim, as mulheres oriundas 

dessas regiões sempre demonstraram interesse pela educação e trabalho, procurando 

informações e se candidatando às vagas da forma como podem, em percursos de persistência 

e luta. Vejamos, então, suas narrativas acerca da experiência escolar e do processo que as 

conduziu a migrar para estudos no Brasil, movidas pelo desejo de estudar e cursar ensino 

superior. 

Lá em Cabo-verde, eu estudei até segundo grau, terminei só o segundo grau, na 

classificação de lá equivale ao 12º ano daqui do Brasil. Eu já trabalhei, eu era 

supervisora de ônibus. Quando eu vim pra cá, eu estava trabalhando. Aqui no Brasil, 

eu estudo na FAECS, fazendo administração. Eu terminei o curso tudinho, 

licenciatura. Agora eu trabalho na Secretaria de Justiça, eu trabalho pela Secretaria de 
Justiça na unidade prisional IPPO II. Eu consegui esse emprego através de um amigo 

que me indicou. Eu queria estudar, aí eu vim parar aqui no Ceará porque eu queria 

estudar, eu fui na embaixada brasileira pedir visto porque eu queria estudar. Aqui eu 

sempre estudei na faculdade particular aqui no Brasil. (Xiluva). 

 

Bom, eu vim aqui como estudante. Eu soube da oportunidade de estudos aqui no 

Ceará através dos meus amigos. Aí fiz a matrícula, o menino fez a matrícula e enviou 

o documento pra mim, aí eu pedi o visto e vim aqui estudar. Eu estou aqui no Brasil, 
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vou completar quatro anos no mês de Junho. Lá em Guiné eu estudei até a 11ª classe. 

Eu trabalhava com vendas numa loja. (Nyelete). 

Na Guiné-Bissau, eu estudei até 11ª classe, eu nunca trabalhei lá. Atualmente estudo, 

aqui no Ceará, eu faço Relações Internacionais no Oboé. Aqui no Brasil trabalho por 

conta própria, vendendo minhas coisas, vendo bolsa, calcinha, sapatos, essas coisas. 

Eu compro em São Paulo e venho vender aqui. Eu vim estudar aqui no Ceará. Assim, 

levaram a informação do curso lá na Guiné-Bissau, aí eu participei, passei e fiz a 
minha documentação e vim para cá. (Nanana).  

Além do desejo de estudar como principal motivo para migrarem, o trabalho aparece 

como uma dimensão importante nas suas vidas. Assim, muitas delas envolveram-se no 

mercado de trabalho, após chegarem ao Brasil, como veremos mais adiante. A maioria das 

estudantes africanas está em cursos de graduação em faculdades privadas e poucas nas 

universidades públicas federais e estaduais, poucas destas conseguem “furar a peneira” e 

cursar a pós-graduação. Tal é a situação das nossas três interlocutoras, que à data das 

entrevistas, se encontravam matriculadas em cursos de graduação, nas áreas de 

Administração, Enfermagem e Relações Internacionais, respectivamente.   

 Um número significativo das estudantes africanas encontra-se matriculadas em cursos 

“técnico-profissionais” de graduação em faculdades particulares, particularmente, naqueles 

que oferecem estágios remunerados. Tais cursos representam uma forma de inserção de 

africanos e africanas no mercado de trabalho.256 Desse modo, parte significativa das mulheres 

africanas é atraída para os cursos de enfermagem porque, ainda a meio do curso, conseguem 

empregos como enfermeiras, vendedeiras e garçonetes. Aliada à renda conseguida no 

trabalho, estas recebem apoio financeiro de familiares em África e de namorados, de modo a 

garantir a sobrevivência na diáspora. Dentro deste grupo de estudantes inseridas nas 

faculdades particulares, existe um segmento dessas estudantes, nas férias letivas, dedica-se ao 

comércio de roupas e calçados entre o Brasil e seus países de origem.    

 A profissão ou o trabalho em que estão inseridas também está presente nas suas falas, 

ocupando uma dimensão central de suas vidas, na qual, anunciam o curso enquanto estudantes 

ou, o trabalho remunerado que desenvolvem enquanto técnicas de enfermagem ou 

vendedeiras. De fato, na diáspora as condições objetivas da vida condicionam a inserção de 

estudantes africanos e africanas, sobretudo as mulheres. A vida cotidiana na diáspora é 

                                                             
256 Cabe aqui destacar a importância de se discutir a questão do trabalho na diáspora africana em Fortaleza, visto 

que, tal diáspora é constituída essencialmente por estudantes que, por via da lei estão impedidos de trabalhar por 

possuírem “visto temporário de estudante item IV”. Percebo que mesmo assim, o trabalho apresenta-se uma 
dimensão central na vida desses sujeitos, visível não apenas pelos seus discursos em relação ao trabalho, mas 

também pelo fato de terem que se envolver em trabalhos, muitas vezes precários, para assim poderem sobreviver 

e pagar as mensalidades nas faculdades particulares, onde a maioria destes se encontra inserida.  
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permeada de toda uma tensão – dificuldades econômicas e de sobrevivência, aulas nas 

faculdades, insegurança nas ruas por contas de roubos e assaltos, processos de adoecimento, 

inserção precária pelo trabalho, ritmo intenso de trabalho, muitas das vezes, sem tempo para 

lazer, além das duras jornadas nos dias normais de expediente, a obrigação de trabalhar aos 

sábados e domingos que ocupa a maior parte de seu tempo e, algumas ainda tem que criar, 

educar e sustentar os filhos – que afeta, particularmente, as mulheres. Vejamos, então, as suas 

falas sobre seus modos de sobrevivência:      

 

Eu me mantenho no Brasil trabalhando. Eu recebo uma parte do dinheiro da minha 

família, eu tenho apoio dos meus irmãos, do meu pai e do meu namorado. Esse 

dinheiro é para pagar faculdade e está incluso o dinheiro para pagar kitinete. Quando 

demora sair meu salário, aí eu ligo pra minha família e digo que está faltando 

dinheiro, aí eles me ajudam. O dinheiro que eu confio mais é aquele que eu trabalho. 

O dinheiro da família é complementar. Eu estou aqui no Brasil há 5 anos (Xiluva). 
 

Atualmente, aqui, agora não estou a estudar porque eu já terminei de fazer o curso 

técnico e estou sem dinheiro pra fazer a faculdade, que é muito cara. A mensalidade é 

de 800 reais, 750 reais, dependendo da faculdade. Tem de 600 reais. Eu quero entrar 

no curso superior, fazer faculdade, que agora eu fiz o curso técnico. [...]. Agora eu não 

trabalho, estou no estágio. O estágio não é remunerado. Eu gosto do meu trabalho, 

gosto muito. Da minha área eu gosto. (Nyeleti). 

       

Como eu me mantenho aqui no Brasil? Meu pai manda dinheiro e, também vivo do 

meu negócio [Venda de roupas, bolsas e calçados entre Brasil e Guiné-Bissau]. Graças 

a Deus que eu tenho o meu dinheiro. Para pagar as contas é assim... É assim, depende, 

tipo... todo o mundo sabe que eu recebo no final do mês, aí quando meu dinheiro eu 
pago as contas. E aí depois quando meu pai manda, eu vou no shopping. [Risos] 

(Nanana). 

 

Entretanto, verifica-se grande rotatividade nesses trabalhos, devido aos contratos 

precários, salários baixos ou, até mesmo, ausência de pagamento de salários. Normalmente, 

seus salários são menores, sua carga horária é maior e, sua escolaridade é menor quando 

comparadas com suas colegas brasileiras, bem como com homens africanos e brasileiros que 

desempenham funções similares ou equivalentes. A condição de estrangeiras é algo que 

impede muitas estudantes de reclamarem melhores salários e seus direitos trabalhistas às 

autoridades competentes, optando assim, pela clandestinidade, pois seus vistos estudantis 

impedem-nas de trabalhar (LANGA, 2016).       

 Outro fator que inibe esses sujeitos de recorrer ás autoridades competentes, em caso de 

algum litígio, é a existência de racismo institucional que, quase sempre, atua em desfavor dos 

estudantes na sua condição de negros e africanos. De fato, várias estudantes africanas que 

apresentaram problemas de falta de pagamento de mensalidades nas faculdades particulares e 

outros flagrados a trabalhar pela Polícia Federal sofreram ameaça de deportação. A rigor, as 
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mulheres africanas na diáspora são invisíveis ou invisibilizadas, entrando em cena, apenas 

quando aparecem em reportagens televisivas ou de jornais, normalmente, de forma negativa 

ou em notícias trágicas. 257 De fato, no Brasil, as mulheres negras estão muito mais sujeitas às 

vulnerabilidades, seja nas ruas, no trabalho ou mesmo no espaço doméstico. As mulheres 

africanas não escapam dessa realidade por conta da sua condição de estrangeiras, negras e 

africanas. Muitas delas sofrem diferentes tipos de discriminação e de assédio no local de 

trabalho, particularmente, a sexualização.       

 As dificuldades, vulnerabilidades e distintas formas de discriminação enfrentadas 

pelas imigrantes africanas, bem como suas interpelações raciais e ressignificações identitárias 

assemelham-se aos processos que Turner (2005) apud Dawsey (2005) define como dramas 

sociais,258 ou seja, dificuldades de se recriar universos sociais e simbólicos no mundo 

contemporâneo, onde os indivíduos se veem sozinhos e abandonados diante da 

responsabilidade de darem sentido à sua vida. De acordo com Dawsey (2005), o drama social 

seria uma experiência vivida que remete à noção de perigo, propiciando aos indivíduos acesso 

ao universo social e simbólico, opondo o cotidiano ao extraordinário.   

 De fato, além da ausência de igualdades de oportunidades econômicas, no acesso à 

educação, saúde e trabalho, bem como as desigualdades de gênero e de classe presentes desde 

as suas sociedades de origem, já na diáspora, as mulheres africanas sofrem também com o 

preconceito e racismo nas ruas, instituições de ensino e nos locais de trabalho, ainda que nem 

sempre explicitamente reconhecido como forma de opressão. Mesmo assim, elas lutam por 

escolaridade e trabalho. Senão vejamos: 

                                                             
257 Cabe aqui recordar, que uma das poucas vezes que os meios de comunicação cearenses, nomeadamente, rádio 

e televisão veicularam notícias acerca das mulheres africanas foi, quando na segunda semana do mês de julho de 

2012, uma estudante africana foi detida pela Polícia Federal, por ter sido encontrada fazendo “bico” como 
panfletagem num dos shoppings de Fortaleza. Tal estudante foi detida e exposta aos meios de comunicação 

social pela Polícia Federal, como um exemplo do “excelente” trabalho que esta instituição policial vem 

realizando à sociedade cearense. Assim, durante uma semana, os meios de comunicação fortalezenses ocupando-

se da vida dos estudantes africanos. Uma das várias notícias referentes a esse caso apareceu no portal de um dos 

maiores grupos de comunicação do Brasil com o título Estudante de Guiné-Bissau em situação irregular é 

detida no Ceará: aluna tem visto de estudante e trabalha irregularmente no Ceará, publicada no site jornalístico 

G1, publicada no dia 10/07/2012. Noticia disponível no site eletrônico: 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/07/estudante-de-guine-bissau-em-situacao-irregular-e-detida-no-

ceara.html.    
258 De acordo com Turner (2005) apud Dawsey (2005), o drama social aparece como um modelo de leitura da 

realidade em sociedades tribais, pensado em quatro momentos: ruptura, crise e intensificação da crise, ação 
reparadora e desfecho. O drama apresenta-se como um momento importante de reparação da crise; já a ruptura 

assemelha-se a uma revolução; a intensificação da crise com as dificuldades encontradas para ressignificar o 

mundo e, finalmente, a crise como a responsabilidade de dar sentido ao seu universo.  

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/07/estudante-de-guine-bissau-em-situacao-irregular-e-detida-no-ceara.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/07/estudante-de-guine-bissau-em-situacao-irregular-e-detida-no-ceara.html
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Aqui no Brasil, no Ceará, eu me sinto normal porque aqui tem muitos morenos 

também, eu sou morena clara, mas aqui eu me sinto normal. Falo português normal, 

me sinto normal. Só que tem pessoas que tem discriminação, que tem racismo, mas 

normalmente aqui, os meninos são legais. [...]. Eu já sofri com o preconceito, 

discriminação. Normalmente, mesmo no trabalho, tem hora que eles dizem assim: - 

ah, só por causa ela é estrangeira, tem um emprego melhor do que nós. Eles dizem: - 

ah só porque ela é estrangeira tem mais prioridade aqui dentro. Não é questão de 

prioridade, eu respeito as pessoas e gosto de ser respeitada também. Não me lembro 

de outras situações. (Xiluva). 

 

A relação com a escola técnica era boa, um pouco boa. Não! Era um pouco boa, às 
vezes. Assim, com preconceito na sala de aula né, mas os professores são bons, tem 

alguns que são um pouco assim... Preconceito por parte de colegas, também alguns 

professores. Com a direção estava tudo ok. Às vezes, as pessoas ficam olhando assim 

como se fosse uma coisa do outro mundo que ele nem conhece. Aquela admiração. Às 

vezes, eu sinto algum preconceito. Mas eu não tô nem aí. Eu fico na minha porque eu 

sei o que é que eu quero na vida. Não vou ficar com a pessoa só fazer preconceito 

comigo não. Problema é dela, ela é que sabe. (Nyeleti). 

 

Aí também tem umas coisas que o povo fala na rua. Eles veem a gente, não sabem 

como é que a gente está aqui. Aí, fala assim: - ah meu Deus, é coisa do Lula mesmo 

trazendo esse povo pra cá e a gente morrendo de fome. Eles falam isso esquecendo 
que a gente tá ajudando, a gente tá pagando imposto aqui. [...]. Como às vezes, a gente 

ficou na esquina ali onde eu moro conversando aí, parou um bocado de carros 

achando que a gente era prostituta. Aí é meio difícil porque, acho que a classe negra é 

bem desqualificada, aí a gente já foi confundido um bocado de vezes. Muitas vezes. 

Eles ficam pensando que eu sou puta porque eu moro no Centro, e é onde ocorrem 

essas putarias. Às vezes a gente tá no Centro sentado em frente da casa conversando 

de noite assim, aí um carro para, buzinando. Ninguém responde, por que se fossemos 

garotas de programa, íamos dirigir. Aí eles passam, pedem desculpas não sei o quê, 

aí... a gente diz: -  beleza. (Nanana). 

 

 

Diante das dificuldades, constrangimentos e situações de opressão no cotidiano, o 

processo de migração para o Brasil apresenta-se como uma experiência única e significativa 

sentida de forma intensa que, forma e transforma a vida e trajetória dessas jovens mulheres. 

Seus depoimentos revelam a ocorrência de mudanças significativas nas suas trajetórias 

decorrentes do deslocamento, algumas vezes tido como vantajoso por conta da possibilidade 

de um ensino e formação de melhor qualidade e, outras vezes com algo negativo por conta do 

afastamento da família. Enfim, é uma realidade próxima daquilo Turner (2005) designa de 

experiência vivida. 259 Vejamos, em seguida, seus depoimentos acerca da de suas experiências 

significativas em território brasileiro: 

                                                             
259 Turner (2005) define literalmente experiência como “tentar, aventurar-se, correr riscos”, onde experiência e 
perigo derivam da mesma raiz. Turner distingue três tipos de experiências: a experiência cotidiana que diz 

respeito à experiência simples, passiva, de aceitação dos eventos cotidianos; experiência vivida, experiência 

única que acontece a nível da percepção, como a dor ou o prazer que podem ser sentidos de forma mais intensa 
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Depois de eu chegar aqui no Brasil mudou tudo, principalmente assim o ritmo, a 

cultura diferente, o ritmo de viver diferente, maneira de ser diferente. Ai, ai mudou 

tudo mesmo. Mudou muita coisa na minha vida, eu não sei explicar, mas mudou. A 

vantagem do Brasil é porque aqui tem melhor escola, melhor estudo, isso aí é 

vantagem, mas a parte negativa são as condições de vida que são bem difíceis, muito 

bem difíceis. Lá em Cabo-Verde, eu teria possibilidade de pagar uma faculdade, mas 

só que é assim, quando você estuda fora do país, eles dão-te mais valor. (Xiluva). 

 

Antes de vir morar aqui no Ceará, a minha vida não era difícil não. Eu acho que era 

fácil porque aqui parece que, aqui eu vivi sem mãe, sem pai, sem ninguém. Lá eu 

estava com meu pai e não tinha preocupação com essas coisas, com coisas de comer, 
pagar luz, pagar outras coisas, meu pai pagava e minha mãe e meu irmão pagavam. 

(Nyeleti) 

Eu vim pra aqui quando tinha 20 anos, eu tô com 24 anos, tô mais inteligente, tô mais 

esperta, tô sendo independente e mais responsável. Lá na Guiné, eu dependia do papá 

pra viver. Eu não sabia como é usar uma coisa, agora eu sei, porque eu tenho que 

trabalhar, eu sei como é que eu consegui aquela coisa, tem que dar mais valor, né. Não 

é como lá em Guiné-Bissau que chegava tudo na mão, aí gastava como eu quisesse. 
Agora não (Nanana). 

Quase sempre, a experiência migratória é ressignificada de forma positiva, vista como 

oportunidade de formação e experiências autonomizadoras para as moças africanas. Por outro 

lado, também é vista com uma mudança no modo de ser e estar na vida por conta das 

dificuldades econômicas, dificuldades em conseguir trabalho e em pagar contas pessoais. 

Enfim, são as experiência, os dramas e as intersecções na vida das estudantes africanas na 

Diáspora.           

 Por conseguinte, acerca da mobilidade feminina para as cidades, autores como Parry 

Scott (2011) chamam atenção que, de um lado, essa migração pode permitir uma autonomia 

em relação aos controles paternos e a entrada num mundo de novas oportunidades, mas por 

outro nem todas as oportunidades de trabalhos para moças migrantes constituem 

oportunidades autonomizadoras.        

 Aquelas que se envolvam mais em ganhar dinheiro sem se dedicarem aos estudos, 

facilmente, caem em redes de empregos sub e mal remunerados ou à exploração, sejam em 

espaços domésticos, em estabelecimentos comerciais, etc., bem como pode reinseri-las em 

relações conjugais de subordinação. Assim sendo, nas linhas seguinte, abordo acerca da 

sociabilidade e interações afetivas dessas mulheres, em uma tentativa de circunscrever a 

dimensão afetiva das estudantes africanas na Diáspora. 

 

                                                                                                                                                                                              
e; experiências formativas que se distinguem de eventos externos e reações internas a elas, como a iniciação a 

novos modos de vida, aventuras amorosas, que podem ser pessoais ou partilhadas.  
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6.4. Sociabilidades e afetividades das mulheres africanas nos percursos diaspóricos 

 Nas interações afetivosexuais vivenciadas pelas estudantes africanas, verificam-se 

diversas formas de arranjos, desde namoros com africanos, seja do mesmo país e etnia e, 

algumas vezes como com homens brasileiros. Seus relacionamentos com homens africanos e 

brasileiros, muitas vezes, encarnam nítidas relações de submissão a envolver dependência 

econômico-financeira. As moças africanas costumam relacionar-se, particularmente, com 

homens que contribuam para seu equilíbrio financeiro. Nesse cenário, percebo que as 

mulheres negras, particularmente as africanas, ocupam o último lugar em termos de 

preferências afetivas em Fortaleza. Tal situação pode ser reflexo da representação histórica, 

existente sobre a mulher negra na estrutura social da sociedade brasileira que, por sua vez, 

parece ser incorporada pelos homens africanos (LANGA, 2014).     

 As pesquisas da autoria de Elza Berquó (1987) acerca dos padrões de nupcialidade da 

população brasileira – chances de casamento e recasamento, tipos de união, idade média ao 

casar, uniões exogâmicas e endogâmicas –, focalizando, em particular, a população negra, há 

muito que chamam atenção para a existência de um maior quantitativo de mulheres negras 

morando sozinhas no Brasil, na condição de viúvas, solteiras e separadas. A este fenômeno 

afetivo e nupcial na sociedade brasileira, Claudete Silva (2008) designa, metaforicamente, de 

“solidão da mulher negra”. Na ótica desta autora, tal “solidão” deve-se principalmente por 

conta do preterimento afetivo de mulheres negras, por parte de homens negros e brancos, 

numa sociedade brasileira racialmente hierarquizada.      

 Entretanto, autores como Frantz Fanon (1983) afirmam que as mulheres negras 

também apresentam suas preferências étnicoraciais e de classe social, demonstrando a 

existência de um número de frases, provérbios e linhas de conduta que regem a escolha de um 

namorado branco, entre as mulheres negras e, a consequente rejeição do homem negro, em 

sociedades pós-coloniais. Mesmo assim, o autor chama atenção para a condição de submissão 

das mulheres negras nos relacionamentos com homens brancos, pois, seriam caracterizadas 

pelo sentimento de inferioridade interiorizado pelas últimas. Na sua ótica, a mulher negra 

entra nesses relacionamentos numa posição desigual, sendo sempre desprezada e nunca 

tolerada no meio social branco, cujo amor pelo homem branco seria impossível e proibido em 

todas as sociedades (FANON, 1983).        

 Via de regra, na diáspora em Fortaleza, as moças africanas apresentam escolhas 

afetivas distintas e independentes da raça, mas, revelam também algumas preferências por 



 

373 

 

aspectos como classe e etnia e, particularmente em relação à nacionalidade, revelando 

preferências pela homoetnia, homogamia e, homocromia social. Vejamos então, um 

depoimento que revela as preferências das mulheres africanas em termos de parceiros, sejam 

eles, namorados, maridos ou, simplesmente, “ficantes”:  

Eu tenho namorado. Nós nos conhecemos já há três anos. A gente se conheceu numa 

festa de África, no dia 24 de setembro. É ele começou a falar, falava lá... [risos], e foi 

[risos]. A gente se conheceu lá mesmo [na festa]. A família dele me conhece porque a 

gente viajou juntos, ano passado. Porque a gente fez dois anos de namoro e viajou 

junto pra conhecer a família. Ele apresentou a família dele...a minha família também, 

eu apresentei. Assim, teve uma interação entre a minha família e a família dele. Algo 
bem sério e vai dar casamento, se Deus quiser. Por incrível que parece [risos], a gente 

descobriu lá [na Guiné-Bissau] que é quase meio-primo [risos]. Mas não é primo 

ligado né, porque a minha tia, eu não sabia de que, a minha tia é casada com tio dele. 

É primo que se formou depois, não é uma coisa assim bem ligado. A gente mora junto 

há dois anos, quase três anos que mora junto. Eu nunca tive outro namorado, nem de 

outro país, nem brasileiro. Eu já fui paquerada por brasileiro, já. Não é preconceito, 

mas eu me sinto mais segura namorando com um africano, de preferência da Guiné 

[risos]. Porque qualquer coisa, a gente resolve, nós somos do mesmo país, do mesmo 

canto. [Entrevista estudante bissau-guineense, cursando universidade federal, 

residente em Fortaleza há mais de 4 anos, finalizando o curso, grávida de três meses à 

altura da entrevista].  

 

 As escolhas acima, longe de serem fruto da coincidência, do acaso, da paixão, ou 

mesmo do amor, revelam escolhas criteriosas de parceiros conforme a raça, etnia e país de 

origem. As mulheres africanas revelam preferência por homens do mesmo tom de pele, do 

mesmo país e, se possível da mesma etnia. A rigor, nesta diáspora, o homem brasileiro ser o 

último homem com quem as mulheres africanas se envolveriam. Ainda que nunca 

mencionado, tal deve-se à questão racial, ao receio destas em sofrer preconceito e 

discriminação racial na sociedade e nas famílias. Ainda assim, entre as mulheres africanas, 

verificam-se poucos relacionamentos com homens de países distintos dos seus, ou por 

homens com pouco poder econômico.        

 A rigor, os códigos, o controle social, as normas e os padrões culturais pesam mais 

sobre os corpos, afetividades e sexualidade das mulheres africanas do sobre os homens 

africanos, na mesma condição. Acerca desse assunto, autores como Urrea (2009) apontam que 

determinações históricas influenciam nas práticas e representações de masculinidades e 

feminilidades, com diferentes preferências sexuais e, integra-os a fatores de classe, raça e 

etnicidade com o regime de colonialidade do poder e, como este regime interfere na produção 

das sexualidades e dos gêneros. Vejamos: 
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Além disso, a etnicidade, como a racialidade, tem efeitos sobre os corpos das 

mulheres e dos homens (ou de transgeneristas) e sobre suas relações de sexo/gênero; 

por isso, inconscientemente, o campo do desejo está organizado sob as categorias e 

étnicorraciais, em qualquer uma das escalas de status (de maior ou menor prestigio) e 

de classe social (no sentido de maior ou menor concentração, de quantidade e 

qualidade de diferentes capitais: patrimonial, social, cultural, escolar, simbólico, etc). 

Não existe um campo do desejo autônomo das determinações sociais, nem mesmo nas 

práticas sexuais supostamente mais “livres” que desafiam as moralidades costumeiras. 

Um fenômeno similar sucede com as feminilidades. [...]. Tais sistemas, 

evidentemente, têm suas correspondentes variações regionais (conforme 

conglomerados de países) e nacionais a respeito e hierarquia sociorracial, étnica e de 
classe, quer sejam feminilidades hétero, homo, quer bissexuais, e também as que 

devem ser construídas como transgeneristas. (URREA GIRALDO, 2009, p.103). 

 

 Este autor associa raça à cor da pele, como uma construção social não consciente da 

aparência externa do indivíduo, no jogo das interações face-a-face. Tal aparência externa se 

expressa mediante categorias étnicas conforme as variações dos traços físicos ou fenotípicos, 

baseados em um padrão de comparação, historicamente, produzido. Ainda assim, o campo da 

subjetividade, no âmbito da sexualidade na organização familiar passa também pelas formas 

das hierarquias etnicorraciais e de classe (URREA, 2009).     

 No tocante às três mulheres africanas em pauta neste item, têm-se relacionamentos 

com diversas formas de arranjos, inclusive namoros com africanos ou com brasileiros, a 

envolver dependência econômico-financeira. Estas três mulheres africanas, Xiluva, Nyeleti e 

Nanana costumam relacionar-se tanto com homens africanos, assim como com homens 

brasileiros. À altura das entrevistas, todas eram solteiras, mas namoravam: Xiluva, de 

nacionalidade cabo-verdiana tinha um namorado também cabo-verdiano, mas, os dois 

residiam em cidades distintas, ela na cidade de Fortaleza e seu namorado em Maracanaú, 

região metropolitana da mesma cidade, considerada uma cidade satélite da primeira. Cabe 

aqui lembrar que Xiluva tinha um filho de 11 anos de idade que vivia em Cabo-Verde, com 

sua família.            

 Já Nyeleti, de nacionalidade bissau-guineense tinha namorado cabo-verdiano que, 

residia em Amsterdam, capital da Holanda e, pelo menos duas vezes ao ano, visitava 

Fortaleza. O relacionamento entre os dois iniciou na Guiné-Bissau onde se conheceram e, já 

durava há cerca de cinco anos. Por sua vez, Nanana, também de nacionalidade bissau-

guineense, tinha namorado baiano, residente em Salvador, capital da Bahia e, à altura da 

entrevista, estava grávida há cerca de quatro meses, parecia estar em conflito com seu 

namorado, possivelmente, envolvendo ciúmes por parte do namorado, personalidades 
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distintas e, pelo fato dela se manter em Fortaleza, longe deste. Vejamos seus depoimentos 

acerca das suas interações afetivas nesta diáspora: 

Minha relação com os homens brasileiros..., eu já namorei dois brasileiros. Um, durou 
uns 6-7 meses, o outro durou um ano e poucos meses. Me desculpe dizer isso aí, os 

africanos normalmente não dão carinho como os brasileiros. Os brasileiros são mais 

carinhosos, mais atenciosos. Esse é o meu ponto de vista. Mas só que os africanos 

assim, não ligam, não ficam com você muito tempo, essas coisas, porque é cada um 

por si. Atualmente eu não tenho namorado, mas tô ficando. Nós nos conhecemos na 

festa. É africano. A família dele não me conhece, os amigos sim, me conhecem. Às 

vezes nos vemos duas vezes por semana. Acredite ou não, duas vezes por semana, às 

vezes uma, desde a semana passada que não vejo ele não, é muito tempo sem lhe ver. 

Mas também é porque ele mora longe, ele mora em Maracanaú. Nós nos vemos no 

máximo, duas vezes por semana. Todos os dias ele me liga, me manda mensagem, 

todos os dias, aí fica aquela saudade. (Xiluva). 
 

Sim, eu namoro com meu namorado. É namorado. Nós nos conhecemos em África, na 

Guiné-Bissau, há cerca de cinco anos. A família dele me conhece mais ou menos. O 

carinho é ótimo. Ele é ótimo. A gente se ama. A gente não se vê porque ele está longe 

há cerca de cinco meses, ele está na Holanda. Ele mora lá, trabalha lá. As pessoas 

sabem que nós somos namorados. Ele me assume e eu assumo ele. [...] Eu recebo 

apoio dele, só dele, dinheiro, presentes, ele me ajuda a pagar aluguel. Costumo sair 

com ele para festas, passear, praia, curtir. Nunca namorei nenhum brasileiro, 

guineense também nunca namorei. Somente meu namorado, o cabo-verdiano. Ele é o 

único namorado que eu tive. Estamos juntos há seis meses, ele voltou ficou dois 

meses, aí voltou pra Holanda. (Nyeleti). 

 
Eu namoro, tenho namorado. Nós nos conhecemos em Salvador, na Bahia, é baiano. 

Ele mora lá em Salvador. A família dele me conhece, a irmã. Meu namorado morava 

aqui e era legal. Agora que ele está lá eu sempre vou lá. Eu namorava um cearense, aí 

a gente terminou. Aí conheci o menino lá porque meu irmão mora em Salvador. Mas 

sempre que eu vou lá, eu passo um mês, um mês e meio, volto. Fiquei seis meses nas 

férias. A conversa tem que ser boa né, carinho, sexo, também, tem que ser. Tudo faz 

parte, é um elemento completo. (Nanana).  

Entretanto, ampliando-se o número de entrevistadas, facilmente percebe-se que as três 

jovens entrevistadas constituem exceções dentre as mulheres africanas. Diante do 

preterimento afetivo, os passeios aos shoppings centers aos finais de semana e a frequência às 

festas africanas que, representam espaços sociabilidade e lazer, bem como momentos de 

afetividade, por excelência que as essas mulheres dispõem com seus parceiros e 

companheiros.          

 Contudo, na realidade, as festas não têm mesmo significado para homens e mulheres 

africanos, pois a posição das africanas nessas festas é um tanto ambígua: são elas quem 

cozinha, lavam, limpam e organizam o espaço, mas, no final são as mulheres brasileiras 

brancas que “fazem a festa”, ou seja, se dão bem com os homens africanos e brasileiros. As 

mulheres africanas não têm mesmo entusiasmo que os homens diante da festa, demonstrando 
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certo mal-estar com a dinâmica das festas, “bailes” e “noites” “africanas”. Vejamos seus 

relatos sobre a frequência e interações durante esses eventos: 

Eu vou às festas africanas. Todas não, mas sempre que posso, eu vou. Também vou às 
festas organizadas pelos brasileiros. Festa “africana” é uma coisa legal. Eu tiro todo o 

stress, fico alegre, naquele momento eu sou eu, tô ocupando meu momento mesmo. 

(Xiluva). 

 

Eu costumo ir às festas, às calouradas às vezes, nem sempre. Vou a algumas festas 

organizadas por brasileiros e outras por africanos. Quando tem dança, quando os 

africanos organizam algum evento, eu costumo ir divertir. É difícil eu sair para outros 

lugares. Eu só saio quando os africanos organizam alguma festa, aniversário, eu 

costumo ir. Só festa africana. É difícil eu ir a eventos organizados por brasileiros. 

(Nyeleti). 

 
Eu costumo ir pouco aos eventos africanos porque eu evito e, tenho meus motivos que 

eu não quero falar. Costumo ir de vez em quando aos eventos organizados por 

brasileiros com minhas amigas. (Nanana). 

 

A partir das falas acima que, as mulheres africanas frequentam as festas organizadas 

pela comunidade africana. Ao mesmo tempo, nota-se certo receio em comparecer a estes 

eventos, por conta de confusões acontecidas nas festas, envolvendo brigas e disputas. Muitas 

das vezes, as mulheres africanas têm receio de levar seus namorados, sejam eles brasileiros ou 

africanos, ou mesmo, vão na companhia de outras mulheres. De fato, a presença de casais 

interaciais, constituídos por mulher africana e homem brasileiro são raros nesses eventos. 

 Já o mesmo não acontece com os relacionamentos interaciais e interétnicos 

constituídos por mulher brasileira e homem africano, ou mulher africana e homem africano. 

Nesse contexto interseccional, as moças africanas apresentam escolhas distintas das dos 

homens, não tendo preferência por parceiros conforme a raça, classe, etnia ou formato do 

corpo.            

 Mesmo diante dessas preferências estéticas e outras características étnicas ou 

fenotípicas, as jovens africanas apresentam diversas estratégias para “fazer diferença” na 

festa, como são os investimento e valorização na aparência pessoal, através de trajes e de 

roupas ousadas e abrasileiradas – saias e shorts curtos, vestidos decotados que se ajustam ou 

colados aos corpos – ou ainda, de roupas coloridas e túnicas que as remetem à África e, 

diversos acessórios, como bolsas, óculos, pulseiras e colares. Este investimento na aparência 

física se dá mediante frequência às academias de ginástica, uso de cosméticos da linha black 

power, tranças africanas ousadas, mega hairs, mega grefages extensões, apliques e mechas 

nos cabelos.           

 Como diria De Certeau (1998), as moças africanas também apresentam suas 
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“estratégias e táticas" de sobrevivência no mercado afetivossexual. De fato, nos seus relatos, 

as estas apontam diferenças significativas nos seus relacionamentos com homens brasileiros e 

africanos. E, os homens brasileiros aparecem como mais carinhosos, menos algozes que os 

africanos, demonstrando, assim, que trocam “olhares” e se relacionam com homens 

brasileiros.           

 Nesses relacionamentos percebe-se a sua preferência por homens que sejam sensíveis 

à sua condição financeira, que contribuam para sanar as despesas cotidianas e, ainda, 

brasileiros que representam oportunidades de maior inserção social. É necessário ressaltar o 

papel da violência doméstica que parece permear e estruturar as relações afetivas dos homens 

africanos. De fato, são notórias as queixas de mulheres africanas e brasileiras sobre a 

violência nos relacionamentos com homens africanos. Vejamos: 

O que me atrai é porque os homens e mulheres brasileiras, eles são muito românticos, 

isso eu percebo. A diferença dos africanos e brasileiros, é que os homens brasileiros 

são românticos, mas os homens africanos gostam de ajudar as mulheres, ajudam as 
mulheres, não só, mas ajudam. Eles se preocupam contigo, eles perguntam se você já 

comeu, se você já pagou aluguel, já pagou a luz, essas coisas. (Xiluva). 

Deixa os brasileiros com as safadezas deles. As meninas brasileiras dizem que os 

homens brasileiros são safados, mas são carinhosos, foi o que eu vi. Os africanos não 

são carinhosos, são muito brutos, batem as mulheres. A maioria são brutos. Eles não 

ajudam. Só o meu namorado ajuda. Mas ele é africano de Cabo-Verde. Não é isso não. 

Tem uns meninos africanos de Guiné-Bissau que são bons. Eu tô falando da maioria 

dos homens africanos. Eu vivo lá na África, Guiné-Bissau, meu país eu conheço. Eu tô 
falando da maioria que não presta, que batem as mulheres sem fazer nada, ficam 

grossos com as mulheres. E aqui no Brasil, aquela lei do brasileiro [Maria da Penha] 

eu acho boa. Às vezes as pessoas perdoa, que a pessoa já acostumou de ser grosso, é 

grosso mesmo sem parar. Você pode tentar ajeitar a pessoa para deixar de ser grosso. 

Os brasileiros são mais carinhosos. Mas eles também têm uma coisa na cabeça, 

aqueles ciúmes bestas. Eles não assim, mas que eles gostam de matar, meu Deus do 

céu. (Nyeleti). 

Os homens brasileiros são muito carinhosos, entendem sabe, muito compreensivos. 

Mas o único defeito é o ciúme. As mulheres brasileiras hiii.., são doentes de ciúmes 

também! O que é diferente nos homens brasileiros, não tem muita diferença não. São 

gatos que nem os nossos neguinhos. A diferença é que eles são muito mais carinhosos. 

Os africanos, eles são uns gatos, não tem como não ver, esse corpaço também, meu 

Deus! Todo o mundo sabe né. [...]. Namorar um brasileiro é preciso ter um coraçãozão 

pra aguentar. Além de ter cultura diferente, maneira diferente, eles são ciumentos e, aí 

a gente tem que adaptar a isso. Você vê aqui, todo o mundo brinca, se abraça, mas 

sem segundas intenções, aí eles não entendem isso desse jeito. Eu entendo que deve 

ser a cultura deles e tal. A gente brinca, dança, se abraça, oi meu amor e tal. Mas é 

brincadeira de amigo, nada a ver, não tem que ter alguma coisa. (Nanana).   

 

De fato, em seus relatos, as mulheres africanas apontam diferenças significativas nos 

seus relacionamentos com homens africanos e com brasileiros, nos quais, os últimos 
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aparecem como mais carinhosos menos algozes, demonstrando assim, que trocam olhares, 

“flertam” e interagem com homens brasileiros.  

Nesses relacionamentos percebe-se a sua preferência por homens de certa classe social 

ou poderio econômico, ou que sejam sensíveis à sua condição financeira, mas também por 

homens que trabalhem e que contribuam para pagar as despesas cotidianas. Em tais relações, 

parece haver certa preferência por homens brasileiros, por representarem maiores 

oportunidades de inserção, contatos e conhecimentos na cidade.     

 Nesse contexto, é necessário ressaltar o papel da violência, que parece permear e 

estruturar suas relações afetivas com homens africanos, tidos como “brutos”. De fato, são 

notórias as queixas de mulheres africanas e brasileiras sobre a violência nos relacionamentos 

com homens africanos. Nos discursos das africanas, percebe-se produção e representação do 

homem brasileiro como ideal – carinhoso, diferente, mas também ciumento – criando-se uma 

escala hierarquizada de “brutalidade masculina” diferenciada entre os homens brasileiros e 

homens africanos (LANGA, 2014). Vejamos, então, o depoimento de Xiluva, relatando um 

caso de violência sofrida por ela e perpetrado por um homem africano. 

 

- X [nome omitido] me bateu no olho, doeu muito. Eu não gosto de africanos, não 

gosto de homem africano, só pensa em bater, só sabe bater. Sabe, foi na festa, eu não 

lhe fiz nada e ele me bateu. Eu tive que ir na farmácia comprar soro para pôr no meu 

olho. Eu até parei de ir pra festa africana por causa de confusão, africanos são muito 

confuso (Nyelete). 
 

 

Entretanto, as falas das mulheres africanas parecem ignorar ou invisibilizar a 

“brutalidade” e o “machismo” advindos do relacionamento com o homem brasileiro, de maior 

poderio econômico. Assim como são incontestes os episódios de violência física de homens 

africanos em seus relacionamentos com mulheres africanas e brasileiras.    

 Tal fato torna-se visível pela quantidade de denúncias feitas por amigos e vizinhos, 

assim como pelos Boletins de Ocorrência (B.O) abertos por mulheres brasileiras, na única 

Delegacia da Mulher existente em Fortaleza. Se as mulheres brasileiras denunciam essas 

situações e dirigem-se à delegacia, as mulheres africanas parecem “consentir” tal violência. 

Mesmo assim, percebo que o machismo não é algo presente somente nas cabeças dos homens, 

visto que muitas mulheres reproduzem ideias e comportamentos machistas. Assim, torna-se 

necessária uma pesquisa sobre a violência no namoro e no ficar com homens africanos e, o 

diferencial nas reações entre mulheres africanas e brasileiras diante da violência.   
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 Acerca dos fluxos migratórios femininos, desigualdades, autonomização e violência, 

Scott (2011) afirma que esta temática tem recebido pouca atenção dos estudiosos e ativistas, 

num contexto onde, muitas das vezes, só se compreende a violência em espaços fixos, 

mostrando que tanto a “fixidez” como a “mobilidade” de homens e mulheres contribuem para 

variabilidade de manifestações de violência e de construção de contrapoderes.   

 Scott (2011) faz uma associação entre fluxos migratórios com a desigualdade e a 

violência de gênero, mas ressalta que tais fluxos contribuem para reforço de desigualdades e 

de autonomização das mulheres. Este autor concorda com as teorias clássicas conforme as 

quais, a mobilidade costuma resultar numa busca maior autonomia para quem migra.  

 Scott enfoca a violência e vulnerabilidade como termos úteis que permitem condições 

e situações concretas específicas no cotidiano das relações de gênero em grupos imigrantes 

pois, a mobilidade oferece ricos exemplos de imposições e articulações de igualdades e 

desigualdades de gênero. Este autor chama atenção para controle social exercido através da 

“fofoca disciplinadora” de comportamentos, a partir da qual, se pode saber se o migrante está 

frequentando lugares entendidos como moralmente prescritos, ou moralmente questionáveis, 

para mulheres e homens: se foi a festas, se tem andado muito fora de casa, etc. muitas vezes, 

esse controle é feito por telefone celular e, revela “violência simbólica” (SCOTT, 2011). 

 No caso da Diáspora Africana, o controle social sobre os homens e, sobretudo, sobre 

as mulheres, além de ser feito via telefone celular e “por acionamento de amigos e familiares 

vigilantes” através da comunidade africana através da fofoca, também é feito por meio das 

redes sociais virtuais onde têm adicionados integrantes da diáspora e familiares em África e 

outros espalhados pelo mundo.  

É o controle social que dita: até onde a mulher pode ser expor; que roupas pode vestir 

e quão ousadas esses trajes podem ser; quem podem ser os seus amigos e com quem pode 

“ficar”, namorar, em termos de raça, etnia ou nacionalidade; o quanto pode beber e se divertir 

na festa africana; que lugares pode frequentar, baladas, igrejas, terreiros, bem como os 

espaços de lazer, clubes, viagens, etc, que são interpretados de diferentes maneiras pela 

família em África, no tocante à autonomia, nível de renda, padrão de consumo e poder de 

compra de bens e serviços, ostentação de roupas e estilos de vida, mudanças na identidade e 

identificação, bem como nos modos de vida, de ser e estar, etc.  
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6.5. Ser estudante e trabalhador nos percursos da Diáspora: o difícil equilíbrio no “fio 

da navalha”           

 Neste tópico, abordo a dimensão do trabalho na vida dos estudantes africanos 

inseridos nesta Diáspora. A rigor, para entender o modo como se dá a inserção desses 

estudantes no mundo do trabalho, torna-se necessário, primeiro, compreender a vida 

estudantil desses sujeitos e as dificuldades enfrentadas nas faculdades e universidades que, em 

certas situações, induzem os africanos a empregos, via de regras, precários. Trata-se de uma 

questão que, via de regra, atinge o contingente majoritário de estudantes africanos que estão 

inseridos em instituições universitárias privadas, sofrendo situações de precarização nos 

processos diaspóricos.            

 Em verdade, este amplo segmento de estudantes africanos, vinculados às faculdades 

particulares, ao chegar ao Ceará-Brasil, apresentam expectativas acadêmicas – por conta do 

maior desenvolvimento econômico e tecnológico do país de acolhida – e, assim, acreditam 

que as IES constituam espaços privilegiados de inserção e integração na sociedade cearense, 

por meio de aprendizado técnico-científico.260 Contudo, aos poucos, essas expectativas vão se 

desmoronando por conta de questões financeiras, de dificuldades de adaptação, de problemas 

de interação com professores e alunos, chegando, no limite, a constituir-se ambientes hostis 

em determinados espaços, causados pelo preconceito e discriminação racial de que são alvo.

 Cabe ainda considerar as “promessas vãs” de certas instituições universitárias 

privadas. De fato, durante a celebração do contrato entre os estudantes e as IES particulares – 

o que, acontece, algumas vezes, após o vestibular, realizado nos países de origem – as 

faculdades fazem publicidades e propaganda de sua imagem e cursos. Neste marketing, estas 

faculdades, costumam prometer aos estudantes, acesso a determinados recursos, como 

alojamento, bibliotecas bem apetrechadas, descontos no valor das mensalidades, entre outras 

condições. Chegados à Fortaleza, os estudantes africanos não encontram nenhuma dessas 

condições. Pelo contrário, deparam-se com condições opostas, como dificuldades para alugar 

imóveis. Já nas faculdades, parte dos estudantes chegam a ter, somente, dois a três dias de 

aulas, ficando o resto dos dias da semana ociosos. Ademais, boa parte dos cursos estão 

disponíveis, somente, no período noturno. Assim, muitos estudantes estranham tal situação e 

                                                             
260 Cabe aqui mencionar que, no tocante à qualidade de ensino, muitas faculdades particulares da cidade de 

Fortaleza apresentam fraca qualidade, tendo, inclusive, situações de rebaixamento de conceito pelo MEC, sendo 

assim, proibidas de ofertar novas turmas e novos cursos.  
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ficam desanimados, outros não se adaptam a esta dinâmica de poucas horas de aulas, 

preferindo conseguir um emprego.          

Na realidade, os estudantes africanos são vistos como um “problema”, na maioria das 

IES, programas e departamentos, inclusive por conta das dificuldades de comunicação em 

língua portuguesa,261 de inserção no cotidiano acadêmico, de mudanças de curso, de 

reprovações e, especificamente, de dívidas referentes a mensalidades, no caso das faculdades 

particulares. Esta visão do estudante africano como “problema” é recorrente tanto nas 

faculdades privadas como nas universidades públicas, fazendo-se sentir também em relação 

aos estudantes do PEC-G. É emblemático, o relato de um estudante bissau-guineense, 

narrando as trajetórias de dificuldades, desproteção e vulnerabilidades, enfrentadas por seus 

conterrâneos, inseridos nas faculdades particulares:     

 

Alguns meus conterrâneos, falando da situação deles aqui, estudantes, não é tão, tão 

parecida. Alguns super melhor que eu, alguns muito pior passando muita carência, 

tipo... em termos de pagamento de propina [taxas de matrícula, mensalidades] a 

faculdade, alimentação..., sem falar de vestuário.... sem falar de como se organizar, 

como se arrumar, certo. Alguns passam essa dificuldade enorme. Eu não aconselho 

ninguém que venha pra o Brasil pra fazer faculdade, uma faculdade privada. Porque 
faculdade privada, você paga mensalidade, você tem que comprar alimentos, você tem 

que comprar materiais, você tem que pagar aluguer, você tem que pagar transporte, 

sem falar de outras coisas. [...]. Então, alguns dos meus conterrâneos estão passando 

dificuldade enorme aqui. Alguns fecharam faculdade pra trabalhar, se essa.... no dia 

que a Polícia Federal começar a fazer uma vistoria, uma coisa assim, tipo fazendo 

pente fino, muitos vão passar dificuldade, vão estar na linha de ser deportados, porque 

alguns não estão renovando visto mais. Porque para renovar visto, você tem que ter o 

histórico. Então, se o cara tranca matrícula, e tá trabalhando, então ele não pode 

renovar visto. Entendeu. Eu conheço, conheço muitos casos desses, conheço muitos. 

Tem alguns que falaram pra mim que na faculdade onde eles estão estudando, alguns 

brasileiros fizeram reunião, tipo pra comprar desodorizante pra botar perfume, porque 
eles não tem como pagar transporte pra chegar. Eles andam da casa pra faculdade, 

chegando lá, tá tudo suado, certo. Uma vergonha, cara...., a pessoa acaba se colocando 

num prejuízo que não tem como sair. [Estudante bissau-guineense, cursando 

Especialização, residente há cerca de 8 anos em Fortaleza. Trabalha em uma 

instituição pública, com “carteira assinada”. Entrevista gravada em 22/01/2014]. 

 

O relato acima bem ilustra a realidade dos estudantes africanos, inseridos nas 

instituições particulares de ensino em Fortaleza e as dificuldades por eles enfrentadas. Muitos 

não conseguem pagar as mensalidades das faculdades, chegam a passar “necessidade”, 

ficando sem dinheiro para comer, comprar material escolar, vestir-se, locomover-se na cidade, 

entre outros problemas. É justamente neste contexto de precarização e vulnerabilidade que, 

                                                             
261 Esta dificuldade de comunicação em língua portuguesa advém não só dos estudantes dos países francófonos e 

anglófonos, mas mesmo dos estudantes no campo dos PALOP que enfrentam dificuldades de expressão em 

português, sobretudo em provas e trabalhos.  
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um contingente expressivo de africanos alia a vida estudantil ao trabalho, quase sempre 

precário. Ademais, um segmento de estudantes tranca as matrículas nas faculdades para se 

dedicar, inteiramente, ao trabalho. Como consequência, estes estudantes, por não estarem 

vinculados a nenhuma IES, não conseguem prorrogar o visto, na condição de estudante 

estrangeiro temporário – Item IV – ficando em situação irregular. E se forem flagrados 

trabalhando, pela Polícia Federal, correm o risco de serem expulsos e/ou deportados do Brasil. 

Assim, adentram num processo de vulnerabilidades difícil de sair. Daí que o nosso 

interlocutor não recomende aos africanos a vinda ao Brasil, para estudar nas IES privadas. 

Desta forma, os estudantes africanos inseridos nas IES, particularmente, nas 

faculdades privadas, passam a vivenciar estados de anomia social (DURKHEIM, 2000; 

MERTON, 1970).262 Entre os estudantes africanos na Diáspora no Ceará, a anomia social 

manifesta-se de diferentes formas: crises existenciais, crise de identidade, desorientação na 

vida pessoal, assim como na vida estudantil. Na vida estudantil, tal condição anômica 

                                                             
262 A noção de anomia social é usada, pela primeira vez, por Durkheim, na sua obra O Suicídio. Durkheim 

(2000) usa a noção de anomia para se referir a um “estado, normal, das sociedades modernas”, caracterizado 

pela ausência de normas sociais. Para Durkheim (2000), a anomia estava ligada a um tipo de suicídio, específico 

das sociedades modernas europeias e por ele designado de suicídio anômico. Já Merton (1970), parte das ideias 

de Durkheim, mas, influenciado pela sociedade norte-americana, vê a anomia como um “estado de espírito” dos 

indivíduos e não, meramente, como um tipo de sociedade. Assim, em Merton, a anomia refere-se a uma 

condição pela qual os indivíduos passam e não mais a um ambiente social, como demarcava Durkheim, seu 
antecessor. Ademais, nos EUA, a anomia foi considerada um “estado de espírito” e não um tipo de sociedade, 

logo, esse conceito tornou-se útil para compreender diversas formas de comportamento considerado “desviante”. 

Desse modo, o conceito de anomia foi ampliado pelos psicólogos norteamericanos, passando a referir-se a uma 

“condição dos indivíduos”, e não mais ao “ambiente social”. Nesta configuração, Merton (1970) designa de 

anomia à ruptura na estrutura cultural que ocorre, especialmente, quando houver uma disjunção aguda entre as 

normas e os objetivos culturais de um lado, e do outro lado, as capacidades socialmente estruturadas dos 

membros do grupo em agirem conforme essas normas e objetivos. Nesse sentido, Merton define estrutura 

cultural como sendo o conjunto de valores normativos que governam a conduta comum dos membros de uma 

determinada sociedade ou grupo. Já para ele, a estrutura social seria o conjunto organizado de relações sociais 

no qual os membros da sociedade ou grupo são implicados de varias maneiras (Idem, 1970). Desta forma, na sua 

ótica, a anomia ocorre quando há uma ruptura e disjunção aguda entre a estrutura cultural – o conjunto de 

valores normativos que governam a conduta comum dos membros de um determinado grupo, suas normas e 
metas culturais – de um lado, e de outro lado a estrutura social – as capacidades sociais estruturadas dos 

membros do grupo em agir de acordo com essas normas e estabelecidos pela cultura (Ibidem, 1970). Por razões 

heurísticas e analíticas, a visão mertoniana pressupõe que, o ambiente vivido pelos indivíduos deve ser 

concebido como envolvendo a estrutura cultural de um lado e a estrutura social do outro. Mas, na realidade, 

essas duas estruturas constituem uma só. De fato, em seus estudos nos EUA, Merton (1970) observou que a 

situação de anomia social ocorria mais nas camadas jovens, entre os afroamericanos, num contexto de distância 

entre as normas e valores sociais de um lado e, de outro lado, a capacidade real dos indivíduos atingirem suas 

metas de sucesso individual. Na ótica deste sociólogo norteamericano, fatores como classe social, raça, etnia, 

região de origem, nível de educação formal, influenciavam positiva ou negativamente para a mobilidade social 

dos indivíduos, independentes da sua vontade em “subir na vida”. Assim, a sociedade norteamericana prega 

como ideologia, a ideia de que qualquer cidadão pode ter sucesso, bastando trabalhar muito e se esforçar, quando 
na verdade, os indivíduos encontram uma sociedade bastante competitiva e racialmente hierarquizada, na qual, 

as probabilidades de ter sucesso dependem sempre da raça, grupo étnico de origem e da origem familiar do 

indivíduo.  
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evidencia-se, muitas vezes, mediante mudança constante de curso e de faculdade, por parte de 

um segmento de estudantes africanos. De fato, muitos estudantes africanos não se adaptam 

aos cursos em que se inscreveram, quando na verdade, gostariam de fazer outros cursos de 

“seu coração” ou “da sua vocação”. Assim, iniciam um ciclo de más notas e reprovações nas 

disciplinas e de desajuste acadêmico e existencial.  

Nesta saga em busca de inserção no contexto acadêmico, muitos estudantes africanos, 

uma vez no Ceará, acabam por descobrir faculdades privadas que oferecem uma gama maior 

de cursos, com mensalidades mais baratas e melhores oportunidades de inserção no mercado 

de trabalho ou, mesmo, ao longo do tempo, vão “descobrindo” sua vocação para outra 

profissão. Tais desejos de mudança de curso criam embaraços aos próprios estudantes, assim 

como às coordenações das faculdades e gestores dos programas onde os africanos estão 

inseridos. E, assim, os africanos passam a carregar o estigma de “alunos problemáticos”. 

Vejamos, então, o depoimento de um estudante africano, ao narrar a sua inserção em uma 

faculdade particular fortalezense. 

 

Aí como eu vim juntamente com meu irmão. Aí meu irmão veio fazer Administração 

e eu vim fazer Engenharia de Construção Civil. Sendo que a Faculdade disse que no 

segundo semestre ia ter o curso de Engenharia de Construção Civil. Aí não teve, 
segundo, terceiro, quarto, até eu terminar a Faculdade não teve Engenharia de 

Construção Civil. Aí eu comecei a gostar de Arquitetura a partir do segundo semestre. 

Aí eu fiquei na Arquitetura. Aí terminei o curso de Arquitetura na Faculdade. Mas pra 

terminar esse curso de Arquitetura foi um grande sacrifício também. Porque a 

Faculdade, tipo a Faculdade ofereceu tantos benefícios na propaganda, mas quando a 

gente chega aqui, a realidade não é essa não. Quando a gente, antes de sair do país, a 

Faculdade dizia: - ah vocês vão ter casa pra morar, vão ter não sei quê, já que vocês 

são irmãos vão ter desconto de grau de parentesco, tudo. Isso acontece só em um ano, 

depois de um ano cortaram tudo. Aí a gente também teve dificuldade. Por mais que 

meu pai mandava dinheiro, mas nem sempre o dinheiro chega no dia, que a 

mensalidade era pra pagar no dia 10, aí sendo que eles deixavam pagar até dia 15, 
cinco dias, mas já contava juros e multa. Aí se tudo perde desconto, o desconto é 

maior que juro e multa. Aí eles obrigam você a tirar o juro, aí perde desconto. Aí 

desconto por exemplo é cerca de 200 reais mais caro que a mensalidade. Aí cinco 

mensalidades dá mil reais. Quer dizer que tu já perdeu mil reais. Aí ficou assim. Aí eu 

também fiquei um ano sem estudar por causa dos débitos com a faculdade porque não 

tinha como esforçar meu pai também, se bem que ele tinha como enviar. Mas também 

eu sentia-me tipo, que eu tô a pesar no bolso demais porque ele também tem outros 

filhos que também estudam. [Estudante são-tomense, cursando Especialização em 

universidade pública e, formado em Arquitetura em faculdade particular. Residindo 

em Fortaleza há mais de 8 anos. Entrevista gravada em 07/04/2014]. 

 

O relato acima constitui um caso recorrente de uma parte significativa de estudantes 

africanos inseridos em faculdades privadas na cidade de Fortaleza: em primeiro, propaganda 

enganosa das IES privadas quando da realização do vestibular nos países de origem; em 

segundo, a chegada à Fortaleza e o choque com as condições de vida na Diáspora; em 
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terceiro, os problemas nas faculdades decorrentes das dificuldades da inserção, de cursos não 

ofertados, reprovações, atraso no pagamento das mensalidades por parte dos estudantes e, 

consequentemente, as dívidas com juros altos; em quarto, as dificuldades para terminar os 

cursos e a entrada no mercado de trabalho, muitas vezes, em formas precárias. Vejamos, 

também, o relato de um estudante bissau-guineense, inserido numa universidade pública, 

durante uma conversa informal, narrando as dificuldades e barreiras encontradas, para mudar 

de curso: 

 

Eu fui à Coordenação de Assuntos Internacionais (CAI) e disse à Coordenadora que 

queria mudar de Curso, de Letras para Direito. Ela disse que não, que Direito é um 

curso muito difícil e que eu não aguentaria fazer o curso e que, então era melhor eu 

ficar nas Letras. Além disso, disse que eu deveria ter boas notas e não ter reprovado 

nenhuma disciplina. Eu mostrei a ela meu histórico, com boas notas. Mesmo assim, 

ela não aceitou e disse que os africanos são alunos confusos e não sabem o que 
querem. Ela acha que eu não tenho capacidade. [Estudante bissau-guineense, cursando 

Letras-Português em universidade pública, morando em Fortaleza há mais de 4 anos. 

Extrato de conversa informal, tida em 18/05/ 2013]. [Diário do trabalho de campo na 

UFC, maio de 2013]. 

 

 Neste relato pode-se bem perceber a desvalorização acadêmica do estudante africano 

pela avaliação a priori da Coordenadora do CAI da incapacidade deste estudante para cursar 

Direito. Mesmo após o aluno africano provar sua capacidade intelectual, por meio do histórico 

de notas, a sua demanda no sentido de mudar de curso não foi considerada pela Coordenação. 

Assim, este sujeito, acabou por se conformar, não realizando o desejo de cursar o que 

pretendia. 

De fato, há uma distância entre as expectativas de inserção que os estudantes africanos 

alimentam ao chegar à Fortaleza e o lugar social que a sociedade cearense reserva para eles. 

Muitos africanos deslocam-se ao Brasil com expectativas de facilidade de inserção 

acadêmica, profissional e de crescimento na vida pessoal; contudo, deparam-se com a 

estrutura social da sociedade brasileira, hierarquizada por meio da raça, origem, cor da pele, 

classe e gênero. A posição de negros, africanos e imigrantes pobres, coloca os estudantes na 

condição de inferioridade e subalternidade, impedindo de aceder a diversas oportunidades.263 

                                                             
263 Cabe aqui destacar outro episódio litigioso envolvendo a gestão da CAI e um estudante bissau-guineense, no 

ano 2015 que, culminou com a expulsão do estudante da UFC e depois a ordem para a rematrícula do estudante 

via “mandato de segurança” expedido por um juiz da cidade de Fortaleza. O referido estudante bissau-guineense, 

inserido na FEAAC, não auferindo de bolsa do PEC-G pretendia candidatar-se à uma “bolsa Mérito” concedida, 

todos os anos, pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE) a estudantes estrangeiros participantes 

do PEC-G que demonstrem desempenho acadêmico excepcional, por meio de indicação das IES brasileiras, no 
valor de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), válida por um período de seis meses. Além do valor 

monetário mensal durante seis meses, os beneficiários podem ainda solicitar ao MRE, por meio da IES, 

passagem de retorno ao país de origem, após conclusão do curso de graduação e colação de grau, entre outros 
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Outra expressão da condição de anomia na Diáspora evidencia-se no consumismo no 

cotidiano, com gastos excessivos, particularmente, com roupas e calçados de marca, 

eletrônicos, celulares “smartphones” e “iphones” de última geração, na tentativa de serem 

aceitos na sociedade brasileira. Também se verifica uma “fuga” no consumo desmesurado de 

bebidas alcoólicas e na exagerada frequência aos bares, boates e festas africanas, mesmo em 

dias úteis de estudo. Vivendo distantes das famílias, parentes e longe do controle social 

exercido pelas estruturas sociais que existiam em seus países de origem, esses sujeitos tem 

que “se virar” sozinhos, ou na companhia de outros colegas jovens, e de outros conhecidos no 

Brasil. É deveras, significativo, o relato de um estudante africano, narrando as peripécias do 

período, logo após a sua chegada à Fortaleza: 

 

Aí o... a gente todos os dias ligava pra casa [São-Tomé]: ah não sei quê... quando tu 

chega, vem aquele negócio de saudade, tu não adapta o país, depois de tu saber que 

tem tanta violência que aqui tem. Isso é uma coisa que estava a afetar o nosso 
desempenho pra estudar, porque a gente sai de casa com praticamente tudo preso. Pra 

sair de casa tá preso, tem que esconder isso, esconder isso, esconder isso. Aí a gente 

foi difícil pra adaptar a essa realidade. A única coisa que foi legal nesse período é que 

quando a gente chegou, havia muita festa africana. Aí a gente ia para as boates lá na 

Beira-Mar três vezes por semana, direto. Aí pá, pá, pá. Era um negócio, era bem 

bacana mesmo. Mas depois, passando tempo a gente vai começando criar mais 

maturidade, começa... por aqui também tem muita gente ruim e tem gente boa. Mas 

pelo menos eu conheci, a maioria das pessoas que eu conhecia foram gente bacana. 

Depois também teve outros estudantes africanos que eu conheci, também que são 

legal, entendeu. Apesar que brasileiro também eles são um povo acolhedor, mas eles 

também são um pouco cínicos, a gente não pode botar confiança neles totalmente. 
[Estudante são-tomense, cursando Especialização em universidade pública e, formado 

em Arquitetura em faculdade particular. Residindo em Fortaleza há mais de 8 anos. 

Entrevista gravada em 07/04/2014]. 

 

Cumpre destacar aqui, os gastos e as despesas de um segmento de estudantes africanos 

contradizem com a condição socioeconômica humilde, algumas vezes de pobreza, vivenciada 

por esses sujeitos e suas famílias em África. Muitas das vezes, suas famílias investem todas as 

economias na educação dos filhos, na perspectiva de um futuro melhor.... E este “futuro 

                                                                                                                                                                                              
beneficios. O estudante bissau-guineense, não conseguindo reunir todos os documentos e critérios para 

elegibilidade na “Bolsa Mérito”, terá falsificado uma carta de recomendação individual, que deveria ser redigida 

e assinada por um professor de uma das disciplinas cursadas no último semestre letivo, durante a candidatura à 

referida Bolsa. Este fato foi descoberto mais tarde, após a publicação dos resultados da “Bolsa Mérito”, na qual, 

o estudante africano não foi aprovado. O professor vítima da falsificação da carta e assinatura submeteu queixa à 

Universidade acerca da falsificação da carta. Esta remeteu o caso à CAI que, desrespeitando o regulamento, 

decidiu unilateralmente expulsar o estudante africano da Universidade, sem passar pelos procedimentos 

regulares. Assim, o aluno expulso recorreu à AEAC, explicando o sucedido. Esta Associação que representa os 

interesses dos estudantes africanos no Estado recorreu da decisão da CAI da UFC na Justiça e conseguiu um 

“mandato de segurança” que mandava rematricular o estudante africano e o seu retorno imediato às aulas. A 
direção da CAI ainda tentou intimidar o estudante africano e a direção da AEAC com ameaças, mas de nada 

adiantou pois, o estudante foi rematriculado e voltou a cursar as disciplinas na referida Faculdade. Este episódio 

marcou mais uma vez, a difícil relação entre os estudantes africanos e a CAI da UFC, mesmo sob nova gestão.   
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melhor” parece ser um caminho distante de muitos estudantes africanos....   

 Na análise deste quadro de realidade, vivenciado por estudantes negros, africanos e 

imigrantes temporários em Fortaleza, é necessário demarcar o próprio contexto da 

modernidade a contribuir para a anomia social nas sociedades contemporâneas, 

particularmente, no cenário da migração estudantil africana. De fato, as sociedades 

contemporâneas criam necessidades de consumo de mercadorias e serviços, como uma 

alternativa de afirmação identitária: consumir para “sentir-se gente”, para se inserir na vida 

social!  Uma parte significativa de estudantes africanos ao chegarem na Diáspora, ao sentirem-

se frustrados nas suas expectativas e discriminados pela sociedade cearense, veem na 

condição de consumidor, a sua via de inserção e, sobretudo, uma via de afirmação.264 Para 

garantir esta demanda social pelo consumismo, estudantes africanos veem no trabalho a forma 

de ter acesso ao mundo feitichizado das mercadorias.  

De fato, no Brasil, a produção de bens de consumo diversificados para todos os gostos 

e camadas sociais, assim como a facilidade de compra em parcelas, constituem um atrativo 

difícil de resistir. Certamente que a experiência de migração estudantil, em território 

brasileiro, influencia e altera os modos de ver e estar no mundo, assim como os padrões de 

consumo dos estudantes africanos, contribuindo, em muitos casos, para o desenvolvimento de 

uma “mentalidade capitalista” (FONSECA, 2009).  

Ademais, as estruturas modernas da metrópole no sistema capitalista, causam um 

impacto nos imigrantes estudantis nos processos diaspóricos. À rigor, a adaptação desses 

sujeitos à vida estudantil e ao próprio cotidiano na Diáspora, exige certo tempo, acontecendo 

de forma lenta, com ritmos diferenciados. Tomo aqui, como exemplo, minha própria inserção 

na cidade de Fortaleza, enquanto moçambicano, oriundo de uma sociedade africana, com 

estilo e ritmo de vida distintos da sociedade brasileira. Assim, vivenciei dificuldades de 

adaptar-me à nova realidade, horários, clima, rotinas urbanas diferentes, bem como, às 

funcionalidades do sistema de transportes, trânsito nas ruas e avenidas, serviços bancários, 

entre outras novidades.  

Numa atitude colonialista, as IES brasileiras produzem “ausências”, nas quais, a 

experiência e conhecimentos trazidos pelos estudantes africanos não são reconhecidos ou 

                                                             
264 Recordo-me que, nas décadas anteriores, o programa PEC-G previa que no regresso ao país de origem, o 

estudante africano poderia levar uma bagagem de até 300kg em livros e material didático. Entretanto, essa 
permissão foi abolida, depois que diversos estudantes africanos, ao invés de livros, passaram a levar eletrônicos, 

eletro portáteis e seus acessórios, bem como outros produtos “modernos” para posterior revenda em seus países 

de origem.  
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tidos como válidos. Existe a percepção de que os estudantes africanos não são produtores de 

conhecimento, sendo apenas meros “consumidores” acadêmicos que vem ao Brasil somente 

para aprender. A ordem científica hegemônica nas IES públicas e particulares não se interessa 

pela realidade dos estudantes africanos, nem de seus países de origem, resultando naquilo que 

Boaventura Santos (2011) designa de desperdício da experiência. Neste sentido, o sociólogo 

português circunscreve preciosas chaves analíticas: 

 

 

[...] a compreensão do mundo é muito mais ampla que a ocidental. Os colegas da 

África do Sul, da Índia, de Moçambique têm uma maneira de ver a sociologia, a 
sociedade e o mundo distinta da que existe no Norte. Então me pareceu que, 

provavelmente, o mais preocupante no mundo de hoje é que tanta experiência social é 

desperdiçada, porque ocorre em lugares remotos. Experiências muito locais, não 

muito conhecidas nem legitimadas pelas ciências sociais hegemônicas, são 

hostilizadas pelos meios de comunicação social, e por isso tem permanecido 

invisíveis, desacreditadas (SANTOS, 2010, p. 23-24). 

 

Constitui uma expressão das relações de dominação colonialista, o fato de que as 

experiências e conhecimentos oriundos do mundo não Ocidental são ignorados pelo 

“paradigma dominante” no fazer científico, que não dialoga com outras lógicas de pensar o 

mundo (Idem, 2010). Nesse contexto, ignoram-se autores, fatos, histórias, conhecimentos, 

narrativas e experiências do mundo africano e do mundo não ocidental, tidas como não 

científicas, conhecimentos locais e, por isso, menores. Em verdade, a maioria dos estudantes 

africanos não consegue se inserir em atividades de extensão ou de pesquisa dentro e fora das 

universidades, sendo aproveitados, sobretudo, no mercado de trabalho precário e informal, 

muitas vezes, na condição de estagiários, deslocados de suas áreas de formação.

 Relativamente às relações colonialistas entre o mundo Ocidental e africanos, no 

contexto da desvalorização dos conhecimentos produzidos em África e pelos africanos, o 

ideólogo da Afrocentricidade, Molefi Asante, assim descreve, os processos de obliteração dos 

africanos enquanto agentes, em termos econômicos, culturais, históricos, políticos e sociais, 

vistos como sujeitos sem capacidade de agência. Senão vejamos: 

 

 

Os africanos têm sido negados no sistema de dominação racial branco. Não se trata 

apenas de marginalização, mas de obliteração de sua presença, seu significado, suas 

atividades e sua imagem. É uma realidade negada, a destruição da personaçidade 

espiritual e material da pessoa africana. O africano, portanto, deve ser consciente, 

estar atento a tudo e procurar escapar à anomia da exclusão. Em certo nível esse é um 

problema linguístico, mas em outro se trata de enfrentar a realidade de situações 

econômicas e culturais construídas (ASANTE, 2009, p. 95). 
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Cabe aqui destacar que, neste e outros aportes, Asante (2009) utiliza o termo 

“africanos”, para se referir aos afrodescendentes no continente africano e na Diáspora em todo 

o mundo. Na sua ótica, muito do que estudamos sobre a história, cultura, música, literatura, 

linguística, política ou economia africanas foi orquestrado do ponto de vista dos interesses 

europeus. Por isso, quer se trata de economia, quer se trate de história, politica, geografia ou 

arte, os africanos têm sido vistos como periféricos em relação à atividade tida como “real”. 

Desta forma, Asante (2009) critica o paradigma europeu que, apesar de ser local, referindo-se 

a uma cultura e tradição localizadas num espaço e tempo, pretende ser universal, excluindo, 

usurpando e apagando as experiências e conhecimentos produzidos por outros povos. 

 

6.5.1. A inserção estudantil africana no mundo do trabalho 

No universo da Diáspora, o trabalho se impõe para os estudantes africanos, imersos 

em condições precárias de vida, nos marcos de um círculo vicioso a envolver-lhes: o alto 

custo das mensalidades nas faculdades, a levar o estudante a não pagá-las, o que lhe faz entrar 

nos circuitos de um endividamento crescente. O alto custo de vida em Fortaleza, implicando 

em despesas para além de suas possibilidades de custeio; dificuldade das famílias em arcarem 

com este crescente montante de despesas. E, nestes processos, os estudantes buscam o 

trabalho como saída, submetendo-se às condições laborais precárias que, inclusive, 

comprometem a própria condição de estudante. É deveras interpelador o depoimento de um 

estudante africano que recorreu à própria Justiça para fazer valer direitos: 

Tenho duas irmãs que estão a estudar em Portugal, aí tem os outros que estão a 

estudar lá pra terminar o décimo segundo ano. Aí foi uma luta maior, até que enfim, 

consegui vencer. Aí deu tudo certo, mas mesmo assim eu tive que entrar com um... 

com um processo judicial..., botei a Faculdade na Justiça por causa de.... 

irregularidades, juros demais. Até ficaram pra eles me ressarciram-me dinheiro que eu 

paguei da Faculdade há mais, tudo isso. Aí tá na Justiça, ainda na análise, vou ter uma 

audiência no dia 13 do Maio, próximo mês vou ter uma audiência. Depois da 

audiência vou ver o que vai acontecer. Eu meti na Justiça foi no começo do ano 

passado. Começo não, a partir de junho do ano passado, julho. Não, foi em agosto, 
porque era pra fazer “colação de grau” em agosto, aí sendo que eles não permitiram 

por que estavam dizendo que havia dinheiro em débito, sendo que eu estava 

pesquisando.... enquanto a gente fica aqui, às vezes, na vida da gente, a gente pensa 

que a gente vem fazendo só Faculdade, mas a gente fica fazendo muito mais que 

Faculdade. Aí tava conversando com um amigo meu que faz direito que é Manuel de 

Assunção. Aí disse assim, será que aqui não tem nenhuma lei que aluno pode, pode 

entrar com um processo contra a Faculdade, saber os seus direitos não sei quê. Aí ele 

disse tem cara, aí comecei a ver na internet. Aí vi lá a lei, que a Faculdade não pode 

cobrar aluno isso, não pode fazer isso, a Faculdade não pode constranger aluno em 

relação a matrícula, mesmo aluno com débito. [Estudante são-tomense, cursando 

Especialização em universidade pública e, formado em Arquitetura em faculdade 
particular. Residindo em Fortaleza há mais de 8 anos. Entrevista gravada em 

07/04/2014]. 
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O depoimento acima circunscreve a situação-limite enfrentada por um estudante 

africano, inserido em uma faculdade particular na cidade de Fortaleza. Devido aos juros 

cobrados pelo atraso no pagamento das mensalidades, incorrendo em valores altos –  

considerados abusivos – este estudante deixou de pagar tais juros.  E, desta forma, foi 

impedido de participar da cerimônia de “colação de grau”, pela Faculdade. Assim, 

aconselhando por um amigo, conterrâneo seu, submeteu o caso à Justiça que, lhe deu razão. 

Ele também narra as dificuldades de seus pais, em enviar ajuda econômico-financeira, pois, 

tem duas irmãs a estudar em Portugal. Assim sendo, seus pais não conseguiam manter a ajuda 

a todos os filhos estudando no exterior e outros em São-Tomé e Príncipe, seu país de origem. 

Para além de situações-limite, vivenciada por um segmento expressivo de estudantes 

africanos, outros motivos também conduzem estes sujeitos ao trabalho, incorrendo mesmo em 

situações no limiar da irregularidade, considerando a condição de imigrante temporário: 

estudantes inseridos em universidades públicas e não auferindo de bolsas de estudos e 

formação, optam pelo trabalho como forma de aumentar sua renda; já outros estudantes, 

desejando uma vida mais estável e uma inserção profissional maior, tentam aliar a sua 

formação teórica, acadêmica e técnico-profissional à experiência de trabalho, na modalidade 

de estágios- remunerados; outros africanos, vendo seus conterrâneos cursando Especialização, 

Mestrado e Doutorado e, tentando trilhar o mesmo caminho, estrategicamente, inserem-se no 

mercado de trabalho para acumular dinheiro suficiente para se manter, enquanto estudam e 

prestam seleção para os cursos de Pós-Graduação. É revelador o seguinte depoimento:  

 

[Como se mantém no Brasil?] Pois é, como te falei né, a minha família manda algum 

apoio, me dá um apoio e também tenho a bolsa da universidade e no momento agora, 

eu estou a trabalhar. Não é um trabalho propriamente dito né, é um estágio 

remunerado. Então estou no Instituto Poliglota, tu conheces? Então estou lá. Mais ou 

menos, esta é a minha vida. Por mês, consigo dois mil a alguma coisa. Eu consigo 

pagar renda, eu consigo guardar um pouco, até pra beber nos finais de semana eu 

consigo [risos]. Também tenho poupança pra investir em alguma coisa. Tenho uma 

conta no banco. É..., basicamente é isso: TV, fogão, um computador aqui em baixo, 
cama, celular, essas coisas, tenho um frigobar. [Estudante bissau-guineense cursando 

universidade pública e faculdade particular ao mesmo tempo. Faz bicos num Instituto 

privado de Línguas. Reside em Fortaleza há cerca de 4 anos. Entrevista gravada em 

23/08/2013]. 

 

Cabe ainda destacar uma forma de inserção dos estudantes de inserção dos estudantes 

africanos no mundo do trabalho pela via de um comércio internacional informalizado de 

venda de produtos africanos, em Fortaleza, sobretudo de roupas e acessórios, bem como, de 

venda, em seus países em África, de algumas mercadorias do ramo têxtil, adquiridas em feiras 
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populares em Fortaleza.          

 Assim, cria-se uma rede informal de comercialização entre Fortaleza/Brasil e países 

africanos: roupas típicas, vestidos nativos, túnicas, turbantes, panos coloridos, colares, 

pulseiras, máscaras e outros artesanatos de África; havaianas, biquínis, blusas, calcinhas, 

sutiãs, minissaias, vestidos colados, decotados e ousados, jeans, calçados da moda e bijuterias, 

produzidos em Fortaleza – Brasil. Já se encontra em Fortaleza um grupo estudantes que 

formalizam este comércio internacional, com a obtenção de licença de importação/exportação 

de mercadorias têxteis. 

Na busca por compreender a inserção estudantil no mundo do trabalho, cabe 

considerar, também, o contexto de vida em África. De fato, a instabilidade socioeconômica e 

político militar das nações africanas, a dependência em relação ao preço do petróleo e do 

dólar norteamericano, a má-gestão dos governos, o alto custo de vida, são fatores a causarem 

atrasos no pagamento dos salários na função pública, fazendo com que as famílias dos 

estudantes não consigam enviar ajuda financeira a estes sujeitos na Diáspora, deixando-os, 

assim, mais vulneráveis. Portanto, majoritariamente, são as dificuldades econômico-

financeiras na vida estudantil e pessoal que influenciam e induzem os africanos a procurar 

formas de trabalho e ingressar no mercado laboral nesta Diáspora. 

Outro importante fator a facilitar a entrada desses estudantes no mercado de trabalho, é 

o fato de muitas faculdades privadas, assim como as universidades públicas, oferecerem 

oportunidades de estágios remunerados, ao meio e ao final dos cursos de Graduação. 

Normalmente, as IES mantêm convênio com algumas empresas e, por meio de cartas de 

encaminhamento e de referência, facilitam a consecução dos estágios. Geralmente, nestes 

estágios, os africanos, inseridos em faculdades privadas, conseguem trabalhos precários e mal 

remunerados, como foi mencionado e demonstrado em diversas ocasiões, ao longo desta Tese.

 Já os estudantes das IES públicas, dificilmente, nos estágios, inserem-se em trabalhos 

precários, embora nestes campos de estágio, também enfrentem barreiras, decorrentes do 

preconceito e discriminação racial. É deveras esclarecedor o depoimento de um estudante 

bissau-guineense e líder de uma agremiação estudantil africana, questionando e mostrando 

sua percepção acerca dos valores das mensalidades paga pelos estudantes inseridos nas 

faculdades particulares, assim como problematiza a questão dos “estágios remunerados” 

prometidos por essas IES: 

 

 



 

391 

 

A realidade é outra. Uma das realidades é a questão do preço da mensalidade na 

Faculdade. A questão do estágio né, que é prometido. Então você chega num país e 

promete que o Brasil, a gente conhece pela mídia, mil e uma maravilhas e você chega 

aqui a realidade é outra. O estágio você consegue lá pra o final do curso, quando você 

já adquire experiência no curso e vai conciliar aquilo que você tem na teoria com a 

prática. Mas o que eu vejo aqui, é que as pessoas sobrevivem e tentam sobreviver com 

qualquer bico e classifica isso de estágio. Eu vou citar alguns exemplos, não tenho 

nada contra. Mas quando um estudante universitário faz panfletagem no meio da 

avenida e chama isso de estágio, eu não sei mais o que é que é estágio e, o que é que 

não é estágio. Quando um estudante, por exemplo, de Administração distribui cartaz 

no meio do sinal, isso é estágio? Pra mim isso é a forma de sobrevivência, o cara está 
se adaptando para.... Então é bom que a gente saiba definir essa modalidade de ter um 

ganha-pão do dia-a-dia. Então eu vejo, dentro dessa loucura, dessa nossa aventura né, 

porque os nossos países de origem não nos dão as condições dignas de estudarmos, de 

nos formarmos enquanto cidadão. [Estudante bissau-guineense residindo em Fortaleza 

há mais de 15 anos, cursando universidade pública, ativista e líder de associações 

africanas. Entrevista gravada em 22 de maio de 2011]. 

 

Como, deveras, mencionado acima por este líder estudantil, tais “estágios”, que são 

formas de trabalho precário – como o de panfleteiro e outros – assemelham-se mais a “bicos”, 

“ganha-pão” e formas-limite de sobrevivência, estando bem abaixo e mesmo fora da formação 

acadêmica desses sujeitos. Em verdade, são formas de inserção precária no mercado de 

trabalho informal. Via de regra, os estudantes africanos somente em território brasileiro, e 

depois de se matricularem nessas faculdades, descobrem que foram vítimas de propaganda 

enganosa e, se veem prejudicados. Entretanto, o receio e a vergonha de voltar para seus países 

de origem como “fracassados”, jovens que não foram exitosos na “oportunidade” da 

mobilidade estudantil internacional, os faz aceitar tais condições, algumas vezes humilhantes, 

às quais, dificilmente se submeteriam em terras africanas, próximos de familiares e amigos. 

 
A gente procura sempre algo há mais. Porque se bem que eu estivesse lá, hoje eu 

estou aqui no Brasil, mas o que eu adquiri aqui no Brasil, é um conhecimento pra vida 

toda. Que.. é um conhecimento que eu não vou tipo nem que eu vou ganhar meu pão 

de cada dia seguro, em qualquer país do mundo. Mas, lá se eu tivesse lá, a minha vida 

seria outra, já deveria ter tipo construído minha vida já, ter uma casa, ter um carro, ter 

não sei quê, ter uma estabilidade. Mas só que tipo aquela graduação, eu não iria ter. 

podia ter conhecimento mas muito pequeno porque quando você começa a trabalhar 

muito cedo, antes de ter... antes de ter conhecimento, aí tu não vai querer estudar mais. 

Isso acontece. Depois também é um orgulho para os pais, quando os pais, por 

exemplo, têm um filho que terminou a graduação porque provavelmente, 

posteriormente, o filho aí tem aquela oportunidade de um dia ser político, e o pai fica 

com mais orgulho: ah meu filho é engenheiro não sei quê, meu filho é não sei quê, 
meu filho é ministro. Aí tem aquela visão. Pelos menos os pais lá em São-Tomé 

pensam assim. Acho que é em todo o país de África, que os pais pensam assim, 

entendeu. É uma coisa que eu vi diferente de lá pra aqui no Brasil. Lá os pais 

arriscam, investem nos filhos pra isso. [Estudante são-tomense, cursando 

Especialização em universidade pública e, formado em Arquitetura em faculdade 

particular. Residindo em Fortaleza há mais de 8 anos. Entrevista gravada em 

07/04/2014]. 
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Acerca desse assunto, Tedesco e Mello (2015) apontam que apesar do deslocamento 

ser de indivíduos e não de famílias, a família é um elemento central do processo migratório. 

Assim sendo, a pressão para que o projeto migratório seja exitoso é grande, principalmente, 

para quem foi auxiliado em termos econômicos, em relação à viagem. E, em outras 

dimensões: quem possui esposa e filhos no local de origem, quem deixou para trás universos 

culturais, afetivos, de amizades, referências territoriais, também sente a pressão para 

permanecer na Diáspora.     

Por outro lado, muitos dos governos africanos, não conseguindo diversificar, expandir 

e universalizar o ensino superior, assim como o emprego, particularmente para os jovens, 

empurram estes jovens para a migração estudantil no exterior, “exportando”, assim, os 

problemas internos de seus países. Desta forma, muitos jovens africanos e africanas 

aventuram-se em estudar no exterior para complementar sua formação e tentando obter 

diplomas universitários. Neste sentido, é emblemática, a declaração, em junho de 2016, do 

Reitor da UEM, a maior e mais antiga IES em Moçambique: “é preciso limitar o aumento de 

estudantes à universidade e garantir maior qualidade no ensino”.265  

Na narrativa desta saga migratória estudantil, resgato, como exceção, uma situação 

oposta à precariedade de inserção no mercado de trabalho, por estudantes africanos, 

circunscrevo um depoimento que mostra uma trajetória considerada de “sucesso”, de um 

estudante africano, inserido numa universidade pública: é um estudante bissau-guineense a 

trabalhar com carteira assinada na mesma instituição onde estuda. Este é um dos poucos casos 

de um estudante que, tendo uma vida acadêmica e pessoal estável a nível socioeconômico, 

envolveu-se no mercado laboral, começando com um estágio, na condição de bolsista. Esta 

decisão estratégica, de se inserir no mercado de trabalho, permitiu este estudante cursar 

Especialização, curso que é pago, em determinadas IES públicas.  Então, vejamos: 

 

Eu trabalho na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), vinculada ao Escritório de 

Cooperação Internacional da UECE (ECInt) Pronto, é assim, eu era estagiário da 

PROEX desde 2010. Comecei lá como estagiário-bolsista. Eu ganhava salário, não 

salário mínimo, mas aquele salário que dá pra eu pagar algumas coisas com ele. Aí 

chegou um momento, eu consegui ter a minha carteira assinada. Porque essa carteira 

assinada já é uma coisa..., pra mim, é como se fosse o ápice de uma montanha, certo. 

Mas..., lá eu atendo os alunos... que veem não só da África, mas assim como de alguns 

países da Europa, América, eu já recebi. Então, até algumas pessoas brincam falando 

                                                             
265 Esta declaração, proferida no dia 14 de junho de 2016, pode ser conferida no site do Jornal diário 
moçambicano “O País”, disponível no link:  <http://opais.sapo.mz/index.php/sociedade/45-sociedade/41103-

orlando-quilambo-diz-que-e-preciso-limitar-aumento-de-estudantes-a-universidade.html>. Acessado em 16 jun. 

2016.  

http://opais.sapo.mz/index.php/sociedade/45-sociedade/41103-orlando-quilambo-diz-que-e-preciso-limitar-aumento-de-estudantes-a-universidade.html
http://opais.sapo.mz/index.php/sociedade/45-sociedade/41103-orlando-quilambo-diz-que-e-preciso-limitar-aumento-de-estudantes-a-universidade.html
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que eu sou embaixador de estudantes estrangeiro na UECE. Porque... eu dou muito 

bem com as pessoas também aqui. É.. e outra coisa que eu levo muito em 

consideração é receber o aluno estrangeiro, fazendo esse aluno como se fosse eu, 

alguém me recebendo. Então... eu já tô na PROEX já há uns três anos, que eu tô na 

PROEX .... E nada assim de mal, sempre eu tenho muito contato com os alunos e. aqui 

também eu atendo os alunos de... Ciências Sem Fronteiras, alunos brasileiros que vão 

estudar fora. Então eu faço assim, eu recebo o aluno que veio de fora e, eu atendo o 

aluno que sai daqui pra ir estudar fora. Hoje em dia, eu não recebo mais aquele salário 

que eu recebia, eu recebo agora salário mínimo do Brasil, porque tenho carteira 

assinada. [Estudante bissau-guineense, cursando Especialização, residente há cerca de 

8 anos em Fortaleza. Trabalha em uma instituição pública com “carteira assinada”. 
Entrevista gravada em 22/01/2014]. 

 

Inegavelmente, o depoimento acima constitui uma exceção, um dos poucos casos de 

estudantes africanos que trabalha com “carteira assinada”, a constituir, um segmento 

minoritário e privilegiado. Ao longo da pesquisa, encontrei somente três estudantes que 

trabalhavam em instituições públicas e privadas, possuindo contratos “com carteira assinada”. 

Alguns desses sujeitos eram pais de filhos nascidos no Brasil ou eram casados com mulheres 

brasileiras.  

 

6.5.2. A inserção das mulheres africanas no mercado de trabalho: a contraface da 

inserção masculina 

Nesta Diáspora estudantil, um contingente expressivo de mulheres africanas insere-se 

no mundo do trabalho de forma precária, assumindo diferentes atividades em busca de 

garantir uma renda. Uma parte significativa submete-se a trabalhos de “baixo escalão” em 

restaurantes, lojas, bares, sorveterias, lanchonetes, atuando como auxiliares de cozinha e de 

limpeza, garçonetes, atendentes e, em alguns casos, operadoras de caixa. Em situações-limite, 

estudantes africanas empregam-se como domésticas e babás em “casas de família”.  

 Um segmento de mulheres estudantes tentam montar pequenos negócios próprios em 

algumas praças no Centro da cidade: são barracas e quiosques para venda de sanduíches, 

salgados – os famosos “cai-duro” – e vitaminas, sucos, cafés, refrigerantes e água mineral. 

Ainda tem a alternativa, usada por moças africanas, de abrirem pequenas bancas ambulantes 

de venda de churrasquinhos e bebidas em algumas esquinas de ruas e avenidas estratégicas, 

próximas às “colônias africanas”, aproveitando, inclusive, o fluxo de estudantes nas 

imediações dos chamados “bares africanos”.      

 Nesta saga de informalidade e precarizações, mulheres empregam-se em salões de 

cabelereiro e de beleza brasileiros e afrobrasileiros, constituindo uma mão-de-obra barata, 
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explorada pelos proprietários destes empreendimentos.266 Existe um pequeno grupo de 

africanas, com habilidade no trançar cabelos, que consegue trabalhar por conta própria, indo 

às casas das clientes ou recebendo a clientela em suas próprias residências. Há ainda outra 

alternativa de trabalho que um grupo de mulheres africanas consegue auferir renda: são as 

“sacoleiras”, vendendo seus produtos para a própria “comunidade africana” ou para 

brasileiros, utilizando suas próprias redes de amizade e conhecimento, num negócio que se 

difunde “de boca em boca”. Vejamos então, o depoimento de uma estudante africana que, 

trabalha por conta própria, como sacoleira. Além de comprar em feiras-livres de Fortaleza, 

esta moça, sui generis, bastante antenada com as TIC’s, a revelar domínio e confiança nas 

compras em sites virtuais na Internet, como a Dafiti e o Mercado Livre,267 diversificando seus 

produtos e locais de compra, conseguindo mercadorias a preços mais baixos, em lojas e 

mercados da cidade de São Paulo: 

 

Aqui no Brasil trabalho por conta própria, vendendo minhas coisas, vendo bolsa, 

calcinha, sapatos, essas coisas. Eu compro em São Paulo e venho vender aqui. Eu nem 

compro em lojas, compro pela Internet. Demora, demora, às vezes, mas chega, tipo eu 

compro sempre na Dafiti, com 4 dias chega em minha casa. Mercado Livre, uso 

muito. “É meu filho!”. Primeiramente eu não acreditava, mas tem um amigo meu 

comprou e aí veio. Aí eu tentei. Comprei o mais barato, aí veio. Chegou não deu certo, 

comprei uma sandália, mas não deu porque era um número menor. Eu ia pra uma 

festa, mas eu achava que não chegaria a tempo pra ir à festa. Eu mandei numa 

segunda-feira, quando foi na sexta-feira chegou de novo um par maior. Eu comprei 
uma sandália, só que de número 38. Quando chegou não deu certo no meu pé. Aí 

mandei de volta sem pagar nem um centavo. Chegou lá e era pra durar 8 dias, porque 

era 4 dias pra chegar lá pra ver se tinha defeito ou não. Mas eu mandei uma 

mensagem, dizendo que eu tinha que ir à festa com aquelas sandálias. Acho que chega 

em menos tempo do que isso, mas é tanta burocracia. Aí eles disseram que estavam 

fazendo o possível pra chegar mais cedo. Quando foi no sábado pela manhã, a menina 

que mora em baixo de onde moro, ela disse assim: - Nanana deixaram um negócio dos 

correios pra ti. Aí eu fiquei feliz. Eu tinha que ir à festa nesse sábado à noite. Eu 

compro sempre na Internet. Só que quando eu compro na Internet, eu procuro saber se 

tem uma loja nacional. Pelo menos você tem como ir reclamar. Agora se comprar da 

China, já sabe, é de 15 a 45 dias pra chegar. Se não chegar... Às vezes você paga o 
frete, mas você paga e depois aqui? Tem que ser desenrolada, saber das coisas. Em 

pleno século 21, você vai comprar uma coisa sem saber, não tem como reclamar. 

                                                             
266 Normalmente, as moças africanas que trabalham em cabelereiros não são funcionárias desses 

estabelecimentos, mas, sim, colaboradoras, muitas vezes sazonais. As moças africanas são chamadas pelos 

cabelereiros quando existe demanda, isto é, clientes que querem fazer penteados e tranças “africanas”. Assim, 

nesse esquema de trabalho precário, as moças africanas recebem uma comissão por cabeça trançada que, varia 

entre 50% ou menos do valor cobrado à cliente ou ao cliente.  
267 Dafiti e Mercado Livre constituem sites de compra e venda na Internet de toda a gama de produtos novos e 

usados, constituindo verdadeiras lojas e shoppings virtuais no Brasil. Nestes, o vendedor posta seu produto, o 

preço e as características e espera que os compradores se interessem e comprem. A cada compra consumada, o 

vendedor paga uma taxa ao site. Ao preço do produto é acrescido o valor do frete, calculado conforme a 
distância e cidade pelos correios. Existe espaço para avaliação da reputação do vendedor, em relação ao estado 

do produto, tempo de entrega, etc. Assim, quanto maior a boa reputação, mais chances de preferência de compra 

tem o vendedor.  
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Porque eles botam assim, você compra se concordar com as regras postas. Aí você 

compra é porque aceitou. [Nanana. Estudante bissau-guineense residindo há cerca de 

4 anos na cidade de Fortaleza, cursando faculdade particular. Entrevista gravada em 

17/03/2013]. 

         

Esta estudante africana compra distintos produtos pela Internet – bolsas, calcinhas, 

soutians, sapatos – em lojas de são Paulo, pagos a preços mais baratos do que os praticados 

em Fortaleza, levando vantagem sobre outras sacoleiras africanas e fortalezenses, recebendo 

tais mercadorias pelos correios. Em suas estratégias de compra, evita adquirir produtos de 

lojas chinesas por que estas possuem baixa reputação no mercado, conforme suas palavras 

“procuro saber se tem loja nacional”, “em pleno século 21, você vai comprar uma coisa sem 

saber, não tem como ir reclamar”. Mesmo que os produtos demorem a chegar ou cheguem 

com outras características, há sempre possibilidade de troca. Assim, ela se sente feliz com o 

seu negócio.  

Um segmento emergente de mulheres africanas é o que atua na área de Enfermagem, 

em diferentes níveis, desde auxiliares de enfermagem, técnicas de enfermagem, e enfermeiras 

de nível superior, trabalhando em hospitais públicos e clínicas particulares. Neste campo, 

encontram-se estudantes em estágio e profissionais formadas em cursos técnicos e na 

graduação, a desenvolverem cursos de pós-graduação. Cabe destacar que esta inserção laboral 

na Enfermagem, permite trabalhos com menor precariedade e menor instabilidade.   

Adentrando este mundo das mulheres estudantes africanas, configuram-se dimensões 

servis e coloniais, ainda presentes na sociedade brasileira, fazendo com que desigualdades 

raciais e de gênero permaneçam, afetando mulheres negras e, particularmente, mulheres 

migrantes, africanas, negras e pobres. De fato, o quadro laboral, aqui delineado, em linhas 

gerais, demonstra a inserção precarizada no mundo do trabalho das mulheres africanas, nesta 

Diáspora, a enfrentarem dificuldades para acessarem direitos fundamentais. É fato inconteste 

que, na sociedade brasileira, as mulheres negras estão muito mais sujeitas às vulnerabilidades, 

no trabalho, nas ruas e, mesmo, no espaço doméstico da casa. 

De fato, muitos cidadãos brasileiros, donos de estabelecimentos que empregam 

mulheres estudantes africanas, percebendo a situação precária de vida destas personagens, 

aproveitam-se, explorando e tirando o máximo de vantagens possíveis, em cima das 

imigrantes. Assim, tal como os homens, as mulheres africanas são vítimas da precarização do 

trabalho. Normalmente, quando percebem que a candidata ao emprego é africana, os donos, 

gerentes e empresários tendem a pagar salários ainda mais baixos ou até mesmo, criar uma 
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sistemática de estágio para ganhar experiência, sem remuneração. Vejamos, então, o 

depoimento de uma estudante bissau-guineense, Técnica de Enfermagem que, mesmo 

gostando de sua profissão, não conseguia trabalho na sua área de formação. Assim, a única 

oportunidade por ela conseguida foi em uma Clínica Privada na cidade de Fortaleza, mas sem 

remuneração.        

 

Agora eu não trabalho, estou no estágio em uma Clínica Particular. O estágio não é 
remunerado. Eu gosto do meu trabalho, gosto muito. Da minha área eu gosto. [...]. No 

estágio tá tudo bem, só que eles não pagam há sete meses no estágio. Há sete meses 

no estágio sem nada, sem pagar nada. Eu sou filiada no Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN) essa é de trabalho. Pago as cotas. Aderi por causa do trabalho, 

para conseguir emprego aqui. Eu não trabalho, somente estou estagiando. Eu pretendo 

terminar o curso, como eu já terminei de fazer o técnico de enfermagem, aí eu quero 

fazer faculdade, só que é caro. Eu quero trabalhar, fazer o curso e voltar para o meu 

país. Ter filhos, formar família lá na Guiné. [Xiluva. Estudante bissau-guineense 

residindo há cerca de 4 anos em Fortaleza, formada, Técnica de Enfermagem]. 

 

 Esta estudante havia concluído o curso de Técnica de Enfermagem em uma Escola 

Técnica particular, mas não tinha condições financeiras para continuar os estudos no nível de 

Graduação. Assim, sem estudar, pleiteou vários estágios e empregos. Sem sucesso, conseguiu 

apenas uma vaga para estágio, sem remuneração, o que revela uma situação de “exploração de 

mão-de-obra”.268 Desse modo, as estudantes sofrem triplamente as opressões e, são 

discriminadas no mercado de trabalho e em outras esferas da vida por conta do gênero, raça e 

origem nacional, isto é, por serem mulheres, negras e africanas. Desta forma, os setores de 

trabalho feminino são, tradicionalmente precarizados, com extensas jornadas de trabalho, 

formas de discriminação e racialização.       

 No contexto de discriminações, exclusões e de inclusões precárias, vivenciadas na 

Diáspora em Fortaleza, resta somente aos africanos e, de modo específico, às mulheres 

                                                             
268 Cabe aqui destacar que, no dia 20 de maio do ano 2015, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado do 

Brasil aprovou a proposta de lei do Senado (PLS) que proíbe o estágio não remunerado. A partir daí todos os 

estágios realizados em território brasileiro têm que ser remunerados de alguma forma. Esta Proposta de Lei do 

Senado foi submetida no ano 2012 – (PLS) nº 424/2012 – sendo da autoria do deputado Paulo Paim (PT-RS) e 

determina que: “todos os estágios recebam bolsa ou outra forma de contraprestação, independentemente do tipo 

de estágio e passem a conceder auxílio-transporte”. Na opinião deste Senador, “a prática do estágio não 

remunerado é discriminatória e pode levar a exploração da mão-de-obra de estudantes, cujos cursos incluem a 

obrigatoriedade dos estágios”. Desta forma, alterava-se a Lei dos estágios 11.788/2008 que regulava os estágios 

no Brasil, que permitia estágios sem remuneração, bem como, permitia o estágio aos estudantes estrangeiros com 

visto regular. Assim, esta PLS veio terminar com os estágios não remunerados que, constituem uma forma de 
exploração, mantendo todos os outros pontos da antiga Lei. Para melhor compreensão dos estágios no Brasil, cf. 

a “Nova Cartilha do Estágio”, publicada pelo Ministério do Trabalho, disponível no seguinte link: 

<https://www.estagiarios.com/noticias_view.asp?id=59&T=S>. 

https://www.estagiarios.com/noticias_view.asp?id=59&T=S
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africanas, o trabalho precarizado e o mercado informal, também em condições precárias.269 E 

mais, nos momentos de crise econômica, os africanos e, particularmente, as mulheres 

africanas, são os primeiros sujeitos a perderem o emprego. Mesmo assim, as africanas têm 

resistido, esforçando-se para se manter matriculadas nas IES. De fato, verifica-se uma maior 

incidência de mulheres africanas que permanecem nas faculdades, quando comparadas com 

os homens. Desta forma, estudantes africanas, mulheres têm tentado melhores inserções no 

mercado de trabalho, por conta da maior escolarização, já que permanecem como estudantes. 

A rigor, com o passar do tempo, muitas mulheres africanas têm quebrado o ciclo de 

trabalhos precários, como se pode perceber sobretudo no campo da Enfermagem. Ao focar a 

inserção precarizada das mulheres africanas no mundo laboral, impõe-se a configuração da 

contraface do fenômeno: a inserção dos estudantes africanos homens. De início, cabe 

demarcar a precarização como marca comum a mulheres e homens na sua inserção laboral 

nos processos diaspóricos. O que muda são as atividades de trabalho entre estudantes 

mulheres e estudantes homens. Senão vejamos!  

Os estudantes africanos do sexo masculino têm se empregado em pequenas obras de 

construção civil, oficinas mecânicas, de rádio e televisão pertencentes a particulares; outros 

conseguem trabalhos formais, como vendedores em ferragens, lojas de materiais de 

construção e, como office-boys e motoboys em escritórios de advogados, firmas e clínicas. E, 

mais: empregam-se em mercadinhos, açougues, lojas, supermercados, restaurantes, bares e 

barracas de praia, nas mais variadas funções subalternas, como empacotadores, carregadores, 

entregadores de água, açougueiros, garçons, barmans, mas também como seguranças e vigias 

nos estabelecimentos de grandes shoppings. É emblemático o seguinte depoimento:  

 

Cara, eu parei com essa vida de trabalho. Vc fica sem tempo pra Faculdade. É uma 

exploração e o teu salário é pouco. Prefiro estudar. A galera até que ganha um 
dinheiro, mas é um trabalho de risco, ser vigia de loja. Você não tem nehuma 

proteção. Quando há assalto, o cara bota arma na tua cabeça e você é o primeiro a 

morrer. Não compensa e o patrão não tá nem aí. [Extrato de conversa informal, 

acontecida em 13/07/2011 com estudante bissau-guineense, residindo há cerca de três 

anos em Fortaleza e inserido em faculdade particular].270 

                                                             
269 Cabe aqui enfatizar que, a precarização do trabalho e o deslocamento de milhares de trabalhadores para o 

mercado informal constitui tendência mundial na contemporaneidade, caracterizada pela hegemonia de políticas 

neoliberais no mundo capitalista. 
270 Este estudante não faz parte dos meus interlocutores e sujeitos desta investigação. Conheci-o no ano 2011, 

quando eu procurava um imóvel para alugar no bairro Benfica. Ele vivia “maritalmente” com outra estudante 

bissau-guineense e estava inserido em uma das duas faculdades particulares, que pouco tempo depois foram alvo 
de ações na justiça por parte dos estudantes bissau-guineenses. No ano 2012, perdi contato com este personagem. 

Entretanto, em finais do no ano 2015 reencontrei-o na Unilab e, ele informou-me que era estudante nesta 

universidade pública e morava em Redenção. Ele havia regressado à Guiné-Bissau, seu país de origem e algum 
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No mercado de trabalho informal e precário da cidade de Fortaleza, cabe destacar a 

emergência de uma nova forma de sobrevivência de africanos homens, através do comércio 

ambulante: venda de eletrônicos, eletroportáteis, pequenos acessórios e utilidades de carros e 

do ambiente doméstico e, também, venda de esculturas africanas em madeira, feitas 

artesanalmente. Este comércio ambulante acontece, particularmente, na região litorânea, mais 

especificamente, no “calçadão” da Avenida Beira-Mar, nas barracas da Praia de Iracema e da 

Praia do Futuro, bem como em algumas feiras-livres.271     

 Voltando à Diáspora Africana resultante da migração estudantil internacional, cabe 

destacar também que, alguns homens africanos “empreendedores” ou com mentalidade 

“empresarial” têm aberto bares, os quais, têm como clientes fiéis, os próprios integrantes da 

comunidade africana, mulheres brasileiras, amigos, entre outros. Nesses negócios 

empreendedores, cabe destacar, a existência de dois bares africanos, o “Bar da Lu” e, o “Bar 

do Puntcho”.            

 O primeiro estabelecimento, fica localizado na fronteira dos bairros Centro e 

Jacarecanga e é pertencente a mulher adulta cabo-verdiana.272 Já o segundo, atualmente, 

localizado na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Benfica, pertence a um jovem bissau-

guineense.273 Esses bares constituem espaços de sociabilidade, onde se conversa, trocam-se 

informações e ideias, desenham-se estratégias entre os diferentes grupos e facções das 

agremiações estudantes e, principalmente, paquera-se, bebe-se cerveja e, dança-se ao ritmo 

das músicas africanas. 

 

 

     

                                                                                                                                                                                              
tempo depois, lá, candidatou-se a uma vaga na Unilab, tendo sido aprovado. Assim, estava inserido num dos 

cursos de Ciências desta IES. No ano 2016, via Facebook, percebi que ele já estava residindo na capital 
Fortaleza e trabalhava na condição de “suporte técnico de informática”, em um dos gabinetes da Prefeitura de 

Fortaleza.  
271 Esta modalidade de imigração e de sobrevivência, emergentes na cidade de Fortaleza é praticada por 

imigrantes “econômicos” senegaleses, constituindo um fenômeno interessante, merecendo uma maior 

compreensão. Entretanto, porque não constitui objeto de estudo desta Tese, não irei abordar tal fenômeno 

migratório.  
272Este estabelecimento é o mais antigo, entre aqueles geridos por africanos, sendo propriedade de uma senhora 

cabo-verdiana e seu “sobrinho”. Entretanto, não é muito famoso, bem como, não atrai a comunidade africana, 

sendo por isso, pouco conhecido nesta Diáspora.    
273 Cabe mencionar que, durante muito tempo, este bar funcionou no bairro Benfica, bem na fronteira entre as 

avenidas Carapinima e José Bastos, ficando localizado em uma oficina e lava-jato. Assim, durante o dia, o 
espaço era ocupado pela oficina, já à noite, transformava-se em bar. A partir do ano 2016, o bar mudou-se para a 

avenida Barão do Rio Branco, ficando localizado há alguns metros da esquina desta avenida com a Domingos 

Olímpio. 
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6.5.3. Os africanos empreendedores 

Alguns estudantes africanos têm aberto pequenos negócios no ramo das TIC’s. Um 

dos empreendimentos diaspóricos que merece atenção neste ramo, é uma pequena empresa 

virtual – com site na internet – de venda de cartões telefônicos para ligações para os países 

africanos, criada por um estudante bissau-guineense e denominada “Midayas Express: 

recarga internacional para celulares pré-pagos”.       

 Este negócio foi iniciado cerca do ano 2010, com a venda de “cartões telefônicos 

internacionais” fabricados, especificamente, para telefônicas para os países africanos em 

celulares ou telefones fixos, designados de “Cartões África” ou “Africa Card”, então 

adquiridos na cidade de São Paulo.         

 Com o passar do tempo, esse estudante teve que acompanhar as mudanças 

tecnológicas do mercado das telecomunicações, evoluindo para a tecnologia digital de venda 

de créditos telefônicos em sistemas internacionais conhecida como VOIP, somente para 

celulares pré-pago com tecnologia e sistema operativo Android, a partir de aplicativos Zoiper. 

Assim, atualmente, os utilizadores desse sistema de ligação telefônica necessitam ter um 

celular ou aparelho de comunicação com o sistema operativo Android.274 

                                                             
274 Sobre este estudante e sua empresa, cabe mencionar que, no início do mês de maio do ano 2016, encontrei-
me, casualmente, com este estudante africano empreendedor, numa lanchonete no Centro da cidade. O referido 

estudante informou-me que havia se mudado para São Paulo, cidade onde estava “tentando” a vida. Assim, sua 

empresa virtual continua em funcionamento, vendendo créditos para telefones celulares, bem como continuava 

frequentando a mesma igreja: a Assembleia de Deus. Informou também que, estava em Fortaleza visitando 

amigos. Ao que parece, a migração para São Paulo tem sido uma alternativa de vida para muitos estudantes 

bissau-guineenses que, abandonam o Ceará à procura de uma vida melhor. Dias depois, via Facebook, percebi 

que este imigrante havia criado outra empresa, esta já no Estado de São Paulo, denominada “Midayas Express: 

loja de telemóveis, agência aérea de carga e exportação”, com o lema “uma empresa 100% brasileira vem 

atuando no mercado nacional e internacional”, oferecendo seguintes serviços: agência de carga e logística, 

agência de viagem, telecomunicações, venda de terrenos em Guiné-Bissau. Nesta empresa, além da venda de 

recargas internacionais para telefones pré-pagos, passava a enviar cargas e mercadorias entre Fortaleza, São 
Paulo, Guiné-Bissau e outros países africanos, venda de passagens aéreas e venda de terrenos na Guiné-Bissau. 

Tal empresa pode ser encontrada no seguinte domínio da internet: <http://www.midayas.com/>. Acessado em 

18/07/2016.  

http://www.midayas.com/
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Figura 20. Empresa “Midayas Express”, que atua no mercado nacional e internacional, criada por um 

estudante africano, na altura, radicado em Fortaleza. 

 
Fonte: capturado da Internet. Disponível em: http://www.midayas.com/. Acessado em 18/07/2016. 

 

Cabe aqui destacar, também, a existência de africanos que, aproveitando-se das 

possibilidades virtuais, criadas pelas TIC’s, passam a desenvolver, em suas próprias 

residências, um tipo de negócio que consiste em “colar” anúncios e propaganda publicitária 

em diversos sites, blogs, páginas e perfis nas redes sociais da Internet, ganhando uma 

percentagem em caso de compra dos produtos expostos, mediante as “colagens”. Este é um 

negócio transnacional, cujos usuários e possíveis compradores localizam-se em diversas 

partes do planeta, estando conectados pela internet.      

 Nesse mundo de trabalho, de possibilidades de emprego – ainda que precários e, 

sobretudo, de negócios empreendedores – parte dos estudantes é atraída para permanecer ou 

instalar-se definitivamente no Brasil, por conta das “oportunidades descobertas”, quer devido 

a um conjunto de “possibilidades” no mercado informal e uma maior “qualidade de vida”, 

quer, devido à incerteza de inserção laboral no regresso a seus países de origem, por conta do 

http://www.midayas.com/
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desemprego e, mesmo, da partidarização dos Estados. Neste sentido, é emblemático o 

depoimento de um estudante Bissau-guineense, no seu local de trabalho:275  

 

Cara eu tô trabalhando aqui no Beach Park. Aqui eu trabalho com Marketing. 

Terminei o curso de Comunicação e Relações Pública na UFC. Agora estou 

fazendo Especialização em Gestão de Projetos na UECE. Estou trabalhando aqui no 

Beach Park há dois anos e, tiro mais de 2.000 reais por mês. Meus colegas que estão 
trabalhando na área ganham salário mínimo e, não ganham o que eu ganho. Eu 

trabalhei como estagiário na TV Cidade, não tinha férias nem hora extra e, tinha que 

estar todo o tempo lá. Meus colegas que terminaram o Curso comigo e, que estão 

trabalhando na área não ganham o que eu ganho, é só salário mínimo apertado. Depois 

de terminar o Curso, primeiro eu fui pra o Rio de Janeiro, mas não deu certo. Aí eu 

voltei e, agora estou aqui. Eu não pretendo fazer Mestrado agora, tenho meu filho e vc 

sabe como é, tenho que sustentar meu filho. Eu tô bem aqui. [Extrato de conversa 

informal com estudante bissau-guineense residente em Fortaleza há mais 7 anos. 

Conversa acontecida no Município de Aquiraz, no dia 12 de março de 2016]. 

 

 

Ademais, a volta ao país de origem, após alguns anos no Brasil, pode gerar sentimento 

de “não pertencimento”, de “falta de lugar”, de mudanças nos referenciais identitários e, nos 

vínculos sociais e afetivos. Gusmão (2008) bem descreve a condição do estudante africano no 

Brasil, em sua volta à África: 

 

 

O que aprendem e o que esquecem ao permanecer longo tempo “fora do lugar” é hoje 

o desafio para as autoridades dos países de origem. É desafio, também, para 

familiares, parentes e amigos, que muitas vezes, sacrificaram-se para dar-lhes apoio de 

ir em busca de seus estudos e assim, quando formados retornarem aos seus e à nação 
de origem. Por seus novos modos, pela forma de vestir-se, comportar-se, ele próprio já 

não se reconhece plenamente no grupo de origem, ao mesmo tempo se estranham 

naquele mundo. São, também, estranhados pelos que ficaram naquele mundo. Veem-

se a si mesmo, como sujeitos modernos, globalizados e portadores de perspectivas, 

valores de outra ordem que se contrapõem aos valores, costumes próprios dos 

contextos mais tradicionais. O que percebem é que já não se é inteiramente dali, mas 

também sabem que não das terras onde estão em busca de novos rumos por meio dos 

estudos e de qualificação profissional. Nestas são, sobretudo, estrangeiros e depois, 

“africanos e negros. Na África o que são: angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, 

guineenses, são-tomenses. São balantas, fulas, pepel, quimbundos, ovibundos, 

crioulos, mestiços e sem referência étnica e, assim por diante. (GUSMÃO, op. cit., 

2008, p.8-9). 

 

Em verdade, a Diáspora estudantil africana viabiliza vivências e experiências em 

processos de ressignificações identitárias. Uma dimensão-chave nestes percursos é esta 

hibridização do ser estudante e ser trabalhador, a que uma grande maioria de africanos 

                                                             
275 Este estudante não faz parte do grupo de sujeitos entrevistados. Desde o ano 2010, já o conhecia de vista, pois 

à época, estávamos inseridos na UFC, na condição de estudante africano: eu, no Mestrado em Sociologia e ele na 
Graduação em Comunicação Social, mediante convênio do PEC-G. Perdi contato com este estudante Bissau-

guineense por cerca de três anos. No ano de 2016, quando em visita ao Beach Park, encontrei-o por acaso, 

aproveitando para mantermos uma conversa informal, que me trouxe elementos para a minha pesquisa. 
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vivencia neste século XXI. Na realidade, esta dupla inserção reforça processos de 

discriminação e preconceitos, no âmbito do mundo laboral. É bem diversa a experiência do 

grupo de africanos que, na Diáspora só estudam, sem vivenciar a precarização das inserções 

no mundo laboral. Os depoimentos seguintes ilustram situações de estudantes africanos que, 

se dedicam integralmente aos estudos, sem necessidade de se envolver no mercado de 

trabalho. Vejamos:   

Eu estudo na UECE, mas também já estudei.... Eu já estudei na.... Na verdade, estou a 

terminar o Curso de Gestão Financeira numa faculdade privada, Darcy Ribeiro. Eu 

vim fazer o curso na UECE. Eu me matriculei nessa faculdade porque eu não queria 

ficar parado, e eu sempre, eu sempre... porque na época eu não tinha nada a fazer. Não 

queria perder tempo em frequentar essas reuniões que as associações faziam porque 

sempre saiam briga, discussões, essas coisas. E eu falei não, eu vou me matricular e eu 

pegava uma graninha e eu vou investir nisso aí. Então, foi assim que 

comecei...[Estudante Bissau-guineense residindo em Fortaleza há cerca de 4 anos, 

inserindo em universidade pública e ao mesmo tempo, matriculado em faculdade 

particular. Entrevista gravada em 23/09/2013]. 

 

Eu faço o curso de Arquitetura e Urbanismo. Estou aqui em Fortaleza há seis meses. 
Eu estudei até ao último ano de ensino secundário, décimo segundo ano, terminei. 

Nunca trabalhei lá [em Cabo-verde]. Aqui eu não recebo bolsa, eu vim sem bolsa, na 

verdade, eu vim sem a bolsa do Ministério de Cabo-Verde. Na verdade, vim só com o 

apoio dos meus pais. Os meus pais é que me mantêm aqui no Brasil. Eu tô no segundo 

semestre. Eu moro numa casa. Tô dividindo com outros cabo-verdianos, nós somos 

quatro. Todos nós assim, pagamos seiscentos e quarenta e oito. Aí quando a gente faz 

a divisão fica cento e sessenta e dois pra cada pessoa. O dinheiro que eu recebo dá pra 

viver. Dá, eu pago o aluguel, a água, luz, internet e alimentação, tudo. Dá pra pagar. 

[Estudante cabo-verdiana residente em Fortaleza há cerca de seis messes, cursando 

universidade pública, sem bolsa de estudos. Entrevista gravada em 09/09/2013].

   

No meu caso específico, como estudante moçambicano de pós-graduação em 

universidade pública, auferindo de bolsa do CNPq no Mestrado e de bolsa da CAPES no 

Doutorado, não vivenciei esta dura saga de ser também trabalhador. Assim, tive maiores 

condições de dedicar-me aos estudos. Como integrante de agremiação estudantil africana, 

deparei-me com questões e dilemas do expressivo contingente de estudantes que precisam 

trabalhar para sobreviver no Brasil, vinculados, majoritariamente, a IES privadas. 

 

6.5.4. Desproteção social e inserção no mercado de trabalho precário   

 Na cidade de Fortaleza, os estudantes africanos entram em contato com realidades 

distintas daquelas vivenciadas em seus países de origem, com novos desafios e dificuldades. 

Nessa etapa de suas vidas acadêmica e pessoal, encontram como desafios: viver em uma 

sociedade diferente das sociedades e comunidades africanas e, adaptar-se à novas realidades 
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política, social e econômica. No contato com a sociedade fortalezense, diferente em aspectos 

culturais e no nível de desenvolvimento econômico, esses sujeitos sentem dificuldades em 

adaptar-se, principalmente, devido à discriminação racial, que se faz sentir em formas 

distintas no cotidiano.          

 Os africanos encontram dificuldades para alugar casas, apartamentos ou quitinetes 

para morar, bem como em abrir contas bancárias, vivenciando, então, o preconceito racial. O 

mesmo acontece nas ruas, nos ônibus, nas instituições públicas e particulares em graus 

distintos, da discriminação que existe nas sociedades africanas. Igualmente, enfrentam 

questões econômico-financeiras e dificuldades em lidar com questões burocráticas nas IES, 

bem como em serviços públicos como Polícia Federal, bancos, Receita Federal, entre outras.

 No contato com tais serviços, percebem e sentem que a sociedade brasileira, e 

especialmente os órgãos cearenses, encarnam formas de racismo e discriminação racial 

institucional. Pode-se compreender melhor essa realidade vivenciada pelos estudantes 

africanos inseridos nas faculdades privadas, muitas vezes desprotegidos, sem bolsas de 

estudos, sujeitos a ajustes anuais nas mensalidades e endividamento. Certamente esse 

segmento, que constitui a maioria entre os estudantes africanos nos percursos da diáspora, 

vivencia situações de precariedade de inserção na sociedade brasileira. Vejamos em seguida, 

um depoimento que bem ilustra tal situação de precariedade experienciada pelos estudantes 

africanos:     

Nesse momento, eu tô a viver somente da bolsa do estágio. Eu consegui uma bolsa do 

estágio e é com ela que eu estou a me manter. Bolsa de governo, fiquei ano passado 
acho que entre outubro, novembro, desde esses meses, até então não recebo. Nós não 

recebemos nada. E estamos à espera, ficamos sempre na fila de espera. O dinheiro do 

estágio não é o suficiente porque, a faculdade.... é menos do que o valor que pago de 

mensalidade na faculdade. Então...assim, eu faço assim. Tem que saber gerir. Eu 

recebo um mês..., eu utilizo o que eu tenho que pagar as contas, fazer isso, eu deixo 

uma parte pra o próximo mês, eu associo, pago o outro. E assim vai. É não dá pra 

viver, apenas sobreviver, não é. Eu estou aqui no Brasil há quatro anos e sete meses. 

Eu sempre fui solteira desde São-Tomé e até então continuo solteira. Assim, dos meus 

pais eu não recebo nenhum dinheiro porque eles não têm. Mas assim, eu já recebi 

assim, um... uma ajudazinha dos primos que estão em outros países, em Londres e em 

Portugal. A mensalidade da FANOR, hoje, nesse mês, tá 1.026 (mil e vinte e seis) 

reais. Atualmente, a minha vida não está boa, não é boa porque pra você pagar 
faculdade, pagar casa, pagar tudo, você não fica com nada, não tem nada na mão. 

Mas, também não vou dizer que eu sou das piores, tem até pessoas mais. [Estudante 

são-tomense cursando faculdade particular, residindo há quase cinco anos em 

Fortaleza. 26 anos de idade. Entrevista gravada em 04/03/2014]. 

 

Esta estudante africana está inserida em uma faculdade particular prestigiada, cujos 

alunos, normalmente são de classe média e, os valores das mensalidades são altos. Assim, tem 
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que se “virar” para conseguir pagar as mensalidades e para sobreviver. É estagiária numa 

instituição pública estadual, auferindo uma remuneração mensal equivalente a um salário 

mínimo. De quando em vez, recebe uma “ajudazinha” monetária de primos residentes na 

Europa. Ela auferia de uma bolsa do governo de São-Tomé e Príncipe, mas, o pagamento não 

acontecia com regularidade. Assim, há cerca de três meses que não recebia tal bolsa e, não 

sabia quando o pagamento seria retomado. Desta forma, ela passou a “gerir” suas contas: 

pagava parte delas num mês e, a outra parte no outro mês, não sobrando dinheiro para outras 

despesas ou mesmo para o lazer. Mesmo assim, reconhece que existem outros estudantes em 

piores condições de vida. 

Muitos dos africanos, principalmente, aqueles que não contam com o apoio financeiro 

de suas famílias, têm que se submeter a trabalhos precários para poder pagar as mensalidades 

das faculdades, os alugueis de moradias, água, luz, transporte, comida e a própria locomoção 

nesta metrópole. Estes apenas conseguem empregos em trabalhos precários, considerados 

irregulares276 pelas autoridades brasileiras, sejam eles: panfleteiros nas ruas e semáforos, 

entregadores de água, vendedores de sorvetes e de coco em pequenos estabelecimentos 

comerciais no centro da cidade, revendedores de relógios, bijuterias e pequenos eletroportáteis 

nas praias. E, também trabalham na condição de vigias em lojas, supermercados nos 

estacionamentos dos grandes shoppings centers; ajudantes de cabelereiros, bares, oficinas e 

em pequenas obras de construção civil ou, cabos eleitorais durantes as campanhas (LANGA, 

2015). Vejamos em seguida, o relato de um estudante bissau-guineense que, bem ilustra a 

situação de seus compatriotas, inseridos no mercado de trabalho precário: 

 

Eu acho que economicamente, os brasileiros por cá estarem no país deles, faz toda a 

diferença. E o guineense como tu sabes, muitos guineenses passam por situações, 

economicamente falando né, situações complicadas e muitos recorrem a trabalhos né, 

trabalhos inclusive, trabalhos brutos. E... isso também conta muito, que o cara passa 

assim, a ficar sem tempo né pra estudar mesmo, isso reflete diretamente no seu 

desempenho escolar e..., e..., o cara tenta, tenta, tenta levar assim, porque é muito 

complicado na verdade, entendeu. Mas tenta levar que sem isso, eu não consigo 

sobreviver, entendeu. Há pessoas que cá chegaram com os seus próprios dinheiros e 

eu acho isso uma luta assim. Você sente, entendeu, que a pessoa em Guiné, é uma 

pessoa com uma.., que tem uma família meio..., assim como diria, mais pobre assim, 

entendeu. E.., a pessoa esforça por si, trabalha, procura dinheiro, dá a volta por cima 
e.., junta esse dinheiro, compra o próprio bilhete, vem pra cá, chega aqui. E quando 

chega a aqui, vê que não, não é como pensava, porque a imagem que nos vendem é 

totalmente..., é totalmente..., como é que eu posso dizer..., é totalmente falaciosa, 

                                                             
276 O Estatuto do Estrangeiro - Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que está em vigor no Brasil desde o dia 10 
de dezembro de 1981, no Título X Dos Deveres e Direitos do Estrangeiro, em seus artigos 97 e 98 veda aos 

estrangeiros ao amparo do visto temporário, o exercício de trabalho e atividade remunerados. Os estudantes são 

enquadrados por essa Lei por terem o visto Temporário Item IV. 
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entendeu. É toda mentirosa, entendeu. Então, a pessoa chega aqui e vê outra realidade, 

tem que recorrer a outras, a esses trabalhos pesados, entendeu. A outros meios que é 

pra sobreviver. Então você vê isso. [Estudante bissau-guineense cursando 

universidade pública e faculdade particular ao mesmo tempo. Reside em Fortaleza há 

cerca de 4 anos. Entrevista gravada em 23/08/2013]. 

 

Como mostra o depoimento acima, muitos estudantes africanos, sobretudo, os bissau-

guineenses que, passam por dificuldades econômico-financeiras recorrem a trabalhos 

precários, considerados “brutos” que, impactam negativamente em seus desempenhos 

escolares. Tais estudantes são oriundos de famílias humildes, até mesmo pobres e, custearam 

pessoalmente as despesas relativas à sua viagem para o Brasil. Assim, eles se esforçam no 

cotidiano para “dar a volta por cima”, por meio da escola e do trabalho. Outra situação 

avançada pelo estudante é a publicidade e propaganda enganosa realizada pelas faculdades 

privadas fortalezenses para aliciar os estudantes africanos a firmarem contratos e se matricular 

nessas IES.   

Esse segmento maior de africanos estudando em faculdades particulares – que 

vivenciam uma vida de precarizações, processos de endividamento e racialização – não tem 

sido explorado pelos estudiosos que, na maioria das vezes, se limitam à análise dos alunos do 

PEC-G. Apesar de ser famoso e, constituir uma referência para estudos no exterior nos países 

africanos, assim como entre os pesquisadores no Brasil, o PEC-G abrange apenas minoria dos 

estudantes africanos em território brasileiro, cuja maioria está matriculada em faculdades 

particulares nos diversos estados brasileiros. É deveras, emblemático, o depoimento desta 

estudante bissau-guineense Nyeleti que, partilhou experiências de sobrevivência nos percursos 

da Diáspora em Fortaleza:  

 

Aqui no Brasil eu recebo apoio do meu irmão, dá pra viver. Também recebo apoio do 

meu namorado. Não tenho filhos. Antes de vir morar aqui no Ceará, a minha vida não 

era difícil não. Eu acho que era fácil porque aqui parece que, aqui eu vivi sem mãe, 

sem pai, sem ninguém. Lá eu estava com meu pai e não tinha preocupação com essas 

coisas, com coisas de comer, pagar luz, pagar outras coisas. Meu pai pagava e minha 

mãe e meu irmão pagavam. Bom, eu vim aqui como estudante. Eu soube da 

oportunidade de estudos aqui no Ceará, através dos meus amigos. Aí fiz a matrícula, 

ou melhor, o menino fez a matrícula e enviou o documento pra mim. Aí eu pedi o 
visto e vim aqui estudar. Eu trabalhava com vendas numa loja. Atualmente, aqui, 

agora não estou a estudar porque eu já terminei de fazer o curso técnico e estou sem 

dinheiro pra fazer a faculdade, que é muito cara. Agora eu não trabalho, estou no 

estágio. O estágio não é remunerado. Eu gosto do meu trabalho, gosto muito. Da 

minha área eu gosto. [Nyeleti. Estudante bissau-guineense do sexo feminino, cursando 

faculdade particular, residente em Fortaleza há cerca de seis anos. Entrevista gravada 

em 19/03/2013). 
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O relato acima mostra uma inserção precária de Nyeleti, estudante bissau-guineense de 

27 anos de idades, que residia em Fortaleza há cerca de cerca de quatro anos, à altura da 

entrevista. Esta estudante não se considerava rica nem pobre no seu país de origem. Para 

sobreviver, vivia da remuneração advinda dos estágios remunerados e, contava com o apoio 

de seu irmão também nesta Diáspora e, seu namorado que, morava e trabalhava na Holanda e, 

quase que regularmente, passava alguns meses na cidade de Fortaleza. Nyeleti havia 

terminado o curso de Técnica de Enfermagem numa faculdade particular e, tentava a todo o 

custo inscrever-se na graduação, mas não possuía condições econômicas para tal.  

De fato, o relato desta estudante é marcante e, revela uma vida marcada pela 

precariedade na sua trajetória na Diáspora. Durante a entrevista, Nyeleti recebeu uma ligação 

telefônica do irmão277, à qual, presenciei em todos os detalhes. A conversa decorreu em língua 

portuguesa e não em crioulo como é comum entre os bissau-guineenses (possivelmente 

porque o irmão de Nyeleti estava na companhia da esposa). A conversa misturava pedidos de 

dinheiro para o pagamento de contas, compra de alimentos de primeira necessidade, compra 

de gás de cozinha, bem como o pagamento da pequena dívida no valor de R$ 45,00 (quarenta 

e cinco reais) que Nyeleti tinha para com Nanana e, que usara para a compra de gás de 

cozinha. Ao mesmo envolvia uma terceira pessoa, possivelmente, a companheira do irmão de 

Nyeleti, que não simpatizava muito com os pedidos de ajuda econômico-financeira de Nyeleti 

e, que nunca mais havia visitado a “cunhada”, irritada com tais pedidos. Nas linhas seguintes, 

narro a conversa: 

[ Durante a entrevista, tocou o telefone de Nyeleti e, ela atendeu. A conversa estava 

estranha, incompreensível e, apenas ouvia a voz de Nyeleti. Assim, reproduzo aqui 

parte da conversa telefônica, somente com o diálogo de Nyeleti]. - E aí, tá em casa? 

Perguntava Nyeleti. – Não, ela não tá com raiva, ela sabe que eu tô sem dinheiro. O 

quê? –Tá aqui! - É. É caro, eu também, eu tava pensando que é 40 reais, que eu sei né. 

– Não! – O que é que eu vou fazer, se eu não tenho coisas completas na geladeira.  – 

Eu já comprei gás ...Você sabe que eu não tenho nada, nem arroz. - Você não vai 

acreditar, pois é verdade. –  Você não acredita? – É verdade, que é que eu vou 

cozinhar? – Vou esperar. – Oi, o que é que eu vou fazer? – Só que elas me ajudam, né. 
– Buscar o quê? – Eu já paguei gás agora, 45 reais. – Já paguei. – A menina está aqui, 

você quer falar com ela, fala. [ Nesse momento, Nyeleti passou o telefone para 

Nanana falar com a outra pessoa que estava ao telefone, possivelmente a esposa de 

seu irmão.  Nyeleti achava que o irmão estava com a esposa. A esposa do irmão nunca 

mais tinha ido à casa de Nyeleti. Nyeleti não sabia o verdadeiro estado civil do irmão, 

se o irmão era solteiro ou casado]. [Diário de campo da visita à casa de Nyeleti, 

19/03/2013].278 

                                                             
277 Cerca de dois anos depois, no ano 2015, o irmão de Nyeleti emigrou do Brasil para Miami nos EUA, onde 

reside e trabalha. Percebi tal emigrou pelas postagens no Facebook. 
278 Logo no início do ano 2016, Nielety viajou para Guiné-Bissau seu país de origem, onde, se encontra há pelo 

menos quatro meses. Acompanho sua viagem pela rede social Facebook, assim como suas andanças turísticas 

por Cabo-Verde e Guiné-Bissau. Nyeleti passou cerca de um mês ou mais tempo em Cabo-Verde, país vizinho 



 

407 

 

Esta realidade de privações, dificuldades de sobrevivência marcam, de forma 

sistemática, o universo dos estudantes africanos e africanas, inseridos nas faculdades 

particulares. Tal vulnerabilidade parece atingir mais as mulheres, cuja inserção e 

oportunidades de trabalho parecem ser menores do que as possibilidades dos homens. 

Certamente, que os jovens do sexo masculino parecem transitar com mais facilidades nos 

vários espaços e esferas da vida na sociedade fortalezense.    

 Muitos desses estudantes, deslocam-se ao Brasil com expectativas de facilidade de 

inserção acadêmica e de crescimento na vida pessoal e profissional. Porém, deparam-se com a 

estrutura social da sociedade brasileira, bastante competitiva e, hierarquizada por meio da 

raça, cor da pele, classe social e gênero. Nas linhas seguintes, apresento um depoimento que 

ilustra as situações de racismo e discriminação contra africanos nos seus locais de trabalho. 

Certamente, que a condição de estrangeiros, africanos e negros, contribui para as dificuldades 

de inserção e manutenção no mercado de trabalho, por parte desses sujeitos. Observemos: 

Olha, um dos lugares onde eu tô e me dou bem com a maioria das pessoas é o meu 

trabalho. Acho que a gente não consegue agradar todo o mundo e, infelizmente 

existem hierarquias, e essas hierarquias acabam criando momentos desagradáveis, 

assim. Eu sinto que..., não é só a minha posição dentro da empresa, mas também pelo 

fato de eu ser negro e tal e, ter um cabelo maior do que todo o mundo, isso já instiga 

uma série de provocações, umas brincadeirazinhas que você vê que no fundo.... 

Porque pra mim não existe essa de há, a gente pode brincar com qualquer coisa, que é 

brincadeira que não tem nada a ver. Ter brincadeiras que a gente não pode brincar. 
Porque se você conta uma piada de loira, dizer que a loira é burra. Mas a loira 

consegue emprego sempre, e ainda mais se a for bonita. Mas um negro não, um negro 

não. Se for a fazer piada de negro, eu já acho que com o negro as coisas já não 

funcionam assim. Então, eu vejo assim, as piadinhas, as coisas que às vezes soltam aí 

na empresa, não cai bem. Eu já cortei algumas vezes, outras vezes eu tive que ser mais 

rígido, mais ríspido. Mas é sempre as coisinhas do cabelo, é sempre essas coisinhas do 

negro e tal. Aí pegam uma figura importante negra: - tá vendo esse aí, se fez uma 

coisa errada e aí ficam criando essas conexões. Mas, eu acho que eu consegui me 

impor. De alguma forma. Pelo menos comigo, eles evitam fazer esse tipo de coisas, 

mas existe. [...]. E no trabalho não foi diferente, eu tive que cortar o meu cabelo até, 

até... pra mim foi o limite assim. Do tamanho que ele está foi o limite, isso foi o 

limite. Não consigo cortar mais do que isso. Mas ainda assim incomoda a eles, isso 
incomoda. É impressionante. Mas, nunca que eu conseguiria um status se eu tivesse 

aquele cabelo. Nunca, eu tenho certeza absoluta. É, esse foi o único trabalho. Eu fiz 

                                                                                                                                                                                              
no qual, visitou Xiluva, sua amiga da Diáspora, assim como outros familiares e amigos. Via mensagem na 

mesma rede social, perguntei-lhe se voltava ao Brasil, Fortaleza, Ceará, ela respondeu que sim. Após esta 

passagem de férias, que durou cerca de um mês, entre Cabo-Verde e Guiné-Bissau, no segundo semestre de 

2016, Xiluva regressou a Fortaleza e encontrava-se a trabalhar em uma clínica particular. Fui acompanhando a 

vida desta interlocutora e sua reinserção em Fortaleza por meio de suas fotografias no trabalho, nos momentos de 

lazer e em frente ao espelho. Xiluva parecia reinserir-se bem na cidade de Fortaleza, visto que postava 

fotografias com colegas no local de trabalho, toda vestida de branco, e em alguns momentos de lazer. Ela parecia 
ser bastante querida entre as colegas. Desse modo, por meio do Facebook, tornou-se possível acompanhar a vida 

de grande de meus interlocutores nesta pesquisa, as suas conquistas, vitórias, momentos de alegria, bem como os 

mentos de tristeza, entre outros. 
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coisas assim, mas esse é o único. Teve momentos de eu participar de algum evento, 

ajudar na organização. Mas geralmente eram coisas assim, com essa temática do 

negro, tipo, eventos ou momentos em prol do negro. Então, é onde eu conseguia as 

coisas mais rápidas. [Estudante cabo-verdiano cursando universidade pública, 

residente em Fortaleza há cerca de 8 anos. Entrevista gravada em 25/09/2013]. 

 

 

As situações de preconceito e discriminação racial são frequentes no ambiente de 

trabalho. Ainda que os crimes de injúria e discriminação raciais estejam tipificados como 

crimes no código penal brasileiro, tais situações continuam acontecendo e, tornam-se difíceis 

de provar, com a lei vigente.  Tais situações vão desde pequenas provocações, a brincadeiras, 

comentários sobre personalidades, sobre o cabelo do colega, às piadas sobre homens e 

mulheres negras. Dessa forma, o preconceito e a discriminação racial se mostram presentes 

nas relações interpessoais e mesmo institucionais, no trabalho. Assim, o medo de perder o 

emprego e de ficar desemprego faz, com que muitos africanos e africanas ignorem e suportem 

as distintas formas de opressão racial, de gênero e, mesmo de violência verbal – ironias, 

humilhações, assédio moral, etc. – com consequências danosas para sua saúde e bem-estar. 

 Todas essas situações acontecem em um contexto vivenciado na cidade de Fortaleza 

que é caracterizado, pela intensificação e precarização do trabalho e pelo medo do 

desemprego, bem como, pela concorrência e competição no acesso e no próprio mundo do 

trabalho, onde, quem não vende sua força de trabalho é considerado “vagabundo”, 

improdutivo, ou é considerado anormal. E, tal trabalho tem que ser duro, árduo, sofrido e 

suado! Assim, muitos estudantes africanos passam a dedicar mais tempo ao trabalho do que 

aos estudos, bem como, passam a ignorar uma série de doenças físico-emocionais, por medo 

de faltar ao trabalho e, porque não sabem e nem encontram lugar onde tratá-las pois, somente 

tem o SUS, como alternativa.  

Desta forma, nesta Diáspora, o trabalho passa a constituir um arcabouço identitário 

para grande parte dos estudantes africanos e, suas vidas passam a girar em volta do trabalho 

precário, muitas vezes, com apenas um dia de descanso. Assim, nas suas trajetórias e 

percursos em território brasileiro, hoje, na segunda década do século XXI, a maioria de 

estudantes africanos passa a ter no curso superior e no trabalho as dimensões centrais de suas 

vidas, enquanto estudantes e trabalhadores.279 Entretanto, no cotidiano, a identidade mais 

                                                             
279 A grande maioria dos estudantes africanos, inseridos em faculdades particulares, precisam recorrer a 
trabalhos, maioria das vezes, precarizados para garantir a sobrevivência em Fortaleza. Assim, as identidades 

enquanto estudantes e trabalhadores são acionadas pelos estudantes africanos, particularmente, quando são 

abordados pela polícia e nas situações de discriminação racial. 
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enfatizada pela sociedade brasileira é a sua condição de negros e africanos e, só depois, a de 

estudantes e/ou trabalhadores.        

 Acerca dos processos identitários que atingem os vínculos sociais comunitários e 

societários dos indivíduos, modificando a estrutura da identidade pessoal e fazendo emergir 

novas formas de subjetividade no século XXI, o sociólogo francês Claude Dubar (2009) abre 

uma fecunda via analítica, ao categorizar “identidade para si” e “identidade para outrem”:  

 

A posição “nominalista”, que também se pode chamar de “existencialista” (não 

essências, mas existências contingentes), recusa considerar que existem 

pertencimentos “essenciais” (em si) e, portanto, diferenças específicas a priori e 
permanentes entre os indivíduos. O que existe são modos de identificação, variáveis 

no decorrer da história coletiva e da vida pessoal, destinações a categorias diversas 

que dependem do contexto. Essas maneiras de identificar são de dois tipos: as 

identificações atribuídas pelos outros (o que chamo de “identidade para outrem”) e as 

identificações reivindicadas por si mesmo (“identidades para si”). Pode-se sempre, 

com efeito, aceitar ou recusar as identidades que lhes são atribuídas. Pode-se 

identificar-se de modo diferente daquele que é praticado pelos outros. É a relação 

desses dois processos de identificação que está no fundamento da noção de formas 

identitárias. Estas, constituem, portanto, sistemas de denominação, historicamente 

variáveis, que ligam identificação por e para outrem e identificações por e para Si 

(DUBAR, 2009, p. 14, Introdução). 

 

Assim sendo, a categoria “africano”, esta identidade para outrem, homogênea e 

redutora, atribuída pelos fortalezenses aos estudantes oriundos de distintos países do 

continente africano, foi prevalecendo, muitas vezes até nos discursos dos próprios estudantes, 

sendo aceita nas relações cotidianas. Ainda que com resistência de um contingente de 

estudantes africanos que, através de distintos mecanismos identitários – roupas, cabelos, 

palestras, línguas e discursos – se esforçam para mostrar as distinções e especificidades. 

 No acesso ao mercado de trabalho, muitos estudantes africanos não estão informados 

sobre os lugares e espaços podem transitar, assim como não compreendem os códigos sociais 

que regem tais lugares. Assim, muitos estudantes africanos acreditam que, se esforçando e, 

usando suas próprias habilidades, poderão conquistar uma vaga de estágio, ou mesmo um 

emprego, quando na realidade, marcadores e hierarquias sociais de raça, cor da pele, origem, 

classe social, gênero e formato do cabelo são determinantes para conseguir tais vagas.

 Vejamos em seguida, o relato de um estudante oriundo de um país africano 

francófono, narrando seus esforços e peregrinações para conseguir uma vaga estágio ou 

emprego como docente da disciplina de francês, em duas renomadas escolas privadas que 

leccionam cursos de línguas estrangeiras, na cidade de Fortaleza. Observemos:  
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Todo o mês eu recebo apoio da minha família. Agora é que começou a sair o dinheiro 

da bolsa, depois de um ano da minha chegada. Eu comecei a receber em Fevereiro, 

agora. Eu passei... o ano passado foi difícil porque eu tava... Mas enfim... acho que 

D/eus não esquece os ... né, tipo. Eu já corri muito atrás de emprego, estágio. 

Praticamente... eu não diria que não deu certo, não deu certo. Quando foi, foi o ano 

passado ainda, em Junho, Julho por aí, tava quente, porque financeiramente eu tava 

por baixo. Em casa tinha uns problemas, não podiam me mandar dinheiro assim, 

facilmente e.... minha mãe tinha falecido, então algumas coisas, sabe aqueles 

problemas ligados a negócio de dividias a pagar, essas coisas todas. E assim vai, então 

em casa não tava tão fácil. Aí eu já procurei me virar aqui, pra ver mais ou menos se 

consigo alguma coisa pra poder falar lá em casa: olha agora não precisa mais. E eu 
esperava a bolsa, mas nunca chegava. E.. então eu corri pra umas escolas de línguas, 

praticamente a Av. 13 de Maio toda: Poliglota, Wizard. Tem várias escolas e eu fiz o 

treinamento da Wizard, praticamente durante um mês e..., assim, afinal eu tinha que 

sair daqui, era um negócio, um mês muito estressante. Praticamente deu uma 

depressão, quase que eu tava muito por baixo. Aí eu fui, eu ia, eu voltava e no final, 

no final, eles não me chamaram. Eu tinha viajado no mês de julho, aí falei que eu ia 

voltar porque as aulas iam começar no início de agosto. Eu falei que eu ia voltar dia 

10 para eles. Eles disseram: não, fique tranquilo, não tem problema, volte. Aí quando 

eu voltei, eles disseram: ah não, não tem mais vaga, que eu tinha que fazer o 

treinamento de novo. [Estudante togolês cursando universidade pública, residente há 

cerca de 4 anos em Fortaleza. Entrevista gravada no dia 28/03/2014]. 

 

Este estudante togolês que, tem o francês como língua materna e, cursa Letras na UFC 

durante muito tempo acreditou que, bastava se esforçar e utilizar suas habilidades para 

garantir a vaga. Entretanto, cada vez que fazia o treinamento, via suas esperanças de 

conseguir um estágio/emprego adiadas. Assim, foi sendo “cozinhado”, até se convencer de 

que nunca o chamariam para tal vaga. Assim, ficou desorientado e, cheio de incertezas em 

relação à sua capacidade e habilidades pessoais, entrando em depressão. 

Nesse cenário de exclusões, é no contexto da Diáspora em Fortaleza, que os estudantes 

africanos percebem a existência de distintas formas de discriminação racial. Dessa forma, 

muitos africanos passam a apreender e assimilar tais valores e, descobrem-se “negros” e o 

lugar social de inferioridade ocupado por esse grupo social na sociedade brasileira. Acerca 

desse assunto, vejamos agora, o depoimento de uma estudante cabo-verdiana, relatando o 

assédio das colegas brasileiras.     

Eu estudo e trabalho aqui no Brasil, estudo Administração e também trabalho na área 

de Administração. Eu já sofri com o preconceito, discriminação. Normalmente, 
mesmo no trabalho, tem hora que eles dizem assim: - ah, só por causa ela é 

estrangeira, tem um emprego melhor do que nós. Eles dizem: - ah só porque ela é 

estrangeira tem mais prioridade aqui dentro. Não é questão de prioridade, eu respeito 

as pessoas e gosto de ser respeitada também. Não me lembro de outras situações. 

[Xiluva. Estudante cabo-verdiana cursando faculdade particular, residindo há cerca de 

5 anos em Fortaleza. Estagiária numa instituição pública estadual. 31 anos de idade. 

Entrevista gravada em 13/03/2013].280 

                                                             
280 Cabe aqui recordar que, esta estudante-estagiária regressou ao seu país de origem no ano 2014. A festa de 

despedida de Xiluva foi documentada nesta Tese, por meio de fotografias, no tópico em que descrevia a “colónia 
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De fato, muitas das vezes, a posição hierárquica inferior ocupada pelos africanos e, o 

receio de serem despedidos os impedem de denunciar tais situações. Sua posição de 

estrangeiros, negros, africanos e pobres, os coloca na condição de subalternidade, impedindo-

os de aceder a diversas oportunidades, de alcançar um status maior ou, mesmo de crescer 

profissionalmente, em seus locais de trabalho. Esses sujeitos sofrem também com problemas 

de integração, particularmente, com o preconceito e discriminação racial no momento da 

disputa de vagas de emprego, conseguindo apenas trabalhos abaixo de suas qualificações 

acadêmicas, muitas vezes precários como são os estágios mal remunerados.   

 Outro fator que coloca os africanos em prejuízo no mercado de trabalho é uma menor 

qualificação acadêmica e profissional, nas quais, os brasileiros levam vantagem, em termos de 

formação acadêmica e experiência profissional, nas candidaturas a empregos. Vejamos, em 

seguida, o depoimento de uma estudante africana relatando acerca da concorrência no 

mercado de estágio/trabalho e das dificuldades de se inserir por falta de maiores qualificações 

e de experiência:     

 

Eu tava procurar emprego, eu queria estagiar. Não consegui não. Porque, quer dizer, a 

FANOR, eles enviam uma guia..., depois tu enviar, vai enviando, enviando. Mas 

nunca...., mas há pessoas que isso também depende de sorte, não sei quê. Também no 
curso que eu faço, tem muitos alunos. E geralmente, que eu percebi aqui, os currículos 

aqui, eles sempre vão querer pessoas que já trabalharam, pessoas que nunca 

trabalharam, mesmo se não for na área, mas eu acho..., tipo já trabalhou com aquela 

área, quando você nunca trabalhou, eu acho que aqui torna mais complicado. Porque 

quanto mais teu currículo for cheio que tu trabalhou, tu fez isso, tu fez isso, conta 

muito. [Estudante são-tomense cursando faculdade particular, residindo há cerca de 5 

anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 01/04/2014]. 

 

Mais uma vez, o depoimento acima mostra que as mulheres africanas apresentam mais 

dificuldades do que os homens, quando se trata da disputa de vagas de estágios ou empregos 

no mercado formal. Estas apresentam menos qualificações acadêmicas, profissionais e 

curriculares, assim como são lhes concedidas menos oportunidades pelo mercado de trabalho 

e pela sociedade cearense. Certamente, além de sofrerem com a discriminação racial e de 

gênero, as moças africanas experimentam situações de assédio sexual.281 Já os homens, vão 

                                                                                                                                                                                              
africana”. Em março de 2016, altura que escrevo estas linhas, continuo acompanhando e tendo notícias dela por 

meio da rede social Facebook, a partir do qual, percebi que abrira um restaurante em Cabo-Verde, e três meses 

depois descobriu que estava grávida de seu segundo filho. 
281 Recordo-me que meses depois da nossa entrevista, a estudante bissau-guineense Nyeleti havia conseguido um 

trabalho em um restaurante. Ela estava entusiasmada com o novo trabalho pois, havia ficado muito tempo sem 
oportunidades e sem renda, ainda que estagiasse numa clínica privada, como Técnica de Enfermagem. 

Entretanto, passados menos de um mês, ela abandonou o emprego. Passado algum tempo, perguntei diversas 

vezes sobre a experiência no referido restaurante. Nyeleti simplesmente evita e recusa-se a falar do trabalho 
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ganhando mais experiência pois, ao longo de seus percursos e do tempo na Diáspora, 

transitam diversos trabalhos e bicos nas mais diversas áreas, adquirindo assim, mais 

experiência profissional.          

 Nesse contexto, distintos estudantes africanos e africanas encontram dificuldades para 

pagar mensalidades e para conseguir empregos. Quando conseguem empregos no mercado 

formal, alguns são denunciados e, flagrados a trabalhar pela Polícia Federal, sofrendo 

ameaças de deportação. No caso das mulheres, algumas delas foram expostas ao público 

cearense pelos policiais, tendo sido fotografadas e suas imagens apareceram estampadas em 

jornais e reportagens televisivas, em uma tentativa de demonstração da “prestação de bons 

serviços” pela Polícia Federal do Estado do Ceará. 282    

 Mesmo diante de um cenário de dificuldades econômico-financeiras, dificuldades de 

inserção nas IES e no mercado de trabalho, das situações de discriminação racial e de gênero, 

para muitos africanos e africanas, a migração estudantil para o Brasil e a vivência na Diáspora 

na cidade de Fortaleza apresentam-se como uma experiência vivida e formativa (Turner, 

2005), etapa única e significativa de suas vidas, formam e transformam a vida e trajetória 

desses jovens, sentida e vivida de forma intensa.       

 A vivência na Diáspora é vista como momento de mudanças cruciais e profundas nas 

identidades e identificações dos africanos, assim como nos modos de ser e de estar na vida e, 

particularmente, na responsabilidade, por conta das dificuldades econômicas e nas IES, assim 

como em conseguir trabalho, em pagar contas pessoais e na própria sobrevivência. É também 

um momento de experiências novas nas diversas esferas da vida pessoal, de abraçar 

oportunidades acadêmicas e profissionais sem as coerções culturais e controles sociais. 

Assim, a experiência migratória e trajetória nos percursos da Diáspora é ressignificada de 

forma positiva, vista como oportunidade de formação, aprendizado pessoais e, de crescimento 

na carreira profissional e, que terá seus impactos positivos num futuro próximo.  

                                                                                                                                                                                              
nesse restaurante e, muda de assunto. Parecia traumatizada. Percebi que, havia acontecido algo sério nessa 

experiência. 
282 Cabe aqui recordar de uma situação acontecida no ano 2012, na qual, uma estudante bissau-guineense foi 

flagrada fazendo panfletagem para uma das lojas no Shopping Benfica. Ela foi “presa em flagrante”, ameaça de 

deportação e teve a imagem exposta nos principais jornais e televisões da cidade de Fortaleza. Assim, nas 

semanas seguintes foram produzidas diversas reportagens sobre os estudantes africanos residentes no Estado. A 

Polícia Federal justificou todo o espetáculo midiático como forma de “mostrar serviço” e, divulgou que a 

referida estudante estava com o visto vencido há alguns anos e, não estava matriculada em nenhuma IES. Assim 

abriu um processo-crime contra estudante e, ameaçou deportá-la. Tal só não aconteceu por conta da intervenção 
de grupos de advocacia popular pois, além dela havia mais de trezentos estudantes em situações parecidas e, tal 

como a estudante flagrada, faziam parte do grupo que fora vítima da propaganda enganosa das faculdades 

particulares. 
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A vantagem do Brasil é porque aqui tem melhor escola, melhor estudo, isso aí é 

vantagem, mas a parte negativa são as condições de vida que são bem difíceis, muito 

bem difíceis. Lá em Cabo-verde eu teria possibilidade de pagar uma faculdade, mas só 

que é assim, quando você estuda fora do país, eles dão-te mais valor. [Xiluva. 

Estudante cabo-verdiana cursando faculdade particular, residindo há cerca de 5 anos 

em Fortaleza. 31 anos de idade. Entrevista gravada em 13/03/2013]. 

 

Vejamos agora, outro depoimento, desta de um estudante e trabalhador são-tomense, 

acerca de suas experiências acadêmicas e profissionais, bem como sobre sua inserção no 

mercado de trabalho e de emprego. 

 

Eu sou formado em arquitetura em urbanismo pela FANOR. Agora tô fazendo 

especialização em Eficiência Energética, aqui na UFC. Eu tô no primeiro semestre, 

comecei agora. Aqui na UFC, eu pago 213 reais por mês. Eu não tô a estagiar. Já 

estagiei aqui, aí no escritório modelo da faculdade e no escritório de arquitetura, sendo 

que esse escritório eu trabalhava mais na parte de reforma e desenho de interiores. Aí 

outros são trabalhos mesmo como dizem aqui no Brasil, bicos. Faço bicos na área do 

meu curso mesmo, projetos de residência com uns colegas. O dinheiro dá pra 

sobreviver. Não é muita coisa, mas dá. Já faço esses trabalhos há três anos. [Estudante 

são-tomense, cursando Especialização em universidade pública e, formado em 

Arquitetura em faculdade particular. Residindo em Fortaleza há mais de 8 anos. 

Entrevista gravada em 07/04/2014].283 

 

De fato, muitos africanos, especialmente aqueles do sexo masculino, inseridos em 

cursos técnico-profissionais, cujas demandas do mercado são grandes, como Enfermagem, 

construção civil, reformas de interiores, mecânica, entre outros, parecem inserir-se melhor e 

não faltar trabalho na sua área. Assim, alguns facilmente se inserem em bicos ou mesmo em 

trabalhos formais, passando a ganhar dinheiro e estabilidade econômico-financeira, sendo 

considerados “vencedores” ou, “casos de sucesso” de integração na Diáspora. De fato, 

individualmente, parte dos estudantes africanos consegue se inserir de uma ou de outra forma, 

mas, quando se analisa a comunidade africana como um todo, percebe-se as dificuldades e 

exclusões pelas quais, esses sujeitos estão submetidos.  

Acerca do cenário de migração e diásporas internacionais no mundo contemporâneo 

globalizado, Appadurai (2004) distingue e faz uma tipologia de diásporas, conforme a 

situação e estado de espírito vivenciado pelos sujeitos migrantes, distinguindo três tipos: 

diásporas de esperança, diásporas de terror e diásporas de desespero. Nesse contexto 

descrito por Appadurai, a diáspora africana no Ceará enquadra-se naquele movimento descrito 

por Appadurai como “diásporas de esperança”, característica das mobilidades em que “os 

                                                             
283 Cabe informar que, em março de 2016, cerca de dez anos depois de residir na cidade de Fortaleza, este 

estudante-trabalhador regressou a São-Tomé e Príncipe, seu país de origem, onde se encontra trabalhando com 

seu pai na área de construção civil. Nessa viagem, havia levado o filho para conhecer a família paterna. 
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indivíduos se deslocam em busca de trabalho, riqueza e oportunidades e, vivem e trabalham 

em lugares diferentes daqueles em que nasceram” (APPADURAI, 2004 p. 17). Este tipo de 

diáspora se distingue das “diásporas de terror” e de “diásporas de desespero”, nas quais, os 

indivíduos são arrastados para novos cenários, como são os campos de refugiados. Mesmo 

assim, o autor salienta que, em todas estas diásporas trazem a força da imaginação, como 

memória e como desejo (Idem, 2004).       

 É fato inconteste que, mesmo mantendo esperanças de inserção e de uma vida melhor, 

com o passar dos anos, muitos estudantes africanos vão se desiludindo com a vida na 

diáspora, com as situações de discriminação racial, ausência de oportunidades, de crescimento 

e, de mobilidade social tanto a nível individual, como de sua comunidade. Não se sentindo 

integrados, os africanos acabam abandonando o Ceará, em direção a outros Estados do 

Sudeste, onde são absorvidos pelo mercado de trabalho em metrópoles maiores, como São 

Paulo e Rio de Janeiro. Ou mesmo, saem do Brasil em direção à América do Norte em uma 

nova saga migratória. Ou, terminam voltando aos seus países de origem.    

 Entre os estudantes que permanecem em território brasileiro, uma minoria tem filhos e 

constitui família, outros casam-se com mulheres brasileiras ou constitui família, mas poucos 

conseguem continuar na vida acadêmica e cursar pós-graduação. Na realidade, grande parte 

dos estudantes africanos conclui os cursos de graduação em faculdades privadas e se insere no 

mundo do trabalho, muitas das vezes precário e, poucos conseguem “furar a peneira” e cursar 

pós-graduação. Cursar pós-graduação se apresenta ainda como um “privilégio”, apenas 

acessível aos alunos africanos inseridos nas IES públicas federais e estaduais. 

 

6.6. Expressões de ressignificações identitárias nos circuitos virtuais: registros e 

capturas de uma “esfera pública na Diáspora”284     

 No caso da imigração de estudantes africanos para o Brasil, particularmente, para 

Fortaleza, é necessário destacar que, aliado aos convênios educacionais, a televisão e as 

mídias eletrônicas desempenha(ra)m papel importante na transmissão de imagens, nas 

construções sociais sobre os dois territórios e nas representações de seus cidadãos sobre si e 

sobre os outros. As telenovelas brasileiras que, há mais de duas décadas invadem os lares em 

                                                             
284 É esta uma expressão cunhada por Appadurai (2004) que, irei trabalhar neste aporte. 
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países africanos de língua portuguesa,285 desempenham papel de destaque na transmissão de 

informações e imagens, neste processo de tradução cultural.286    

 Mais recentemente, a presença de Igrejas Evangélicas Brasileiras nesses países, que 

constituem a configuração PALOP, tornou ainda mais favorável, a ideia de Brasil no 

imaginário social africano. Aliados a esses fatores, as redes sociais virtuais e tecnologias de 

informação e comunicação, veiculadas, particularmente, através da internet, como e-mail, 

msn, hi5, Orkut, as mais antigas e, mais recentemente, Facebook, Instagram e WhatsApp têm 

desempenhado papel relevante na comunicação, transmissão de informações, mensagens e 

imagens sobre o Brasil em África, numa clara “globalização socioeconômica e cultural 

desigual” (APPADURAI, 2004). A rigor, os países africanos são mais influenciados do que 

conseguem influenciar.287          

 Nessa troca desigual de influências – expressão de colonialismos em tempos 

contemporâneos – os africanos importam símbolos, objetos, valores e normas ocidentais, bem 

mais do que conseguem exportar. Isso se deve, logicamente, à posição de dependência de seus 

países e do próprio continente africano na economia mundial e na divisão internacional do 

trabalho e do poder, tradicionalmente dominados pelas posições culturais europeias e norte-

americanas. Na contemporaneidade, o Brasil, marcado pela dependência em sua inserção no 

sistema do capital, exerce um sub-imperialismo em relação aos países africanos, 

desenvolvendo formas intensivas de exploração com base no extrativismo, exercendo outras 

formas de colonialismo.         

 De fato, a presença crescente de indivíduos de diversas nacionalidades e culturas 

africanas na cidade de Fortaleza e, precisamente, este ajustar-se aos processos culturais da 

                                                             
285 Cabe ressaltar, a recepção das telenovelas brasileiras também em países africanos de língua francesa, como 

são os casos de Togo, Benin e Costa do Marfim, há pelo menos dez anos, que fazem enorme sucesso, sendo 

transmitidas em horário nobre. Assim também acontece com as telenovelas mexicanas dubladas no Brasil. 
286 De acordo com Spivak (2010), a noção de tradução cultural – esboçada a partir da teoria e práticas 

etnográficas e, posteriormente explorada pelas teorias pós-coloniais – baseia-se na visão de que qualquer 

processo de descrição, interpretação e disseminação de ideias e visões de mundo está sempre preso a relações de 

poder e assimetrias entre linguagens, regiões e povos. Assim, cabe destacar o papel das telenovelas brasileiras, 

mundialmente famosas, que desde a década de 1980, são exibidas em todos os PALOP que modificam as visões 

de mundo, formas de ser, estar e falar das camadas jovens desses países. 
287 De fato, nas relações entre Brasil e os países da África Subsahariana da atualidade, por causa da desigualdade 

econômica e tecnológica, o Brasil, a partir de seus canais televisivos – telenovelas, minisséries, carnaval, 

telejornais, programas policiais – bem como através de empresas multinacionais e capitais de investimentos, se 

faz cada vez mais presente nos países africanos. Assim, é nítida a influência brasileira em países da África. Já os 

africanos conseguem influenciar o Brasil em alguns setores, como música e cultura, ainda que em proporção 
significativamente menor. Por exemplo, somente no ano de 2014 é que a primeira telenovela africana foi 

transmitida numa televisão brasileira. Trata-se da telenovela angolana denominada “Windeck” que passou na TV 

Brasil e TV Cultura e, suas afiliadas, a transmitirem no horário nobre.  
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terra de acolhida, faz-nos pensar no movimento e trajetórias desses sujeitos de África para o 

Brasil e vice-versa, nas suas semelhanças e diferenças, assim como no fenômeno do 

hibridismo, como tradução cultural, descritos por Hall (2009). Nessas mobilidades, os 

estudantes africanos transportam consigo a cultura, a religião, a culinária, a música e a dança 

fazendo circular objetos, coisas, ideias, maneiras de ser e estar pelos lugares por onde passam. 

E, neste processo diaspórico, vão adquirindo outras experiências, moldando-se, 

transformando-se, negociando e ressignificando suas visões de mundo, formas de ser e estar e 

suas identidades, encarnando processos de uma tradução cultural.    

 As mídias e as redes sociais virtuais eletrônicas como o Yahoo, Skype, Facebook, 

Instagram, e outrora do Orkut,288 vêm desempenhando papel de intermediários nesta interação 

global desigual, por meio de conexões virtuais a difundirem notícias, publicidade, fotografias, 

contas, perfis, fan pages e profiles, nessas redes de comunicação e relacionamento.  

Inegavelmente, as redes sociais virtuais, ligadas à internet, constituem importantes meios de 

comunicação e informação nas sociedades contemporâneas. É através dessas redes que estes 

sujeitos diaspóricos se comunicam e falam de si próprios no cotidiano, assim como mostram 

suas identidades, identificações e outras afiliações sejam elas clubistas, comunitárias, 

políticas, religiosas ou associativas.        

 Essas mídias virtuais como o E-mail, sites, blogs, bem como as redes sociais mais 

antigas que não estão mais em funcionamento como Orkut e, mais recentemente o Facebook, 

Instagram, Twitter e WhatsApp, constituem meios de comunicação e informação entre 

pessoas, em distintas partes do planeta. Esses espaços virtuais foram e continuam sendo vias 

privilegiadas por meio das quais a maioria dos estudantes africanos, nesta experiência de 

diáspora, comunicam-se entre si e, também, com seus familiares em África e outras regiões do 

                                                             
288 O Orkut foi uma rede social propriedade da Google que, em meados dos anos 2000 fez sucesso no Brasil e no 

Mundo Ocidental. Após pouco mais de uma década  “no ar” transmitindo conversas e conexões on-line, aos 

poucos foi sendo substituída pelos usuários por outras redes sociais mais atrativas, com mais e distintas 

funcionalidades. Assim, na primeira semana de julho de 2014, seus criadores anunciaram o fechamento desta 

rede social virtual. Cabe destacar que a rede social virtual Orkut, que foi a primeira rede de compartilhamento de 

informações na internet mais usada no Brasil e em vários outros países – com 51 milhões de comunidades, 120 

milhões de tópicos, e mais de 1 bilião de interações – encerrou suas atividades no dia 30 de setembro de 2014, 

dez anos após a sua criação. Em junho do mesmo ano, a Google, empresa detentora da rede Orkut, enviou um 

comunicado aos usuários e comunidades informando que iria desativar essa rede social e, que estes poderiam 

remover o Orkut permanentemente de suas contas no Google. Ainda que não avançasse os motivos do 

fechamento, sabemos que esta, que já foi a maior rede social mundial, vinha perdendo espaço e usuários para 
outras redes sociais, particularmente para o Facebook. De fato, o Orkut foi a rede social mais usada até ao ano de 

2012 pelos estudantes e imigrantes africanos em Fortaleza, cuja maioria de perfis, comunidades, posts e 

interações encontravam-se hospedados nessa rede social virtual. 
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mundo. Denise Cogo (2010) descreve a relevância das redes sociais na interação e 

organizações de grupos imigrantes nas sociedades contemporâneas.   

Nos últimos anos, o conceito de rede social tem assumido relevância também para o 
estudo das migrações contemporâneas, especialmente a partir das evidências sobre a 

centralidade das redes nos processos de interação e organização dos migrantes. A 

presença das redes de migrantes pode ser observada, dentre outros, na decisão de 

migrar, nas dinâmicas de instalação no país de migração ou na manutenção e recriação 

de vínculos com os lugares de nascimento ou, ainda, nos processos de mobilização por 

direitos e cidadania no desenrolar dos percursos migratórios (COGO, 2010, p. 45). 

 

Merece especial destaque nos percursos diaspóricos, o papel desempenhado pelas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC’s). Em verdade, as TIC's foram e continuam 

sendo, particularmente, importantes no processo de mobilidade dos estudantes dos países 

africanos para o Brasil, na busca de informações sobre a sociedade de acolhida, no contato 

com as IES, com estudantes, irmãos e amigos que já estavam nas vivências da Diáspora. É, 

notória a influência de tais tecnologias na atração exercida pelo Brasil sobre o resto do 

mundo, a partir das imagens difundidas sobre o país, constituindo um imaginário de um lugar 

paradisíaco, com suas praias e belas mulheres, de um país do “maior espetáculo do mundo”, 

via carnaval!            

 As TIC’s mais utilizadas pelos estudantes africanos nos percursos da Diáspora foram 

outrora, os telefones celulares e o laptop e, hoje, os smartphones, de “últimas gerações”, a 

partir dos quais estes sujeitos acessam as redes sociais virtuais na internet – o Facebook, o 

Skype, o E-mail, o Instagram e o Twitter – e utilizam-se múltiplos aplicativos, particularmente 

o WhatsApp. Inegavelmente, as TIC’s servem para a informação e comunicação entre os 

próprios estudantes e, para manter os vínculos entre os estudantes e seus parentes nos seus 

países de origem, mas também com outros familiares imigrantes espalhados pelo mundo, em 

países da Europa e da América do Norte e, mesmo, países africanos.   

 Ao mesmo tempo, as TIC’s também servem como meio de controle social, exercido 

pelas famílias, em África, sobre os estudantes residentes nesta Diáspora. Familiares, em 

países africanos de origem exercem formas efetivas de controle social, mediante comentários 

nas redes sociais, compartilhamento de fotos. De fato, via redes sociais, pode-se bem 

acompanhar modos e estilos de vida dos estudantes, seus gastos, compras e consumos, seus 

comportamentos, suas roupas, vestimentas e trajes, seus penteados e cortes de cabelo e, 

finalmente suas amizades, relacionamentos e namoros.      

 Dessa forma, as TIC’s podem gerar desentendimentos entre os estudantes e suas 
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famílias de origem por conta do exercício deste controle social, mas, ao mesmo tempo 

também gerar uma falsa imagem de bem-estar e estabilidade dos estudantes na Diáspora, 

criando mesmo, expectativas de ajuda econômica, por parte de familiares, país e irmãos que 

ficaram em África. Em verdade, estudantes mostram-se insatisfeitos com a ausência de 

privacidade e com certa espetacularização da sua vida no Brasil, criando muitas cobranças e 

fazendo com que familiares não compreendam as dificuldades por que passam estes 

estudantes no cotidiano da vida na Diáspora.      

 De fato, as TIC's são valorizadas pelos estudantes africanos pelo seu potencial de 

comunicação e informação que permitem, acompanhar a vida social, política e econômica dos 

seus países de origem, através de jornais publicados na versão digital ou on-line e, também 

mediante notícias, publicadas em sites e blogs. E, tais tecnologias de informação e 

comunicação são valoradas como meios e fontes de prestígio social, enquanto produtos de 

consumo na modernidade. As TIC's servem também como ferramenta política e cultural para 

a mobilização dos estudantes e promoção de encontros e debates na vida na Diáspora, 

especialmente, durante as campanhas eleitorais nas associações, na divulgação de 

informações, na denúncia de violação de direitos, na divulgação de eventos, como reuniões e 

festas africanas.           

 A toda essa produção e consumo de tecnologias de informação e comunicação na 

internet, os autores Brignol e Brum (2013) circunscrevem o que denominam de "web-

diaspóricas". De acordo com estes dois autores, as web-diaspóricas estão ligadas com a 

criação de ambientes comunicacionais nas mobilidades e vivência na Diáspora, propiciados 

pela internet. Vejamos como eles compreendem esse fenômeno:   

 

O conceito de web-diaspóricas está relacionado com a criação de Ambientes 

comunicacionais marcados pela lógica do deslocamento e pela vivência na diáspora. 
Eles são entendidos como múltiplos ambientes de comunicação na internet criados, 

mantidos, atualizados e usados por migrantes, que passam a se apropriar da facilidade 

de acesso à esfera da produção na internet para seus próprios objetivos e demandas. 

Como web-diaspóricas são incluídos tanto páginas web e sites temáticos sobre 

migrações quanto weblogs, sites pessoais, sites de ONGs e associações que, de algum 

modo, são atravessados por questões relacionadas aos fluxos migratórios 

contemporâneos. (BRIGNOL; BRUM, 2013, P. 348). 

   

Nesse cenário, esses dois autores mostram a tendência de consolidação da internet 

como plataforma de busca de informações que, cada vez mais se sobrepõe à imprensa, ao 

rádio e à própria televisão, abrindo a possibilidade do próprio migrante tornar-se produtor dos 

fatos. Inegavelmente, as web-diaspóricas constituem um meio de fortalecimento das 
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identidades por meio de blogs, perfis e páginas pessoais nas redes sociais e na própria internet 

(BRIGNOL; BRUM, 2013). De fato, estas web-diaspóricas constituem um meio de suporte na 

vida dos estudantes africanos na Diáspora, com as quais se comunicam entre si e, com seus 

familiares entre outros países e continentes, mas também são um meio de recepção de notícias 

acerca da realidade vigente nos seus países de origem.     

 Por esses motivos, a pesquisa nas redes sociais virtuais foi uma das formas pela qual 

inseri-me em campo para compreender o cotidiano dos estudantes africanos, particularmente, 

o processo de ressignificação identitárias, ora em curso. No início da minha estadia na cidade 

de Fortaleza, no ano 2010, o e-mail, os blogs, os sites e o Orkut eram as redes sociais virtuais 

mais usadas pelos estudantes africanos. Assim, abriam-se contas de e-mails pessoais e das 

agremiações estudantis, criavam-se blogs e sites das associações na internet e, também, perfis 

dos próprios estudantes e comunidades no Orkut. Foi e é por meio desses instrumentos, que se 

partilha(va)m informações, fotos, fazendo a divulgação de eventos, como festas particulares, 

festas africanas, aniversários, dentre outros. Appadurai (2004) ressalta este poder midiático 

nos processos das migrações:  

Para um grande número de pessoas levam a força glacial do hábito ao ritmo acelerado 

da improvisação. Aqui, as imagens, os textos, os modelos e as narrativas que chegam 

pelos meios de comunicação de massas (nos modos realista e ficcional) traçam a 
diferença entre as migrações de hoje e as do passado. Quem quer mudar, quem já se 

mudou, quem já regressou e quem preferiu ficar raramente formula os seus planos fora 

da esfera da rádio e da televisão, das cassetes e dos vídeos, dos jornais e do telefone. 

Para os migrantes, tantos as fórmulas de adaptação a novos ambientes como o 

estímulo para sair ou voltar são profundamente afetados por um imaginário mediático 

que frequentemente transcende o espaço nacional. (APPADURAI, 2004, p. 18). 

 

 Com o tempo, o Orkut e os blogs foram sendo abandonadas e substituídos por outras 

redes, particularmente, pelo Facebook, como meio preferencial de comunicação e informação, 

pela via do espaço virtual, entre os estudantes africanos, na diáspora em Fortaleza. 

Atualmente, o Facebook constitui a rede social virtual mais usada entre os estudantes 

africanos, para se comunicarem na Diáspora, sendo por meio dessa rede social que esses 

sujeitos difundem eventos pessoais e acontecimentos públicos, postando fotos suas, de amigos 

e familiares. É inconteste o poder midiático, via espaço virtual nos processos de migração 

africana para o Brasil.         

 Assim sendo, desde 2012, de forma sistemática, tenho coletando informações, 

mensagens e imagens nessas redes sociais virtuais, levantando materiais que passam a integrar 

o meu acervo pessoal de registro acerca da presença de estudantes africanos em Fortaleza. É 
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através de tais redes, que na condição de pesquisador, venho aprofundando minhas interações 

com outros estudantes, conhecidos, amigos, familiares e colegas. Dessa forma, tenho coletado 

conversas, comentários, debates e fotografias que, muito revelam acerca das negociações 

identitárias.           

 Em concomitância com a captura desses materiais nas redes sociais virtuais, tenho 

também assumido o papel de sujeito nos circuitos virtuais, utilizando minha câmera 

fotográfica para captar imagens, situações e retratos não apenas nas festas africanas, mas 

também no cotidiano desses sujeitos diaspóricos, difundindo esses materiais nas redes. Tais 

materiais capturados são parte constituinte de meu acervo individual, como pesquisador das 

definições identitárias dos estudantes africanos nos percursos diaspóricos no Brasil, 

particularmente, em Fortaleza.        

 Na pesquisa com os estudantes africanos, destaco, de modo especial, o Facebook, 

como lócus preferencial, a partir do qual os estudantes se comunicam acerca dos eventos 

acontecidos na diáspora em Fortaleza, sejam eles festas africanas, festas alusivas a 

aniversários, colação de grau, comemoração das datas de independência, casamentos e 

batizados dos filhos dos estudantes africanos, mas também outros eventos, como lançamentos 

de livros, de álbuns de CD´s, das novas agremiações estudantis, debates, álbuns de fotografias 

e, até mesmo, situações de dor e de luto, como as morte de estudantes na Diáspora.   

 É através dos perfis individuais dos estudantes e das fan pages das distintas 

agremiações estudantis no Facebook que, me conecto e desenvolvo conversas informais com 

outros estudantes africanos, capturando informações que considero relevantes para compor 

percursos de redefinições identitárias na Diáspora africana. Dessa forma, informações, 

postagens, eventos, conversas informais, trabalhadas em aportes desta Tese, foram capturadas 

dessa rede social, no âmbito da pesquisa, em curso, sobre a Diáspora africana em Fortaleza-

Ceará, bem como com conexões dos estudantes em outros estados brasileiros, mas também 

com outros países como Portugal e, também, com os próprios países africanos.  

Para pensar criticamente os sujeitos diaspóricos, em suas relações e conexões, 

Appadurai (2004), um dos autores que estuda as diásporas contemporâneas, mostra o peso dos 

processos de globalização nos percursos diaspóricos. E, tais processos de globalização 

consubstanciam-se, de modo peculiar, no espaço virtual, a permitir conexões permanentes, 

para além do espaço físico em tempo real. De fato, a movimentação virtual dos sujeitos a 

viverem fora de suas pátrias, confere especificidades às diásporas no tempo presente.  
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 Desse modo, hoje, século XXI, se faz impossível refletir sobre os processos 

diaspóricos, sem considerar as conexões virtuais. Em verdade, esta intensa movimentação 

virtual de estudantes africanos e de seus coletivos, nas agremiações estudantis, permite 

visualizar a perspectiva cunhada por Appadurai de “esfera públicas de diásporas”289, no 

sentido de constituição de um espaço de informação e comunicação entre os próprios 

africanos em distintos lugares do mundo e entre estes sujeitos diaspóricos e seus familiares 

que permanecem nos seus países de origem. É a dimensão da esfera pública da intensificação 

das conexões de imagens e falas. O autor assim descreve tais interações: 

 

Mas como os meios de comunicação de massas estão cada vez mais dominados pela 

comunicação eletrônica (e assim desligados da capacidade de ler e escrever) e como 

esses meios cada vez mais ligam entre si produtores e públicos para além das 

fronteiras nacionais, como os próprios públicos dão início a novas conversas entre os 

que se deslocam e os que ficam, descobrimos um número crescente de esferas 

públicas de diáspora. Estas esferas de diáspora andam muitas vezes ligadas a 

estudantes e outros intelectuais interessados no nacionalismo longínquo [...]. As 

esferas públicas de diáspora, cheias de diversidade entre si, são cadinhos de uma 

ordem política pós-nacional. O motor de seu discurso são os meios de comunicação de 
massas (tanto interativa como expressiva) e o movimento dos refugiados, ativistas, 

estudantes e trabalhadores. (APPADURAI, Op. Cit., p.38-39).    

 

O acesso a perfis pessoais, blogs, páginas oficiais e fan pages das agremiações 

estudantis e, as interações vivenciadas nas redes sociais constituem um campo privilegiado 

para observar tais “esferas públicas da diáspora” africana, compreendendo as trajetórias dos 

estudantes africanos, desde seus países de origem e seus processos de ressignificação 

identitária, sempre em aberto. 

Este material, circunscrito nas esferas públicas do espaço virtual, é deveras rico, 

permitindo perceber transformações ocorridas na forma de ser, de estar, conversar e de 

expressar ideias, sentimentos destes estudantes africanos nos percursos da Diáspora. De fato, 

muitos estudantes se conheceram na diáspora “adicionados” como “amigos” ou 

“recomendados” por outros nessa rede social global do Facebook.    

 É por meio dessa rede que notícias do continente e da diáspora “circulam”. É a partir 

dessa e de outras redes sociais que os estudantes se comunicam e mantem vínculos – de 

amizade, familiares e culturais – com pessoas residentes em outras regiões, próximas e 

distantes. Na realidade, as redes sociais virtuais da internet podem favorecer ou até ativar 

                                                             
289 Expressão utilizada por Appadurai (2004, p. 38) na relação entre comunicação de massas e migração, para 

designar o modo como as formas de comunicação de massas desempenham papel capital de imaginar a nação e, 

facilitar a difusão desta forma de mundo colonial em outras regiões. 
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experiências identitárias e desejos de ressignificação, a partir da maneira de se vestir e trajar, 

da culinária com pratos e produtos usados, da estética do cabelo, com penteados e cortes, das 

performances em fotos e selfies. Indiscutivelmente, através das conexões virtuais, pode-se 

esboçar uma etnografia dos circuitos de amizade, de relações afetivas, de locais frequentados, 

bem como de situações de vida na Diáspora.       

 Em seguida, apresento uma série de imagens que tratam da divulgação de ventos das 

performances, dos trajes, das situações de festas, de momentos de colação de grau, 

vivenciadas por estudantes na Diáspora africana em Fortaleza.290 Senão vejamos! 

 

Figura 21. Divulgação de shows e outros eventos da Banda “Dois Africanos”, em setembro de 2014.  

 

Fonte: Capturada do Facebook. 

 

Esta imagem, difundida no Facebook, constitui uma publicação acerca de eventos de 

uma banda de rap/hip-hop intitulada “Dois Africanos” constituída por dois estudantes 

africanos, na Diáspora em Fortaleza que, adotaram, como nomes artísticos ou a.k.a – na 

própria linguagem do mundo do hip-hop – de Opai Big Big Madiba e Izy Mistura. Suas 

roupas à época – apesar de a partir do ano 2015, terem adotado trajes africanos – estilos de 

                                                             
290 Cabe aqui destacar que, todas as fotografias, imagens e figuras utilizadas ao longo desta Tese foram 

capturadas na rede social virtual no Facebook, sendo de domínio público. Não exigindo, portanto, autorização de 

seus autores ou, proprietários. Cabe recordar que, todo as personagens das fotos são maiores de idade e, foram 

fotografadas em locais públicos, de livre espontânea vontade. O fato de todas as fotografias apresentarem 
imagens frontais dos indivíduos olhando para a câmera, mostra que os envolvidos pousaram para as fotografias. 

Assim, tais imagens e fotografias não levantam questões de foro ético. Assim, neste tópico, utilizo várias dessas 

imagens capturadas, fazendo apenas análises e comentários críticos a tais imagens. 
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apresentação, adereços como bonés, colares “bling-bling” remetem ao estilo dos negros 

“niggers” norte-americanos. Seus nomes artísticos circunscrevem um híbrido entre nomes 

africanos e denominações do mundo negro afroamericano.  

Dessa forma, os materiais resgatados das redes sociais configuram elementos 

empíricos que revelam dimensões dos processos de ressignificações identitárias, acontecidos 

na Diáspora.  De fato, além de divulgar e publicitar o show musical, essa difundida e 

“curtida” no espaço virtual, também traz outras informações acerca do estilo de música e do 

auto identificação de seus integrantes com a música rap norte-americana e seu estilo próprio. 

Com cerca de 131 “curtidas”, essa imagem vai circulando entre os perfis de estudantes 

africanos e brasileiros e se reproduzindo.  

 

Figura 22. Imagem de um integrante da Diáspora Africana em Fortaleza em visita ao Estádio da Luz, 

campo principal do Clube Sport Lisboa e Benfica, em Lisboa, Portugal.    

 

Fonte: Capturado do Facebook. 

 

Já a imagem acima também capturada da rede social virtual Facebook, é de um 

estudante bissau-guineense, residente há mais de 10 anos na Diáspora africana em Fortaleza, 

durante sua visita a Portugal, em 2014, mais exatamente ao Estádio da Luz, do maior clube de 

futebol português. Tendo viajado a Portugal, em visita aos seus familiares imigrantes 
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residentes neste país europeu e antiga potência colonizadora, a principal “marca” da estadia 

deste estudante africano em terras lusas foi, a visita ao estádio do Clube Sport Lisboa e 

Benfica, o famoso “Benfica de Portugal”, realizando assim, seu “sonho” de infância.  

De fato, a influência de Portugal nos países de África que foram suas colônias no 

passado, ainda é notória,291 particularmente, no futebol, distintas gerações de africanos dos 

PALOP torcem e revelam mais “amor” aos clubes de futebol português do que aos clubes 

africanos ou de seus respectivos países. Normalmente, os cidadãos das capitas dos PALOP 

são adeptos de um dos três grandes clubes de futebol de Portugal: Benfica, Porto e Sporting. 

Assim, quando os campeonatos portugueses de futebol da primeira divisão são disputados, 

levando a decisão até às últimas jornadas, é corriqueiro, nas capitais africanas das antigas 

colônias portuguesas, ouvirem-se celebrações barulhentas, com buzinas de carros e motos 

com bandeiras, com torcedores de camisetas, bonés, cachecóis, e outros dísticos, chegando a 

parar ou causar congestionamentos no trânsito. 

As mais de 80 “curtidas” no Facebook revelam que, a visita deste integrante da 

diáspora africana cearense à capital da antiga metrópole colonial –Lisboa – é mais a 

realização de sonho, revelando poder de compra e de consumo, em um contexto onde as 

passagens do Brasil para Portugal, são vendidas a preços altos e necessitam de visto de 

entrada para os cidadãos não-brasileiros. Já, a visita ao Estádio do Benfica de Portugal revela, 

mais do que um sonho, status e prestígio social nesta Diáspora. De fato, a ostentação das 

camisetas, bem como de outros adereços de um dos principais clubes portugueses indica o 

poder de consumo desses sujeitos, de certa forma, circunscreve elemento de status e 

prestígio.292  

Acerca da influência do futebol português no espaço africano, Nuno Domingos (2006) 

aponta que tal proximidade encontra paralelo nas antigas colônias portuguesas em África. De 

fato, ainda que não se conheçam estudos abrangentes sobre a influência portuguesa, via 

futebol, essa realidade tem sido comprovada por relatos de viajantes, turistas, jornalistas e de 

outros indivíduos. Assim, a ”Superliga” – nome como é designada a primeira divisão de 

                                                             
291 Ao longo da vivência na Diáspora, percebi que muitos cabo-verdianos e bissau-guineenses deslocavam-se à 

Portugal para visitar familiares, particularmente, irmãos, primos e tios e, às vezes, pais e mães. Quando viajam, 

postam as fotografias nas carruagens luxuosas, de primeiro mundo, nos metros de Lisboa e Porto, bem como em 

outros locais simbólicos, “chiques” e tecnológicos que mostram a diferença entre Portugal e Brasil, como 

estádios de futebol para os homens e shoppings para as mulheres. Tais locais constituem “sonhos de consumo” 

para muitos diaspóricos em Fortaleza. Assim, quando voltam trazem produtos como roupas, cachecóis, sapatos. 
Os homens têm preferência pelas camisetas dos maiores clubes do futebol português.  
292 Estas camisetas originais dos clubes portugueses, quando trazidas para os países africanos e mesmo para o 

universo da Diáspora no Brasil, tornam-se símbolos de distinção, pois são bens que circulam de forma restrita.  
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futebol português – é acompanhada intensamente pelas populações das capitais das antigas 

colônias africanas, não apenas através das televisões estatais desses países, mas também pela 

RTP-África, um canal português destinado à África lusófona, onde todos os finais de semana 

são transmitidos os jogos dos três grandes clubes portugueses: Benfica, Sporting e Porto.  

Na ótica de Domingos (2006), esses três clubes seriam os embaixadores desta relação 

de proximidade África-Portugal e, os suportes de uma memória antiga transmitida de geração 

a geração, reproduzindo com uma vitalidade que continua a surpreender. Para este autor, mais 

do que ter sobrevivido à experiência colonial, o futebol português se configura como um 

universo passado. Daí que nessas cidades capitais africanas é comum encontrar seus cidadãos 

com camisetas dos grandes clubes portugueses, sobretudo nos dias de jogo. Por outro lado, 

tais camisetas seriam um dos objetos mais, frequentemente, pedidos a indivíduos que viajam 

de África para Portugal ou que regressam de Portugal para o continente africano, exibidas em 

certos espaços e circunstâncias – no bairro, nas escolas – constituem símbolos de status social. 

Numa outra perspectiva, Elísio Macamo – sociólogo moçambicano radicado entre a 

Alemanha e a Suíça, onde lecciona em duas universidades europeias – num texto crítico 

deveras interessante, publicado no Facebook em 2015, debruça-se pela forma como os 

adeptos moçambicanos dos clubes portugueses, quiçá africanos em geral, torcem e 

comemoram as vitórias das equipas de futebol de Portugal. Macamo (2014) aponta a forma 

como os torcedores moçambicanos – e nos países africanos – comemoram tais vitórias, com 

“pulos desvairados”, “condução de veículos como tontos pela cidade, com buzinas e içando 

bandeiras” desses clubes. Este autor problematiza a autoestima desses moçambicanos, 

imaginando o recíproco: se os portugueses algum dia, comemorariam a vitória de um clube 

africano. Assim, Macamo questiona a forma como esse gosto dos africanos pelas equipas 

portuguesas de futebol se manifesta, revelando dimensões identitárias. Na sua ótica, nesse 

texto publicado no Facebook, tal “gosto manifesta-se de uma forma que levanta questões 

culturais, de ordem histórica, sobre o próprio colonialismo: a “pouca formação cultural das 

novas gerações que traem a memória daqueles que lutaram contra a colonialismo português, 

tentando recuperar a dignidade que, tal colonização recusou a milhões de africanos” 

(MACAMO, 2014, p.1). O autor, então, considera, que a maneira como se manifesta tal gosto 

na esfera do futebol e os festejos exagerados traem tal memória. Na sua ótica, outra maneira, 

não menos grave, de desonrar a memória daqueles que lutaram contra a colonização 

portuguesa em África e pela liberdade e autonomia dos povos africanos, são as manifestações 
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não-recíprocas do amor dos portugueses aos cidadãos nativos de africanos, cuja relação foi 

marcada pela colonização e negação dos direitos humanos aos africanos. De fato, o regime 

colonial português somente aceitava os cidadãos nativos de África, se estes negassem a sua 

própria condição de africanos (MONDLANE, 1969 apud MACAMO, 2014). Nesse sentido, 

Macamo (2015) designa de “alienação cultural” manifestações de amor de africanos pelo 

futebol português e considera “estranho” o orgulho dos moçambicanos pelas equipes 

portuguesas. Agora, analisemos as imagens performáticas seguintes, referentes a um cantor se 

projeta no mundo da música, nos processos diaspóricos. 

Figura 23. Capa do álbum musical do CD, intitulado, “Number One”, do cantor bissau-guineense 

“Rucas”, lançado em Fortaleza no ano 2012.  

 

 
Fonte: Capturado do Facebook. 

 

Figura 24. Foto performática durante a preparação de seu clipe musical do cantor “Rucas”, em outubro 

de 2013, em Fortaleza.  

 
Fonte: Capturado do Facebook. 
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As duas figuras acima, resgatadas do Facebook, referem-se ao álbum musical e à 

imagem de preparação de um dos videoclipes do cantor bissau-guineense Rui Silva, mais 

conhecido por “Rucas”, estudante, cantor e integrante da Diáspora africana em Fortaleza. 

Esses dois materiais visuais, lançados nos anos 2012-2013, revelam a performance do artista.  

Na capa do compact disc (CD), intitulado “Number One”, este autor mostra seu corpo negro 

másculo, musculado e bem definido. Já na capa traseira do CD, aparecem os títulos das 

músicas, apresentados em português, crioulo e inglês, com a predominância das duas 

primeiras línguas e, no fundo, as costas nuas do autor e um efeito visual de seu corpo 

queimando em chamas. 

Já a foto seguinte retrata a preparação de um dos videoclipes de Rucas mostrando o 

artista ladeado de quatro moças brasileiras jovens, vestidas de bombeiras e policiais, em 

roupas sexys, com tops e saias curtas, sapatos de salto alto. Suas roupas mostram detalhes de 

seus corpos, além de evidenciarem seus cabelos longos morenos, ruivos e louros, estilo 

chapinha, além de adereços como cintos, cordões e relógios dourados. Esta foto performática 

mostra o ideal de beleza do mundo consumista e sua interface com um artista africano, 

ressaltando o ideal da mulher “gostosa” brasileira.  

Nas linhas seguintes, observamos as finalistas do Concurso Miss Africana, um evento 

marcante, organizado pela Diáspora Africana no Ceará no ano 2014, vencedoras pertencem 

aos dois grupos majoritários, Bissau-guineenses e cabo-verdianos. 

Figura 25. Moças finalistas do Concurso Miss Africana no Ceará, realizado no ano 2014 pelo MPEA. 

 

 

Fonte: Capturado do Facebook. 
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Por sua vez, a fotografia acima, publicada no Facebook no ano 2014, mostra as quatro 

finalistas do concurso “de Miss Africana ano 2014”, promovido pela MPEA. Este evento foi 

ganho pela “miss”, a jovem bissau-guineense com a coroa na cabeça e trajando um longo 

vestido branco, ladeada da “dama de honra” cabo-verdiana, no centro, a carregar uma corroa 

de flores, seguida da “miss simpatia”, outra moça cabo-verdiana à esquerda e, pela jovem 

bissau-guineense à direita, vestida de preto na condição de miss “fotogenia”. Os prêmios eram 

de 750 reais, 500 reais, 300 reais e 250 reais, respectivamente. Além do concurso beleza, 

houve também o concurso de música, dança e poesia, cujos prêmios eram de valores 

parecidos. Este foi um raro e único concurso que, vai na contramão dos outros eventos nos 

percursos da Diáspora africana, na medida em que promove um resgate da beleza das 

mulheres africanas. Nessa fotografia percebe-se a valorização dos cabelos longos e crespos 

estilo black power, ostentado pelas duas moças cabo-verdianas e o cabelo trançado e solto, 

ostentado pelas duas moças bissau-guineense. 

 

Figura 22. Convite para a colação de grau de estudantes africanos concludentes na Faculdade Evolução. 

 

 

Fonte: capturada do Facebook. 

 

A imagem acima, oriunda do Facebook, retrata um convite para a solenidade de 

“colação de grau” de estudantes bissau-guineenses, inseridos em uma faculdade particular de 

Fortaleza, no mês de fevereiro de 2013. As colações de grau de estudantes africanos 

acontecem com alguma frequência, quase que anualmente, representando, sempre, um evento 
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festivo. Nesta imagem, chama atenção o fato dos estudantes desta faculdade privada 

realizarem a cerimônia de colação de grau juntos, formando um contingente de alunos 

concludentes, constituído, somente, por estudantes africanos. O evento de colação de grau é 

encarado como uma vitória e sinónimo de êxito no processo de migração estudantil.  

 No entanto, na realidade, constitui um processo sofrido, pois muitos estudantes 

africanos, inseridos em faculdades privadas, terminam seus cursos de Graduação e colam 

grau, em média, seis, sete anos após a chegada à Fortaleza, quando, de forma regular, tais 

cursos deveriam ser feitos em oito e nove semestres, equivalentes a quatro e quatro anos e 

meio. O mesmo fenômeno se verifica com os alunos africanos inseridos em universidades 

públicas. Tal fato é preocupante, pois revela as dificuldades enfrentadas pelos alunos 

africanos em terminar seus cursos dentro dos prazos.     

 Nas faculdades particulares, existem ainda casos extremos, de alunos africanos que 

vivenciam há oito anos ou mais, esta Diáspora e, ainda se encontram escrevendo seus 

trabalhos de conclusão de curso (TCC) ou, monografias. Enquanto que outros são impedidos 

de “colar grau”, porque conta de dívidas com as faculdades particulares. Algumas dessas 

faculdades cobram preços altos de mensalidades altos, com valores oscilando entre 350, 450 

reais a 1500 reais. Desta forma, longe de serem processos exitosos, as solenidades de colação 

de grau dos estudantes constituem, a meu ver, motivos de preocupação por acontecerem 

tardiamente, fora do período normal de término dos cursos.    

 Entretanto, para muitos alunos africanos, inseridos nas faculdades privadas, a vida 

estudantil sofrida não termina na colação de grau, pois muitas dessas IES não emitem 

certificados e diplomas de conclusão de curso aos estudantes africanos por conta de dívidas 

ou, por ausência de documentos de identificação pessoal ou, ainda, por falta de documentos 

comprobatórios de conclusão do ensino médio: certificados e diplomas. Por outro lado, 

algumas dessas faculdades particulares enfrentam problemas com o Ministério da Educação 

(MEC), por conta de falta de infraestruturas, qualidade do corpo docente ou do nível dos 

conhecimentos de seus alunos, abaixo da média nacional. Assim, algumas não tiveram 

reconhecimento dos cursos ofertados ou, foram proibidas de abrir novos cursos, num contexto 

onde parte delas são “mal avaliadas” ou, avaliadas de forma “negativa”, consideradas 

insatisfatórias na denominação oficial do MEC, com índices abaixo de três pontos.293      

                                                             
293 O MEC faz avaliações das IES públicas e particulares de todo o Brasil de três em três anos, período esse 

necessário para que todas as áreas sejam avaliadas. Para ser reprovada, uma IES necessita ficar abaixo da faixa 3 

do Índice Geral de Cursos (IGC), que vai de 1 a 5. Assim, as notas 1 e 2 do IGC são consideradas “insuficientes” 
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Figura 27. Fotografia de Formatura/colação de grau de Turma de Curso na área de Humanidades- UFC.  

  

  
Fonte: Capturada do Facebook. 

                                                                                                                                                                                              
e, o mau desempenho resulta em “punições” do MEC, dentre as quais a proibição de abertura de novos cursos e, 

de realização de novos vestibulares até, que a IES aponte soluções para a melhora do desempenho. O IGC é o 

indicador oficial de qualidade do ensino superior no Brasil. O cálculo do IGC é feito com base na média 
ponderada dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC), que toma em conta o rendimento dos alunos no Exame 

Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE), a infraestrutura e a qualidade do corpo docente. No ano 2015, 

cinco faculdades privadas do Ceará foram consideradas insatisfatórias pelo MEC. 
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A imagem acima retrata a “fotografia da turma” durante a colação de alunos inseridos 

em um dos cursos de Humanidades na UFC. Tais imagens mostram uma turma de 43 

estudantes, dos quais, apenas dois são negros: um africano e outro estudante brasileiro 

afrodescendente, localizados na última fila, em pé. Esse post no Facebook com cerca de 60 

“curtidas” e três comentários bem mostra o significado de fazer o ensino superior em 

universidades públicas no exterior, para muitos alunos africanos. Mais do que a conquista de 

um sonho, é a conquista de uma nova vida conquistada na Diáspora. Cabe considerar o texto 

da própria postagem do estudante como uma afirmação do ser guineense na Diáspora. Ao 

mesmo tempo, aponta para ressignificações identitárias nos processos de vida no Brasil, 

particularmente, no Ceará. É uma explosão de euforia e de reconhecimento da vivência em 

terras brasileiras. 

Já as duas fotografias seguinte retratam os trajes usados pelos estudantes na festa 

africana dos anos 2011 e 2012, mostrando a evolução desses trajes ao longo dos anos. 

 

Figuras 28 e 29. Sequência de fotografias de estudantes africanos e africanas nas festas africanas alusivas 

ao dia 25 de maio – dia de África – nos anos 2011 e 2012. 

  

 

Fonte: registros do pesquisador. 

 

As imagens acima – das figuras 25 e 26 – mostram os processos de ressignificações 

identitárias, ocorridos nos percursos da Diáspora africana na cidade de Fortaleza, Ceará. A 

figura 25 mostra um jovem cabo-verdiano e uma moça bissau-guineense vestidos “à rigor”, 

com roupas tipicamente africanas, ostentadas durante a festa africana do ano 2011, alusiva ao 

dia 25 de maio “dia de África”.  
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Nessa imagem é possível perceber o processo de “africanização” na Diáspora que 

ocorre não apenas nos discursos, mas, também, pelas roupas, pela valorização de uma forma 

de ser e de uma estética africana. De fato, os depoimentos nas entrevistas revelam a 

ocorrência de transições identitárias nos percursos diaspóricos, visíveis por meio das roupas, 

pois grande parte dos africanos, hoje nesta Diáspora, vestia roupas tipicamente ocidentais 

quando residia em África e passando, determinadas ocasiões, a portar trajes típicos de seus 

países para marcar sua africanidade. Assim, há uma busca ou recuperação da africanidade na 

Diáspora que, parecia estar perdida, durante sua vivência e realidade em seus países de 

origem. No entanto, merece destaque que, nos últimos anos, aprofunda-se a influência 

ocidental nos trajes dos estudantes africanos.  É emblemática na figura 25, a foto da moça, à 

esquerda, a trajar um vestido de cor vermelha, estilo “tomara que caia” e sua bolsa marrom. 

Vejamos agora, as figuras 26 e 27, mostram outras duas imagens que, bem ilustram as 

ressignificações e transições identitárias nesta Diáspora.  

 

Figuras 30 e 31. Sequência de fotografias de estudantes africanas nas festas alusivas ao dia 25 de maio – 

dia de África – nos anos 2013 e 2014. 

 

 

Fonte: registros do pesquisador. 

 

Acima, as figuras 26 e 27, referentes às festas africanas dos anos 2013 e 2014, 

mostram moças bissau-guineenses vestidas com trajes e roupas em estilos ocidentais. Aqui 

percebemos a transição completa das roupas africanas para os trajes ocidentais, precisamente, 

entre o ano 2012 e o ano 2013. Essas mudanças nos trajes e roupas mostram as influências do 
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processo de globalização e da cultura brasileira ocidental sobre os africanos residentes na 

diáspora em Fortaleza.  

Por outro lado, essa mudança no modo de trajar das jovens africanas parece estar 

relacionada com o domínio e hegemonia das moças brasileiras nas festas africanas, trajando 

vestidos decotados, minissaias e shortinhos e sendo, por isso, mais “procuradas” e 

“disputadas” pelos homens africanos e brasileiros.  

Assim, para reverter a desvantagem e não perder o “mercado”, as moças africanas 

passaram a investir em trajes mais ousados, decotados, saias curtas, minissaias, shortinhos, 

entre outros. Um processo similar tem acontecido com os homens africanos que, também, 

tendem a ocidentalizar suas vestes, em detrimento das roupas africanas. Agora, convido os 

leitores à análise da imagem seguinte que, mostra outros homens africanos na festa. 

 

Figura 32. Estudantes cabo-verdianos e moça brasileira na festa africana de 2011. 

 

 

Fonte: resgistros do pesquisador. 

 

A imagem da figura 38 mostra a diversidade etnicorracial na festa africana. À primeira 

vista, os integrantes desta fotografia podem ser confundidos com cidadãos brasileiros, mas, na 

realidade, trata-se de africanos, mais precisamente de jovens cabo-verdianos e uma moça 

brasileira. Esta diversidade parece confundir aqueles que defendem uma identidade africana 

afrocentradas e essencializada.  
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A presença de africanos mestiços e outros de tom de pele mais clara que, em África, 

pejorativamente, chamados de “mulatos”, mostra a diversidade racial, étnica e de 

cromaticidade, existentes, no continente africano. Já as roupas sociais e tipicamente 

ocidentais, com camisas de mangas compridas ou mesmo camisetas com etiquetas “de marca” 

que se apresentam de forma discreta, calças jeans, pullovers, gravatas, relógios de pulso, 

corpos bem torneados, cabelo curto e bem alinhado, barbas raspadas, ausência de tatuagens, 

de cicatrizes e de marcas faciais, etc. Juntas, todas essas características revelam muito da 

classe, do prestígio e da condição econômica dos sujeitos, servindo como marcadores sociais. 

Assim, a imagem também revela os lugares que ocupam, bem como os espaços que sujeitos 

frequentam na Diáspora e também, os próprios lugares que estes sujeitos ocupam nas 

hierarquias sociais em seus países de origem. 

Já a imagem seguinte, ilustra a presença de distintos jovens brasileiros, cearense e de 

outros Estados nas festas africanas. Analisemos: 

 

Figura 33. Jovens cearenses e de outros Estados brasileiros na festa africana  

 

 

Fonte: registros do pesquisador. 

 

De fato, esta imagem acima – Figura 29 – mostra a presença de distintos jovens 

brasileiros oriundos do Ceará e de outros Estados brasileiros na festa africana, 

particularmente, mulheres brasileiras jovens, de pele mais clara, consideradas de raça branca, 
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pertencentes às classes médias e altas e o seu interesse pela festa africana. Estas trajam roupas 

que realçam seus corpos – muitas vezes, bronzeados –, peitos e pernas, de modo a “arrasarem 

a concorrência de outras mulheres e mesmo, das moças africanas. É este o tipo ideal de 

mulher “gostosa” que marca presença nas festas africanas. Esta imagem retrata o sucesso da 

festa africana em diferentes classes da sociedade cearense e, brasileira.    

 Desta forma, a festa africana se torna um evento internacional e multicultural com 

presença de africanos e brasileiros de distintas classes sociais. Assim, essas juventudes, 

influenciadas por diferentes ideologias, apresentam gostos distintos em termos de vestimentas 

e trajes, desde os estilos mais “largados” e “despojados”, passando pelos trajes indianos, a 

aqueles outros mais comuns como saias curtas e blusas que delineiam os atributos físicos, 

bustos “poderosos” e pernas bem torneadas ou, ainda em estilos mais padronizados, clássicos 

e básicos como os “conjuntos” de saia e blusa.  Nessa imagem, cabe demarcar, a presença de 

um ingrediente sine qua non nas festas africanas: as cervejas.  

 

Figuras 34, 35, 36. Sequência de fotografias acerca da presença de LGBTI’s na festa africana do ano 2014, 

alusiva ao dia 25 de maio, dia de África. 

 
Fonte: registros do pesquisador. 

 

A sequência de imagens acima retrata a presença de LGBTI’s nas festas africanas. Tal 

presença vem se tornando cada vez mais assíduas nas festas, mostrando como a festa africana 

vem atraindo, ano após ano, não apenas africanos e africanas de distintas nacionalidades e, 

seus amigos e colegas brasileiros, “coroas” e moças das classes populares, mulheres negras 

brasileiras, afrodescendentes. Mas também pessoas oriundas de diversos segmentos da 

sociedade cearense, como professores do ensino básico e fundamental, professores 
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universitários africanos e cearenses, médicos, freiras da Pastoral dos Migrantes, e, até pessoas 

oriundas de outros Estados.          

Neste caso, coloco em evidência a presença de gays e lésbicas na festa africana, 

algumas das quais, bastante famosas na militância e luta pelos direitos de LGBTI’s cearense. 

Por outro lado, esta presença vem mostrar a existência de flertes entre este segmento da 

sociedade cearense e a Diáspora africana. A festa, desempenharia a função de aproximar os 

grupos e, serviria como espaço de negociação identitária destes grupos para o seu 

reconhecimento mútuo para a convivência. Cabe lembrar que, africanos e LGBTI’s 

constituem grupos historicamente discriminados e estigmatizados na sociedade cearense. 

Assim, longe dos olhares discriminatórios e do controle social da sociedade cearense, a festa 

africana constitui momento e espaço para conversas e relacionamentos entre integrantes 

destes dois grupos. 

 

Figura 37. Cartaz/banner anunciando a festa da “IX Semana de África no Ceará cujo ponto alto é a 

“Festa de África” do ano 2012. 

 

 
Fonte: capturada do Facebook. 

 

A imagem acima – figura 43 – bem demonstra o papel e função das atividades 

culturais e festivas na Diáspora Africana, mas também descreve o tipo de bebidas 

consumidas: cervejas, refrigerantes, whiskies, cachaça, água, suco, Martini, bem como 
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bebidas tradicionais africanas, de fabrico caseiro, como o pontche da Guiné-Bissau e grogue 

de Cabo-Verde. Assim, a festa está aberta a pessoas de todos os gostos.  

Por outro lado, também faz menção à culinária africana, à música de estilos africanos: 

kuduro e semba de Angola; zouk das Antilhas e as apropriações locais em diversos países 

africanos; o gumbê da Guiné-Bissau; o funaná de Cabo-Verde; o decalê da Costa do Marfim e 

do Congo-Brazzaville; e a puíta de São-Tomé e Príncipe.       

 Como já havia mencionado em outras ocasiões, as festas africanas e outras atividades 

desempenham um papel funcional deveras significativo, servindo para africanos de distintos 

países e grupos etnolinguísticos se conhecerem, para os africanos se atualizarem acerca da 

realidade dos outros países por meio de conversa, mas também servem como “campo de 

batalha” para a resolução de conflitos e para “acerto de contas”.  

Do mesmo modo, a festa africana constitui um momento de paquera, de sociabilidades 

interculturais e interaciais. Outra informação presente na imagem é o esquema de venda e os 

preços dos ingressos para a festa, conforme os “lotes”. Tais preços têm sido considerados 

abusivos por muitos indivíduos, tendo em conta a realidade econômico-financeira em que 

viviam os africanos nesta Diáspora no ano 2012.  

Os valores dos ingressos oscilavam entre 30,00 R$ e 50R$. Cabe recordar que, os 

africanos nunca conseguiram criar um fundo ou uma poupança para situações emergenciais. 

Também perceber-se que a festa africana inicia tarde, algumas vezes à meia-noite e, se 

estende até cerca das 14h do dia seguinte. 

A título de fecho, destacamos nas linhas seguintes, um depoimento emblemático e 

marcante. A imagem abaixo, consubstanciada na Figura 34, retrata o depoimento capturado na 

rede social Facebook, no ano 2015, no qual, através de uma postagem, um estudante são-

tomense narra sua saga migratória, desde sua nação de origem até ao Brasil, mais 

especificamente Fortaleza, onde se inseriu na condição de estudante intercambista, ao abrigo 

do PEC-G. 
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Figura 38. Trajetória de “sucesso” de um estudante africano radicado na Diáspora em Fortaleza há mais 

de uma década. 

 

  

   
Fonte: Capturada do Facebook. 

 

Trata-se de um africano integrante de uma das primeiras gerações de estudantes são-

tomenses que migraram para o Brasil, com fins de estudos, desembarcados no Ceará, num 

grupo de 50 estudantes intercambista deste país africano. Este estudante faz parte do grupo 

cuja experiência de Diáspora em Fortaleza pode ser considerada um sucesso, após exatamente 

onze anos residindo nesta metrópole do Nordeste brasileiro, depois ter concluído os cursos de 

graduação, mestrado e, tendo se casado. 

No momento da postagem, o estudante cursava o Doutorado. Assim, ele faz um 

balanço de sua trajetória pessoal e acadêmica em Fortaleza e na UFC. Cabe lembrar que este 

estudante pode ser considerado ou encarado como um caso emblemático de sucesso e de 

integração de africanos na sociedade cearense, conforme mostra seu depoimento.  
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A narrativa, publicada no Facebook, circunscreve alguns momentos importantes na 

vida dos estudantes africanos nesta Diáspora: o deslocamento do país de origem, em África 

para o Brasil, os choros, a tristeza em deixar a família; as “saudades dos familiares, dos 

amigos e até dos animais” que deixaram para trás; as transformações “psíquicas” sofridas; os 

pontos fortes e as fragilidades. Depois de onze anos na Diáspora, ele demonstra ainda sentir 

saudades e amar sua família de origem.  

O estudante considera a cidade de Fortaleza “sua casa” e o Ceará “terra de sol, de luz 

também, povo singular e peculiar, litorais belos, povo religioso”, “povo acolhedor” e, não 

esquece de mencionar a figura do Padre Cícero, carinhosamente chamado de “padim Ciço”. 

Termina agradecendo a todos os que de uma forma ou de outra, atravessaram seu caminho e o 

ajudaram a crescer como “homem”. Também não poupa elogios ao Brasil e seu tamanho 

gigantesco, de “mixada cultura e povos” e que “traz na sua história, características africanas”. 

E, por fim, agradece a Deus.       

Entendo ser este depoimento, uma expressão das ressignificações identitárias na 

Diáspora. Este caso emblemático de sucesso e integração não traduz, efetivamente, a 

realidade da maioria dos estudantes africanos residentes em Fortaleza, Ceará, conforme 

narrativas e análises circunscritas nesta Tese. 
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7. DISCURSOS E EXPERIÊNCIAS DE VULNERABILIDADE NOS PROCESSOS DE 

SAÚDE E DOENÇA NO CONTEXTO DIASPÓRICO 

Durante a pesquisa de campo com os estudantes africanos, algumas das questões 

abordadas nos roteiros de entrevistas versavam acerca da saúde e dos episódios de 

adoecimento. Assim, neste segmento, resgato a compreesão acerca desses processos nas 

sociedades africanas. Logo em seguida, analiso os relatos dos estudantes acerca da saúde e da 

doença e, do acesso às unidades sanitárias nos seus países de origem, primeiramente, e depois 

na Diáspora no Brasil. Por fim, analiso os impactos da discriminação racial na saúde mental e 

emocional dos estudantes. Antes de iniciar a discussão, cabe primeiro lembrar que, 

compreendo os processos de saúde e de adoecimento dos estudantes africanos para além dos 

seus aspectos biológicos (Barata, 2009), tomando em conta o contexto social em que esses 

sujeitos estão inseridos – seja nas suas sociedades de origem, seja na Diáspora no Brasil – 

influenciados por fatores como: redes de amizade, de conhecidos e de clientelismo ou mesmo 

a raça e a própria origem africana, a renda, o gênero ou as condições de moradia.  

De acordo com o antropólogo Narciso Mahumana (2014), nas nações africanas são 

comuns na medicina concepções e “definições de saúde e doença com base em abordagens 

sobre a desarmonia do indivíduo com o contexto social”. Acerca desta perspectiva, num 

estudo efetuado em unidades hospitalares de algumas das grandes cidades moçambicanas, o 

sociologo moçambicano Carlos Serra (2003) bem descrevia o ambiente as percepções de 

doença, os distintos sistemas médicos existentes, as enfermidades mais frequentes, os atores 

sociais, bem como as condições de acesso às unidades sanitárias públicas existentes no espaço 

urbano. Assim relatava Serra: 

 

As consultas nesse tipo de unidades hospitalares, que pertencem ao Estado, são as 

mais acessíveis existentes no país. Quando os doentes chegam, já, antes, na sua 
maioria parte, passaram pelos curandeiros, pela indagação paciente das forças do 

invisível. Nenhuma doença é explicada por razões puramente físicas ou biológicas. Se 

temos malária, se estamos com diarreia, se temos tosse, se morreu um parente, 

importa saber quem provovou o mal agindo à distância, qual força vital que causou o 

problema. Se não melhoramos, entao vamos ao hospital. Ou, como veremos mais à 

frente, à igreja. E, quando se entra no hospital, a maior parte dos pacientes está 

blindada ou procura está-lo. Normalmente, as unidades sanitárias estão apinhadas de 

pessoas. A maior parte é constituida por mulheres com filhos. O quadro nosológico é 

variado. Mas as diarreias e a malária parecem ser os males mais correntes. (SERRA, 

2003, p.48-49).  
 

Já no mundo Ocidental, dá-se enfoque ao imaginário e às representaçoes terapêuticas 

que dominam os serviços de saúde estatais, ou aqueles autorizados pelo Estado, a 
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biomedicina,294 negando-se as práticas médicas fora destes serviços (MAHUMANA, 2014). 

Na ótica deste autor, quando analisam os processos de saúde, doença e cura, as ciências 

sociais e os cientistas sociais são influenciados pelos ideais biomédicos ou positivistas da 

medicina ocidental, reproduzindo dessa forma, as desigualdades e os estereótipos em relação 

às outras formas de cura (Idem, 2014). Desta forma, Mahumana analisa as representações de 

saúde, focalizando na necessidade de utilização das epistemologias e metalinguagens próprias 

da medicina tradicional africana.         

 Por outro lado, nas sociedades africanas, temos a coexistência de diversos sistemas de 

saúde: biomédico estatal, tradicional (curandeiros, feiticeiros, ervanários), religioso (cristão, 

evangélico, islâmico e, africano), saberes populares, entre outros. Nesta linha pensamento, 

conforme o psicólogo Bóia Júnior (2014), nessas culturas, “estar de boa saúde é sinônimo de 

estar em paz e harmonia com seus antepassados, com seus familiares e vizinhos”. Tal 

harmonia implica a existência de um equilíbrio não apenas entre os indivíduos, mas também 

entre estes e a natureza.          

 Por sua vez, a harmonia com os antepassados cria um manto de proteção contra os 

males, sejam eles naturais ou provocados por outras pessoas. Quando este equilíbrio se 

quebra, é porque alguém da comunidade não cumpriu os rituais necessários. A pessoa ou o 

grupo adoece. Nesse caso, importa identificar as causas do mal, ao nível dos rituais que foram 

quebrados. Trata-se de encontrar as causas da poluição e da desordem social, algo diferente da 

busca dos sintomas somáticos ou psíquicos típicos da biomedicina (Idem, 2014).  

 As descrições supracitadas feitas por estes dois profissionais, da Antropologia e da 

Psicologia, descrevem a cosmologia acerca dos processos de saúde e doença, sistemas 

religiosos e de cura, ainda vigentes nas sociedades africanas rurais, mesmo em alguns 

contextos urbanos. Tal cosmovisão aponta para percepções e noções de saúde, doença e cura 

holísticas, coletivas e comunitárias existentes nas relações entre os indivíduos e a relação 

destes com a natureza. Tais percepções e noções se diferenciam das concepções de saúde e 

doença ocidentais, mais centradas no indivíduo e seu corpo.    

 Assim, em muitas sociedades africanas, a saúde, a doença e a cura não são percebidos 

                                                             
294 De acordo com Mahumana (2014), a Biomedicina, ou medicina de origem ocidental, também designada 

ortodoxa, foi construída e representada com base em pressupostos da Biologia sistêmica. Entretanto, este sistema 

de medicina utilizada nas unidades sanitárias em África não está universalizada e atende uma minoria das 
populações africanas. A maioria das pessoas escolhe-a em alternância com a medicina tradicional e outras 

formas terapêuticas de origem asiática. Na maior parte dos países africanos, a medicina tradicional é que é de 

fato convencional. 
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como um fenômeno individual, mas sim como eventos coletivos. Nesse contexto, as 

ferramentas de diagnóstico e abordagens terapêuticas da medicina ocidental apresentam um 

valor limitado, por ter como foco a experiência individual. Sendo assim, para uma melhor 

compreensão das representações e percepções que estudantes africanos têm sobre os 

processos de saúde e doença e do acesso aos serviços de saúde, utilizo o conceito de “Modelo 

Explicativo” (ME) usado por Arthur Kleinman (1988).295 Inspirado na Antropologia 

interpretativa para a compreensão dos processos de saúde e doença, este autor parte das 

narrativas individuais sobre o sofrimento e recuperação diante das doenças, bem como dos 

conhecimentos que influenciam o comportamento dos indivíduos nas suas percepções acerca 

da saúde e a da doença.          

 Na sua etnografia clínica, Kleinman (1988) um dos representantes mais influentes 

desta corrente, propõe o modelo explicativo como um instrumento teórico para elucidar a 

forma como os indivíduos percebem os epdisódios de doença e os meios empregues para se 

recuperar dela em diferentes contextos culturais, caracterizados pela existência de vários 

sistemas de tratamento ou sistemas plurais. Tal modelo permite compreender a coexistência 

de diferentes sistemas culturais numa mesma sociedade, tornando-se, particularmente, 

adequado para sociedades não-ocidentais, como as africanas e asiáticas.    

 Para Kleinman (1981), os modelos explicativos “determinam o que é considerado 

como evidência clínica relevante e, como esta evidência é organizada e interpretada para 

abordagens racionalizadas de tratamento específico” (KLEINMAN, 1981 apud ALVES, 

1993, p. 266). O ME é um conceito que objetiva estabelecer um quadro analítico que permite 

comparações entre os  sistemas de tratamento. Dessa forma, os ME’s de doenças são vistos 

como estando ligados a conjuntos específicos de conhecimentos e valores dos distintos 

sistemas médicos (ALVES, 1993). Referindo-se ao contexto brasileiro, Alves explicita como 

os indivíduos interpretam a experiência da doença:  

 

A interpretação que as pessoas elaboram para uma dada experiência de enfermidade é 

o resultado dos diferentes meios pelos quais elas adquirem seus conhecimentos 

médicos. Tais conhecimentos são diferentes entre as pessoas, por serem originados em 

situações biográficas determinadas. Consequentemente, os conhecimentos médicos 

construídos pelos membros ordinários da sociedade devem ser “localizados” em um 

contexto compreensivo mais amplo do que aquele oferecido pelos diversos subsetores 

de um sistema médico. O conhecimento médico de um indivíduo tem sempre uma 

história particular, pois é constituído de e por experiências diversas. Assim, é de se 

                                                             
295 Na realidade, o conceito de Modelo Explicativo foi desenvolvido por Byron Good (1977) na sua obra The 

hearth of what’s the matter: semmantics and ilness in Iran, cujo trabalho influenciou grupos de pesquisadores 

preocupados com a etnografia clínica, dentre os quais, Kleinman (ALVES, 1993). 
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esperar que este conhecimento exista em um fluxo contínuo e que o mesmo seja 

passível de mudanças, tanto em termos de extensão como em termos de estrutura. A 

interpretação da enfermidade tem uma dimensão temporal não apenas porque a 

doença, em si mesma, muda no decorrer do tempo, mas também porque a sua 

compreensão é continuamente confrontada por diferentes diagnósticos construídos por 

familiares, amigos, vizinhos e terapeutas (Idem, 1993, p. 267).       

     

Contudo, apesar da fecundidade deste conceito, torna-se difícil movimentar o ME na 

diáspora africana no Ceará, visto que no Brasil, particularmente, no Ceará e no contexto 

urbano de Fortaleza, a biomedicina e suas explicações acerca dos processos de saúde e doença 

são os únicos sistemas reconhecidos e legitimados pelo Estado, cujos discursos “científicos” 

são suficientemente hegemônicos para “desqualificar” todos os outros sistemas de cura, como 

são os casos dos sistemas terapêuticos religiosos e de cura: índigenas, de matriz africana, 

cristãos, orientais, bem como as terapias de pajés, pais de santos, rezadeiras e benzedeiras, 

pastores evangélicos, entre outros. Acerca da coexistência de diferentes sistemas religiosos e 

de saúde e doença existentes nas sociedades, o depoimento deste estudante bissau-guineense 

bem descreve essa convivência nas sociedades africanas. Vejamos: 

 

Eu costumo dizer que eu sou..., eu já fui muçulmano na verdade, mas acabei não me 

integrando porque vi várias coisas que eu não concordava e.... também ultimamente 

antes de cá vir, eu tive que fazer alguns costumes tradicionais e, isso me fez conviver 

mais com o animismo, então hoje eu me considero um animista, inclusive estou a 

tentar ver se consigo me aproximar de um terreiro aqui que é pra ver como é que 

funciona. [Estudante bissau-guineense cursando universidade pública e faculdade 

particular, residente em Fortaleza há cerca de quatro anos. Entrevista gravada em 
23/09/2013]. 

 

   

O relato deste estudante mostra o seu trânsito por diversas religiões, como a 

muçulmana, as tradicionais africanas, o animismo e, na vivência da Diáspora, este sujeito 

tenta se aproximar de um terreiro, para não perder sua espiritualidade. Nesta Diáspora 

africana em terras brasileiras, temos também uma coexistência de tais sistemas de saúde e 

cura, mesmo que num ambiente de hostilidade, caracterizado pela perseguição às religiões de 

matriz africanas e destruição de terreiros de Candomblé e Umbanda.  

Ainda assim, os sistemas terapêuticos religiosos e de cura persistem e têm sobrevivido 

ao longo do tempo, e continuam sendo utilizados pelos indivíduos, na sua maioria oriundos 

das classes populares, que não dispõem de planos de saúde, com destaque para as religiosas 

de matriz africana, as igrejas evangélicas pentecostais, além de grupos espiritas, entre outros. 

Entretanto, a biomedicina, com todo o seu discurso hegemônico e seu aparato racional e 

tecnológico, constitui o sistema médico mais utilizado pela sociedade. 
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7.1. Os discursos acerca da saúde e do acesso às unidades sanitárias em África 

Quando abordados sobre os processos de adoecimento, bem como do acesso aos 

serviços de saúde em seus países de origem, muitos estudantes africanos afirmaram que quase 

sempre se sentiam saudáveis e que raramente adoeciam. Tal percepção e discurso pode dever-

se ao fato de se sentirem protegidos por redes “familiares”, “clientelares” ou de conhecidos 

que, permitiam um acesso mais “fácil” aos serviços de saúde. Assim sendo, tais processos de 

adoecimento não eram motivo de preocupação. Senão, vejamos o depoimento deste estudante 

são-tomense sobre o assunto: 

 

Eu tinha acesso a médico porque a minha mãe é enfermeira. E aí, quase a família da 

minha mãe, praticamente, todos trabalham no Centro Hospitalar, minha mãe, minha 

tia. Aí quando eu ficava doente, a minha mãe é que consultava mas... Eu também 

dificilmente ficava doente. Eu não ficava doente. Eu nunca fiquei doente pra internar, 

só mais dor de cabeça e aí pra tomar medicamento e tal consulta só isso. [Estudante 

são-tomense cursando faculdade particular, morando há mais de 8 anos em Fortaleza. 

Entrevista gravada em 07/04/2014]. 

  

Por sua vez, outro estudante, desta vez de nacionalidade cabo-verdiana também aponta 

que sempre teve acesso às unidades de saúde e acompanhamento médico, bem como relata a 

existência de redes de médicos “conhecidos” que facilitavam “furar” a fila e, aceder ao 

atendimento em hospitais ou clínicas e, laboratório de análises, sem muitas dificuldades. 

Entretanto, esta situação mudou radicalmente, após ter desembarcado no Brasil, onde foi 

avisado das dificuldades de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS) e, passou a preocupar-se 

com a saúde devido às dificuldades de acesso. Analisemos seu relato: 

 

Olha, lá [em Cabo-Verde] tinha minha mãe que já.., já conhecia médicos latinos e... 

então, assim cubanos. Aí então sempre que eu ficava doente, ela também já, já, como 

é que eu posso dizer... já tinha uma noção, às vezes sabe o que eu tinha. Então sempre, 
qualquer coisinha já tinha alguém... chegava no hospital. Hoje não vejo como isso 

com uma coisa..., mas na época, eu conseguia passar a fila por que o médico já 

conhecia minha mãe, cubanos e tal. Aí pronto. Mas sempre tinha acompanhamento, 

tudo o que eu precisasse e tal, vai pro hospital, vai pra clínica, faz análise. Quando eu 

cheguei aqui [em Fortaleza], a primeira coisa que me avisaram: - não fique doente. 

[Estudante cabo-verdiano cursando universidade pública, residindo há 6 anos em 

Fortaleza. Entrevista gravada em 25/09/2013]. 

 

Já outro estudante, este oriundo do Togo, país da África Ocidental, aponta também 

facilidades no acesso à saúde, mesmo diante de uma realidade onde o acesso à saúde não está 

universalizado e não era gratuito, como é o caso de seu país de origem. Aponta também a 

coexistência de diversos sistemas de saúde – tradicional e biomédico – que permitem 

alternativas de cura. Entretanto, já na Diáspora, reclama da demora para ter acesso aos 
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serviços de saúde, no qual tem que esperar meses para ser atendido. Vejamos sua narrativa 

acerca dos sistemas de saúde existentes no Togo:   

 

Sim. Tem as medicinas tradicionais, às vezes algumas coisas que sua avó sabe e, faz 

assim e às vezes dá certo. Às vezes tem aquela coisa que você... mas enfim, é mais pra 

gente, porque a gente é da nova geração, então a gente não “manja” muito desses 

assuntos. Quando ficávamos doentes, nós íamos mais pra o hospital. Aí era fácil né, 
você vai pra o hospital hoje de manhã, já às 9h horas [da manhã] você era atendido e 

vai embora. Então, às vezes marca pra outra vez, mas era raro assim. O hospital não 

era de graça, mas você não tinha que esperar dois meses pra ser atendido. Uma coisa 

que me chocou aqui [em Fortaleza] quando eu cheguei, porque o cara falava... Quando 

eu tava gripado, eu fui pra o hospital universitário, falaram pra eu voltar em Dezembro 

e, era em Outubro. Aí eu olhei para o cara e perguntei: -cara, você tá falando sério? Eu 

tô com 40 graus de febre aqui, e você tá me mandando voltar em Dezembro. Aí eu 

olhei e disse pra o cara: - se eu não morrer até Dezembro, eu vou estar bem, deixa pra 

lá e eu fui embora. [Estudante togolês, cursando universidade pública, residindo em 

Fortaleza há mais de 4 anos.  Entrevista gravada em 28/03/2014].  

 

Depois de descrever os sistemas alternativos de saúde existentes na sua nação e, 

afirmar que contava com o conhecimento médico popular de sua avó, em caso de 

adoecimento, este estudante togolês relata sua experiência de adoecimento na diáspora e, 

afirma que ficou “chocado” com o acesso às unidades públicas de saúde na cidade de 

Fortaleza pois, mesmo com febre alta, a data de sua consulta foi marcada para dois meses 

depois.   

Para encerrar este tópico acerca dos discursos sobre as percepções e acesso à saúde 

dos estudantes nos seus países de origem, apresento um depoimento, de caráter comparativo 

que bem explicita as condições de saúde nos países africanos e, depois, a realidade vivenciada 

por estes sujeitos na Diáspora. Vejamos então, o depoimento deste estudantes bissau-

guineense o qual, pertencia à classe média no seu país de origem e tinha garantido o acesso à 

saúde pois sua mãe trabalhava neste mesmo setor em seu país de origem. Conforme seus 

relatos, em caso de mal-estares, sua própria mãe preparava os medicamentos em casa. 

Enquanto que em casos “mais sérios”, dirigia-se ao hospital. Relata também que em Guiné-

Bissau – tal como em outros países africanos – a saúde é precária, mas mesmo assim, as 

pessoas têm acesso. 

 

Ah, eu sempre vivi na área de saúde lá, a minha mãe é enfermeira, eu tava fazendo 

Enfermagem lá, eu tava no segundo semestre. Então, comparando a saúde de lá com 
aqui, aqui é desenvolvido mas...  para que as pessoas têm acesso é difícil, enquanto 

que lá, a saúde é precária, mas as pessoas têm acesso. Ah, minha mãe fazia em casa 

mesmo, se eu tava com dor de cabeça, alguma coisa, ela dava o medicamento, se eu 

tava desidratado, ela colocava o soro, garrafa de soro. Então... se fosse algo mais 

sério, eu ia ao hospital mesmo. Eu tinha acesso, como ela trabalha, ela entra na hora, 

direto. Ah, rapaz, aqui [em Fortaleza] graças a Deus eu nunca fiquei doente. Deus 
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sabe o que fazer, porque se eu ficar doente, pra pegar fila, pra conseguir acesso, até 

que os brasileiros não conseguem ter acesso. Imagina um estrangeiro que vem lá de 

longe, como é que vai ter acesso? [Estudante bissau-guineense cursando 

Especialização em universidade pública. Residente há cerca de 8 anos em Fortaleza. 

Trabalha com carteira assinada em instituição pública. Entrevista gravada em 

22/01/2014]. 

    

Já na Diáspora, onde reside há cerca de oito anos, este sujeito manteve o mesmo 

padrão de vida que possuía na sua terra e trabalha com “carteira assinada” numa instituição 

pública em Fortaleza. Mesmo assim, relata as dificuldades encontradas, tanto pelos 

imigrantes, quanto pelos próprios cidadãos brasileiros. Entretanto, o fato de serem 

estrangeiros e negros agrava a situação de vulnerabilidade dos estudantes no acesso aos 

serviços de saúde. 

A partir dos depoimentos referentes aos episódios de doença, percebi que em África os 

estudantes dispunham de diversos sistemas culturais e de saúde – tradicional,296 popular, 

religioso e biomédico – coexistindo em simultâneo e, tinham “garantido” o acesso à saúde por 

meio de redes clientelares, através de familiares e de conhecidos. Entretanto, esse acesso não 

é gratuito e não está universalizado, como mostra os depoimentos do estudante togolês e do 

último estudante bissau-guineense.  

 

7.2. Os discursos e vulnerabilidades no acesso às unidades sanitárias na Diáspora 

 Neste tópico, analiso as representações, as vulnerabilidades e discursos sobre a saúde e 

episódios de doença acontecidos na diáspora em Fortaleza. Para tal, presto atenção ao 

contexto social – particularmente, a condições como raça, renda, a própria origem africana, 

gênero e as condições de moradia – e também às condições de vida dos estudantes africanos, 

como fatores importantes não apenas para a sua inserção e integração na sociedade cearense, 

mas também cruciais para seus estados de saúde e de doença (BARATA, 2009).  

 Entretanto, antes de adentrar nesses discursos, cabe recordar que diversos estudos têm 

mostrado uma correlação entre migração e distúrbios que afetam a psique e a saúde mental 

dos indivíduos. Partindo dessa temática, na sua tese de doutorado intitulada O Sofrimento de 

Imigrantes: um estudo clínico sobre os efeitos do desenraizamento no Self, o líbano-brasileiro 

Jorge Maalouf (2005) investiga o sofrimento entre os imigrantes e os dispositivos que esses 

sujeitos utilizam para lidar com ele no Brasil. Partindo do ponto de vista da Psicologia 

Clínica, Maalouf reflete questão da imigração, desenraizamento e seus efeitos no Self dos 

                                                             
296 Em África, a expressão “medicina tradicional” refere-se à medicina africana. 
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indivíduos.            

 Na sua ótica, fatores como o stress, a língua não-materna falada no cotidiano e o 

cenário urbano podem ser compreendidos, como sendo aspectos relevantes, através dos quais, 

os indivíduos podem sofrer um processo de desenraizamento na imigração. Assim, muitas das 

vezes, a qualidade de vida desfavorável e a fragmentação da família constituem hipóteses em 

que o stress da imigração pode estar implicado (MAALOUF, 2005).    

 Por outro lado, num artigo no qual descreve os aspectos multidimensionais da saúde 

das populações imigrantes e seus descendentes em Portugal, Beatriz Padilla (2013), 

argumenta que a questão da saúde raramente é pensada como sendo central na vida dos 

imigrantes, onde frequentemente assume-se que estes sejam pessoas saudáveis e; em outras 

ocasiões são vistos como portadores de doenças que ameaçam a saúde pública do resto dos 

habitantes.            

 Cabe aqui destacar um episódio de racismo institucional acontecido em uma Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA) localizada no Bairro Conjunto Prefeito José Walter, na cidade 

de Fortaleza, no ano de 2014, na qual, um jovem bissau-guineense, estudante na Unilab e 

residente no Município de Redenção dirigiu-se a esta unidade sanitária com dores na garganta 

e problemas de anginas, na companhia da sua namorada de nacionalidade brasileira no início 

da noite. Um tempo depois de ter sido cadastro seus dados para abertura do prontuário nessa 

UPA, sua senha foi chamada. Chegado ao consultório, este explicou ao médico os sintomas 

que o acometiam. Após o estudante guineense terminar de falar, o médico saiu e pediu para 

que este esperasse no consultório e não voltou mais. Quase uma hora após a saída do médico, 

o estudante estranhou a demora e saiu do consultório, quando se deparou com a UPA 

totalmente vazia, sem profissionais e usuários e, parte dela com as luzes apagadas. Assustado, 

o estudante bissau-guineense e sua companheira saíram da UPA assustadíssimos, sem saber o 

que havia acontecido, eram quase meia-noite. Em seguida, tentaram chamar um taxi via 

telefone, quando receberam negativas de todos os taxistas, de que não se dirigiriam até ao 

local porque haveria um africano infectado com o vírus do ébola. Somente assim, o estudante 

e sua namorada compreenderam que o médico que os atendera, terá evacuado a UPA 

afirmando que o estudante africano estava com sintomas do vírus do ebola, bem como havia 

alertado todos os taxistas que não transportassem o africano porque estaria infetado. Em 

poucas horas, o bairro Conjunto José Walter encontrava-se em alvoroço por causa da ação 

deste médico. Assim, a companheira do estudante africano teve que ligar para seu irmão que 
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residia há dezenas de quilômetros de distância para ir busca-los de carro na UPA, pois, eram 

altas horas da noite e, sozinhos, não conseguiriam sair do bairro.  Este episódio veio à 

público, somente no ano seguinte, 2015, em um evento organizado para discutir a situação dos 

estudantes africanos no Estado do Ceará, meses após o estudante africanos apresentar baixo 

rendimento acadêmico e sintomas de depressão e, necessitar de acompanhamento psicológico 

disponibilizado pela IE onde se encontra inserido. O referido estudante relatou este episódio 

bastante constrangido, em meio a choro, prometendo abandonar o Brasil logo após finalizar 

seu curso. 

Padilha (2013) aponta a existência de vários aspectos da sociedade de acolhimento que 

influenciam as necessidades dos imigrantes em relação à saúde, como é o caso do trabalho ou 

ocupação em que estão inseridos, os riscos associados, os padrões de alimentação e nutrição, 

os horários e o clima, as condições de habitação e a sua localização, o grau de abertura da 

sociedade à interculturalidade, entre outros (PADILLA, 2013).    

 Nesta Diáspora, longe de casa, sem o apoio, sem referências familiares e das 

alternativas de cura existentes em suas nações de origem, os estudantes africanos ficam reféns 

do sistema biomédico e seu discurso de autoridade na interpretação e cura dos sofrimentos e 

das doenças que os afligem. A rigor, africanos e africanas têm que “se virar” sozinhos para 

aceder aos serviços do SUS. Outras vezes, quando a situação é mais complexa, tem que 

conseguir dinheiro para pagar o atendimento em consultórios, hospitais particulares e clínicas 

populares.            

 É fato inconteste que, não conhecendo e estarem familiarizados com as medicinas 

alternativas e sistemas de cura existentes na Diáspora no Brasil, assim como não contando 

com a proteção e ajuda de parentes que os amparavam em suas terras, como também o fato de 

não possuirem redes clientelares e de conhecidos que facilitem o acesso aos serviços de saúde, 

muitos estudantes africanos passam por momentos de aflição, adoecimento e até situações de 

morte. Assim, os africanos ficam dependentes do SUS, com suas longas filas, precário 

atendimento e dificuldades de comunicação com seus profissionais. Cabe aqui lembrar as 

mortes de Lester Indeque e de Ciserina dos Santos, dois estudantes bissau-guineenses –o 

contingente africano mais vulnerável a nível socioeconômico a residir em Fortaleza – 

falecidos no ano 2014, vítimas de doenças, casos estes já relatados nesta Tese, cujos processos 

de adoecimento serão analisados ainda neste segmento, mais à frente.   

 De fato, quando indagados acerca dos processos de adoecimento, bem como do acesso 
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aos serviços de saúde em seus países de origem, no continente africano, muitos estudantes 

afirmavam que, quase sempre se sentiam saudáveis e, que raramente adoeciam. Entretanto, 

tais situações mudaram, radicalmente, após terem desembarcado no Brasil, onde passaram a 

preocupar-se com a saúde, devido às dificuldades de acesso às unidades sanitárias. 

 No cenário da Diáspora na cidade de Fortaleza, além das dificuldades em aceder aos 

serviços médicos, os estudantes africanos passam a apresentar distúrbios emocionais de várias 

ordens e sintomas de doenças psíquicas. Assim, questiono se os distúrbios relatados por estes 

sujeitos são causados pelas rupturas com seus mundos psicológico, social e material 

africanos? Ou são causados nas suas relações a sociedade fortalezense e suas discriminações e 

exclusões conforme a raça, renda, gênero, nacionalidade, etc?   

 Quase sempre que tentam acessar as unidades de saúde, os africanos têm vivenciado 

situações de preconceito e dificuldades de comunicação com profissionais de saúde nas 

unidades sanitárias a que se dirigem para tratamentos médicos, em interações que demonstram 

a existência de racismo institucional. Bem como se sentem constrangidos com os olhares de 

outros usuários desses serviços de saúde. Suas narrativas e discursos apontam para a 

existência de conflitos com a sociedade de acolhida, com instituições públicas e particulares e, 

seus agentes e profissionais. Também relam a existência de problemas de relacionamento, 

emocionais, traumas, processos de depressão e, finalmente, doenças orgânicas.  

 Assim, para a compreensão dos processos de saúde e doença destes indivíduos, presto 

atenção não apenas aos seus relatos sobre essa temática, mas também focalizo suas interações 

com a sociedade fortalezense: instituições e serviços públicos e seus agentes, particularmente, 

com os serviços de saúde. Durante as entrevistas, quando questionados sobre a sua saúde 

durante a vivência na cidade de Fortaleza, normalmente, estes sujeitos apontam processos de 

adoecimento, assim como reclamam das demoras no atendimento nas unidades sanitárias 

quando se sentem doentes e dos serviços públicos de saúde que são precários. Também 

lamentam o fato de não disporem de “plano de saúde”. Então vejamos o relato de um 

estudante cabo-verdiano acerca de seus episódios de doença acontecidos na Diáspora: 

 

E eu já fiquei doente aqui, assim pra valer, mas... Eu já tive duas infecções 

alimentares assim.., não foram legais, assim. Mas passei muito mal mesmo, assim 

ficar 5 dias na cama, a família da minha namorada é que me ajudou e tal assim. Mas, 

eu não tenho um plano de saúde, porque... eu acho um absurdo. Porque às vezes a 
gente paga pra não ter tanta coisa, assim. Eu fui, eu fui ao hospital, eu fui. Mas eu 

lembro que... assim foi demorado pra atender, é aquela coisa. Depois quando eles 

viram que, realmente, eu não tava bem, chegaram pra mim e já colocaram pra mim: - 

ah, você tá com febre porque você não falou? Eu falei: - ora, eu falei. Mas teve outros 
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momentos que disseram: - não aqui já não atende mais emergência. Aí eu tive que ir lá 

pra o posto de saúde, doente, andando, tá entendendo? Eu acho aqui precário, serviço 

público, saúde pública é difícil, principalmente pra quem é estrangeiro. [Estudante 

cabo-verdiano cursando universidade pública, residindo há 6 anos em Fortaleza. 

Entrevista gravada em 25/09/2013]. 

  

Este estudante relata pelo menos três episódios de adoecimento que considera “sérios”, 

causados por infecções alimentares, nos quais passou por momentos de aflição. Num dos 

episódios, o estudante contou com a ajuda e solidariedade da namorada pois não conseguia 

aceder à unidade sanitária e não possuía “plano de saúde”. Nesse cenário, relata dificuldades 

em ser levado “à sério” pelos profissionais de saúde ou, mesmo de descaso da parte desses 

agentes. Por outro lado, também reclama da precariedade do atendimento nos serviços 

públicos de saúde, onde não existe serviços de emergência. Mais uma vez, a condição de 

estrangeiro no Brasil parece ter contribuído para tal cenário.   

Já este estudante bissau-guineense também mostra a existência de diferenças 

significativas na sua saúde entre o período em que morava em seu país de origem e, depois 

quando se mudou para Fortaleza. Após certo tempo de vivência na diáspora, este passou a ter 

problemas relevantes de saúde. Senão, vejamos seu discurso: 

 

Prontos, eu nunca tive problemas de saúde assim, problemas relevantes de saúde lá em 

Guiné. Mas quando cá cheguei, eu acho que questões de adaptação, tive algumas 

febres, meio quentes e.., até dengue já peguei. Eu, mas eu acho que isso deve-se ao 

local onde eu moro. Então, é muito húmido, muito escuro, muitos mosquitos, aqui se 

chama pernilongo, muriçoca ou pernilongo. Então, eu acho que é por isso, passei.., 

que é assim. Peguei dengue, passei uns dois meses. Fui ao hospital fui internado. 

Fiquei três dias internado. [Estudante bissau-guineense, cursando universidade 

pública. Residente em Fortaleza há cerca de quatro anos entrevista gravada em 

23/09/2013]. 

  

No relato acima, percebe-se que que o estudante atribui os problemas de saúde às 

questões ligadas à adaptação como febres, assim como às condições de salubridade na 

quitinete onde vive – quente, húmida e escura, bem como a ação das muriçocas. Este sujeito 

relata ainda que contraiu dengue e, acabou ficando internado por três dias. 

É importante relatar que, durante a análise destes dois últimos depoimentos acima – do 

estudantes cabo-verdiano e do estudante bissau-guineense, bem como os relatos das 

estudantes moças Nyeleti e Xiluva – percebi que estes sujeitos moravam na “colônia”, um 

edifício que chegou a concentrar mais de três dezenas de africanos, localizado na Rua 

Marechal Deodoro, no bairro Benfica, cujas condições de salubridade não eram das melhores, 
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conforme a descrição densa realizada no segmento relacionado às dificuldades dos africanos 

em alugar imóveis na cidade de Fortaleza.  

Assim, parte dos problemas de saúde desses sujeitos também podem estar ligadas às 

condições de habitação e até as condições de vida na Diáspora. Quando narram as concepções 

e experiências de saúde e dos episódios de doença acontecidos em África, nas suas terras de 

origem, a maioria dos estudantes africanas e africanas se considerava saudável. O fato de 

terem acesso “facilitado” – ainda que por meio de redes clientelares – pode contribuir para tal 

representação positiva acerca da saúde. 

Já na Diáspora também se consideram pessoas sadias, ainda que tenha tido episódios 

de doença marcantes – infecções alimentares, dengue – que os obrigaram a internamentos ou 

a ficarem acamados em casa. Durante os processos de adoecimento, muitos africanos não 

conseguem aceder ao SUS por conta das filas de espera e relatam dificuldades de 

comunicação com os profissionais de saúde, em algumas situações que refletem a existência 

de racismo institucional. Dessa forma, suas narrativas apontam dificuldades no acesso às 

unidades de saúde, vivenciando situações de desproteção social e, a saúde passa a ser motivo 

de preocupação e temores de adoecimento.        

 Para alguns indivíduos, a experiência de migração cria uma situação de ruptura com as 

raízes de origem, provocando uma situação semelhante a que Simone Weil (2001) apud 

Maalouf (2005, p. 2) designa de “desenraizamento”.297 Além dos sintomas físicos das doenças 

– infecções, dores físicas, entre outras – os africanos parecem ser acometidos de sofrimentos 

de ordem emocional, psíquica e clínica, ligados ao desenraizamento. Entre os estudantes 

africanos, esse “desenraizamento” se manifesta através de seus depoimentos e relatos, nos 

quais, fazem alusão a sentimentos como solidão, saudade, depressão, mas também a situações 

de stress, irritação, bruxismo, dores de cabeça constantes, e outros mal-estares contra os quais, 

os estudantes não encontram ou dispõem de dispositivos para o seu enfrentamento. 

 Nas suas narrativas, a maioria dos estudantes mencionava a existência de uma vida 

saudável, quando estavam em seus países de origem. Mas, já em Fortaleza, apontam para a 

existência de episódios de adoecimento e de doença relevantes. Seus relatos apontam que no 

contexto africano, esses sujeitos dispunham de diversos sistemas culturais e de saúde – 

tradicional, popular, religioso e biomédico – coexistindo em simultâneo. Assim como tinham 

                                                             
297 O desenraizamento cultural acontece quando os indivíduos são retirados de suas terras de origens ou de seu 

habitat comum, nos quais, tem fixados suas crenças, tradições, hábitos, ou quando estão inseridos num ambiente 

no qual não estão adaptados. 
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“garantido” o acesso à saúde por meio de redes clientelares, através de familiares, de amigos e 

de conhecidos. Entretanto, já no Brasil, seus depoimentos apontam a existência de 

dificuldades no acesso às unidades de saúde, vivenciando situações de desproteção social e, a 

saúde passa a ser motivo de preocupação e temores de adoecimento.   

 Nesse sentido, para além das precárias condições de habitação e da própria vida na 

Diáspora vivenciada pelos estudantes africanos e africanas, por outro lado, o sentimento de 

desvantagem material, a insuficiência recursos financeiros e o sentimento de “privação 

relativa” de (Gurr, 1970), também podem diminuir a saúde ou mesmo produzir doenças. Já 

Barata (2009) afirma que a condição e posição social que os indivíduos, neste caso os 

estudantes africanos, ocupam na Diáspora pode repercutir sobre a sua saúde. 

 

7.3. A vulnerabilidade das mulheres no acesso à saúde na Diáspora   

 Relativamente à saúde das mulheres imigrantes, estudos como os de Almeida & 

Caldas (2012a, 2012b, 2014) realizados em Portugal mostram que, de forma geral, os efeitos 

que os processos migratórios podem assumir na saúde dos migrantes são variados e 

complexos. Num artigo de natureza bibliográfica, estes dois autores fazem um levantamento e 

revisão de literatura dos artigos publicados sobre cuidados materno-infantis em mulheres 

imigrantes entre 1990 e 2012, um período de doze anos, em português, inglês, francês e 

espanhol.  

A partir de variáveis mais decisivas – acesso, utilização e qualidade dos cuidados 

recebidos durante esse período – e, validadas pela perspectiva das usuárias, estes dois autores 

consideram que a gravidez e maternidade constituem períodos de maior vulnerabilidade na 

mulher migrante. Também concluíram a existência de um perfil de risco associado à mulher 

migrante, risco esse acrescido de morbidade e mortalidade materna, fetal e neonatal que, 

frequentemente interagem com determinantes sociais de pior prognóstico, e carecem de 

políticas de saúde pública ajustadas (ALMEIDA; CALDAS, 2012a, 2012b).  

Partindo da hipótese de que a saúde e garantia de acesso aos cuidados de saúde são 

pilares da inclusão social dos imigrantes, no caso das imigrantes de origem africana, estes 

autores perceberam que estas enfrentam frequentemente dificuldades de integração precoce 

das imigrantes devido à barreiras intrínsecas e externas; a existência de queixas na 

interpretação da lei e a sua usurpação por parte dos atendentes e funcionários públicos 

estatais; assim como uma crescente burocratização associadas às instituições que o Estado 
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disponibiliza para o atendimento aos imigrantes que, se revela danosa nos percursos de vida e 

vulnerabilidades decorrentes do processo migratório (Idem, 2012a). 

Em um estudo comparativo entre mulheres portuguesas e imigrantes africanas 

nascidas nos PALOP, imigrantes brasileiras e outras oriundas do Leste europeu, onde se 

objetivava caracterizar os cuidados de saúde prestados, identificar e compreender os padrões 

de satisfação e procura de cuidados de saúde materno-infantil, bem como avaliar as 

percepções sobre a sua qualidade, este autores entrevistaram onze mulheres africanas que, 

tinham níveis médios de educação, com frequência entre 4 a doze anos na escola e, estavam 

em processo de legalização da sua situação neste país europeu (ALMEIDA et al, 2014).  

 A maioria destas apresentava mais complicações durante a gravidez, duas das quais 

tiveram perda de crianças nos primeiros três meses de vida: mais infecções, desordens 

resultantes causadas por hipertensão e diabetes gestacional, bem como aborto espontâneo, 

morte perinatal e neonatal em gravidezes anteriores. Quando se considerou a utilização de 

cuidados de saúde e a compreensão completa das consultas médicas, algumas mulheres 

africanas revelaram-se susceptíveis às barreiras linguísticas e, uma atitude passiva na 

abordagem aos profissionais de saúde.  Ainda assim, as mulheres africanas avaliavam de 

forma positiva a prestação de cuidados de saúde que receberam (Idem, 2014).            

Durante a pesquisa de campo com estudante africanos, duas das estudantes entrevistas 

estavam grávidas, à época das entrevistas. Assim, no tocante às mulheres na diáspora africana 

em Fortaleza, durante as conversas informais, tal como a maioria dos africanos, as mulheres 

afirmaram que eram saudáveis durante a vivência no país de origem, assim como na diáspora.

 O primeiro caso que coloco em análise é bem interessante. Trata-se de uma estudante 

são-tomense que afirma estar de boa saúde, mas aponta uma situação inusitada logo no início 

da sua estadia na Diáspora: o fato de não menstruar durante os cinco primeiros meses de 

estadia em Fortaleza. Assim, a estudante apontava como causa para tal fato, a mudança 

climática. Observemos: 

 

Hum... eu acho que deve estar boa né. No início, quando eu cheguei sim, tinha 

preocupações com a saúde. No início quando eu cheguei por causa da mudança de 
clima, não sei quê, teve uma altura que eu fiquei cinco meses assim, sem menstruar 

devido à mudança de clima. Eu fiquei muito preocupada, não assim em termos de 

gravidez nada, mas não é normal. [Estudante são-tomense cursando faculdade 

particular. Residente há cerca de cinco anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 

04/03/2014]. 
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O depoimento acima representa um caso extremo de reação do corpo a um novo 

ambiente climático, no qual, após a chegada à Fortaleza, a estudante passou a ser acometida 

de preocupações com a sua saúde. Por outro lado, tal situação pode-se dever às novas 

preocupações e mudanças no estilo de vida e rotina, inerentes aos processos migratórios. 

Vejamos, agora, o depoimento de Xiluva, uma estudante cabo-verdiana, acerca de suas 

condições de saúde na Diáspora. Esta estudante diz sofrer com dores de cabeça constantes e 

stress, tendo tido sangramentos no nariz. Assim, atribui tais sofrimentos às causas 

climatéricas. Também afirma ter dificuldades no acesso à cuidados médicos na experiência da 

Diáspora.  

 
Aqui [no Ceará] tem muito stress, eu sinto muita dor de cabeça, eu sangro pelo nariz, 

coisa que eu nunca lá em Cabo-Verde eu sangrei. A primeira vez que eu cheguei aqui 

eu sangrei. Eu acho que é por causa do sol, aqui tem sol demais. Eu acho isso aí, eu 

sinto dor de cabeça demais. Lá em Cabo-Verde a minha saúde era melhor, melhor, 

tranquila, sem stress na cabeça. Eu já fiquei doente aqui, até eu fui pra o hospital 

porque eu senti dor de estômago, eu senti muita dor de estômago. Fui atendida. Eu 

sempre tive atendimento médico, sempre que fiquei doente aqui. Lá em Cabo-Verde 

eu também tinha acesso a atendimento médico. Aqui [no Ceará] eu já encontrei 

dificuldade porque é assim, aqui não tem ninguém pra cuidar de mim, só que lá no 

meu país, eu tenho pessoas pra cuidarem de mim. Minha família, minhas irmãs, minha 

mãe, minha família toda cuida de mim e, aqui eu sou sozinha aqui. Então a dificuldade 

é maior. Nunca tive dificuldades de dinheiro, é mesmo questão de ter acesso à saúde. 
(Xiluva. Estudante cabo-verdiana que finalizou o curso em faculdade particular. 

Trabalhava/estagiava na SEJUS à época da entrevista. Entrevista gravada 

13/03/2014). 

 

Esta estudante cabo-verdiana aponta que, em África contava com o apoio das irmãs e 

da família em geral, mas no Ceará se sente sozinha e, aponta dificuldades em acessar às 

unidades sanitárias. Afirma claramente que o problema não é dinheiro, mas o acesso à 

serviços de saúde. Apresento agora o depoimento de Nyeleti – uma estudante bissau-

guineense cuja história já foi relatada em segmentos anteriores. Esta afirmava que, sempre se 

sentiu saudável e, que em África, acessava a clínicas privadas em caso de adoecimento e, 

nunca teve motivos para se preocupar com a saúde. Quando ficava doente em seu país de 

origem, dirigia-se à clínica privada pois, tinha condições para tal. Senão, vejamos:   

 

Minha saúde sempre foi ótima. Quando ficava doente em Guiné-Bissau, às vezes eu ia 

para o hospital. É como aqui, eu estou bem. Na Guiné eu ia pra clinica privada. Mas 

aqui no Brasil é muito caro. Lá eu pagava consulta na clínica privada, eu tinha 

dinheiro, eu não pagava aluguel, porque é que eu não iria. Aqui eu só vou ao hospital 

público por causa da pobreza. E aqui [Em Fortaleza] as pessoas, às vezes não atendem 
bem. Lá na África era só clínica privada que eu ia. [Nyeleti, estudante bissau-

guineense 27 anos, finalizou o curso de Técnica de Enfermagem, em uma faculdade 

particular, residente há mais de 5 anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 

19/03/2012]. 
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Já na Diáspora quando adoece vai ao hospital público, por conta da situação de 

“pobreza” em que se encontra, assim como reclama do atendimento no posto de saúde. Cabe 

recordar a situação desta interlocutora que terminado o curso Técnico em Enfermagem, não 

tinha dinheiro para se matricular no Curso Superior de Enfermagem e, estava estagiando, mas 

não era remunerada. Assim, vivia no limite de sua condição econômica, contando com a ajuda 

de seus pais, irmão e namorado. Desta forma, ela acessa o posto de saúde mais próximo de 

sua residência no bairro Benfica, quando apresenta e outras situações menos graves de 

adoecimento, como gripes e febres. Afirma também que nunca precisou ir ao hospital. 

Entretanto, argumenta que não tem acesso a tratamento médico, mas nunca teve dificuldade 

para ser atendida, nunca encontrou filas nem demoras.  

No depoimento seguinte, Nyeleti relata suas experiências de saúde e de adoecimento 

tanto em África como na diáspora em Fortaleza. Assim, afirma que passou a sofrer de stress 

na diáspora e, por isso passou a “tomar cerveja para tirar o stress”. Assim, começou a ingerir 

bebidas alcoólicas no Brasil, depois que começaram a surgir problemas na sua vida. Ora, 

vejamos seu relato:       

Eu me considero uma pessoa saudável. Às vezes tenho gripe, mas passa. Quando 

tenho gripe vou ao posto do EMLURB. Aqui eu estou sem dinheiro para ir fazer 

consulta nas clínicas. Só na África é que eu fazia a consulta na clínica privada, nunca 

tive que me preocupar com a minha saúde. Aqui no Ceará só gripe normal. Nunca 

precisei ir ao hospital, graças a Deus. Aqui não tenho acesso a tratamento médico. 

Aqui só quando eu estou a sentir uma febre, vou ao posto. Nunca tive dificuldade, 
sempre fui atendida. Não tinha fila, não demora. Ás vezes eu tomo cerveja para tirar o 

stress. Cachaça não. Às vezes eu tomo só uma latinha de cerveja para tirar um pouco 

de stress. Eu vivo estressada. Eu comecei a beber aqui no Brasil, depois de surgirem 

as dificuldades. Aí eu tomo a geladinha pra tirar o stress da cabeça. [Nyeleti, estudante 

bissau-guineense 27 anos, finalizou o curso de Técnica de Enfermagem, em uma 

faculdade particular, residente há mais de 5 anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 

19/03/2012]. 

 

Esta estudante mostra uma situação de mobilidade social descendente, devido à perda 

de renda na Diáspora, onde apresenta dificuldades em pagar aluguel e manter o padrão de 

vida, e o nível de acesso e atendimento nos serviços de saúde que estava habituada na sua 

terra. Desta feita, a situação de vulnerabilidade socioeconômica passa a afetar seu acesso à 

saúde. Seu depoimento é revelador das situações de privação vivenciadas por muitos 

estudantes africanos.           

 Neste caso particular, trata-se da situação de privação relativa vivenciada pela 

estudante bissau-guineense. Esta estudante depende das ajudas de seus pais, do irmão e, 

mesmo do namorado para sobreviver e pagar as contas pessoais na Diáspora. Desta forma, ela 
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sente-se “stressada” e começou a refletir, lembrando das vantagens e tranquilidade que 

vivenciava no seu país de origem, na companhia de seus pais e outros familiares. Não tendo 

fonte de renda ou dinheiro em poupança, conclui que a única vantagem de estar no Brasil foi a 

sua formação profissional. Ainda assim, brinca com a alternativa de arranjar um marido rico 

para ter uma vida mais confortável. 

Acerca da saúde das mulheres imigrantes, Almeida & Caldas (2012a) apontam que 

além das enfermidades orgânicas, tais populações evidenciam um maior risco de sofrer de 

doença mental, incluindo depressão, esquizofrenia, stress pós-traumático. Por outro lado, 

apontam ainda que o contingente de mulheres migrantes africanas apresenta mais 

complicações sexuais e reprodutivas, evidenciando piores resultados obstétricos e perinatais 

como baixo peso ao nascimento, e partos prematuros, mais complicações durante a gra-

videz, maior morbidade e mortalidade materna, em comparação com as mulheres 

nativas.  

Voltando para a diáspora africana no Ceará, durante a pesquisa de campo, entrevistei 

duas estudantes bissau-guineense que estavam grávidas, entre o terceiro e o quarto mês de 

gestação: a primeira com cerca de 26 anos e, a segunda com 24 anos de idade. Eram suas 

primeiras gravidezes e percebi que, apesar das preocupações com o futuro dos filhos, estas 

tinham uma boa percepção de sua própria saúde, assim como acerca do acesso e atendimento 

nas unidades sanitárias de Fortaleza. Elas já tinham realizado pelos menos duas consultas pré-

natais. A primeira moça apresentava-se bastante otimista com o acesso aos serviços de saúde 

e às consultas pré-natais, assim como já tinha planejado o hospital onde faria o parto. 

Vejamos então, seu relato que revela tranquilidade com a gravidez:  

 

Aí eu penso em ter um nené e casar. Que dá direito de ir e vir [risos]. Até já estou 

grávida. Já resolvi tudo. Isso é tranquilo, posto de saúde, hospital onde vai nascer. 

Facilita o trabalho, porque eu acho que aqui tem muito a crescer né. Meu filho se for 
homem vai ser Lucas, eu gosto do nome de Lucas. Se for mulher vai ser Awyla, 

porque é meu nome e nome do meu namorado. Nome dele é Yannick e o meu é 

Winnie. Awyla. Vai nascer aqui mesmo em Fortaleza. Vem Copa do Mundo, vai ter 

muitas oportunidades. Eu estou em busca dessas oportunidades, eu estou estudando, 

me aperfeiçoar mais, fazer um curso de francês, inglês, me aperfeiçoar cada vez mais, 

no trabalho. [Estudante bissau-guineense cursando universidade pública, residente em 

Fortaleza há cerca de 5 anos. Grávida de três meses, na época da entrevista]. 

 

 O depoimento acima mostra um caso suis generis, no qual, esta estudante grávida 

mostra-se tranquila –“já resolvi tudo. Isso é tranquilo” –  e, aparenta muito melhor saúde em 

Fortaleza do que no seu país de origem, também se apresenta otimista quanto ao seu futuro 

nesta diáspora e de seu futuro filho, já planejando o nome do bebê conforme o sexo e, 
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pensando nas possibilidades de emprego advindas da Copa do Mundo a ser realizada no 

Brasil, no ano 2014. De fato, nos estudos acerca da saúde dos imigrantes, vários autores têm 

reconhecido a existência do fenômeno como “efeito do migrante saudável” ou “healthy 

migrant effect” que, aponta para o fato de alguns migrantes serem mais saudáveis do que as 

populações nativas ou da mesma origem no país de acolhida (ALMEIDA; CALDAS, 2012b), 

(DIAS; GONÇALVES, 2007). Acerca deste efeito, cabe aqui mencionar a existência de um 

seleto grupo de estudantes africanos – formado por alunos cabo-verdianos e são-tomenses da 

FANOR – que, às datas das entrevistas, possuiam planos de saúde privados ou tinham acesso 

a atendimento de saúde de qualidade na clínica desta IES. Estes estudantes africanos quase 

não apresentavam queixas em relação à saúde e seu atendimento pois, sentiam-se bastante 

seguros em relação a esse aspecto, inclusive com uma confiança no plano de saúde, acima de 

muitos brasileiros.          

 Outra situação interessante, foi a de um casal de estudantes moçambicanos na casa dos 

trinta anos de idade que, se inseriram no Mestrado de um dos programas de pós-graduação da 

UFC, no ano 2014. Cerca de seis meses após a chegada à Fortaleza, este casal procurou uma 

clínica privada localizada no Centro da cidade, onde a mulher se submeteu a uma cirurgia 

bariátrica ou de redução de estomâgo. Para tal, o casal de estudantes realizou um empréstimo 

monetário no Banco do Brasil e assim a mulher pôde realizar a intervenção cirúrgica. Estes 

moçambicanos – pertencentes à classe média, ambos funcionários públicos em ministérios do 

Estado, cujo marido também dava aulas em uma IES particular nesta nação africana, tinham 

três filhos pequenos que, deixaram aos cuidados de uma avó e de uma empregada doméstica 

no país de origem – logo, nas primeiras férias letivas, decidiu pela realização de tal 

procedimento médico, com todos os riscos envolvidos. Assim, foi na Diáspora no Brasil que, 

esta mulher africana “realizou seu sonho de consumo”, ao submeter-se a tal cirurgia por 

razões estéticas e assim, pôde melhorar a sua autoestima, emagrecer e sentir-se mais elegante. 

Cabe aqui mencionar que, este casal que não conhecia a cidade, mal se adaptara à realidade 

em Fortaleza e odiava ter que se deslocar de ônibus e topics, visto que em Moçambique 

moravam em um flat em um bairro mediano, possuíam dois carros – daí que há muitos anos 

que não andavam de transporte públicos – gozavam de poder de compra e de prestigio 

social.298            

                                                             
298 Acompanhei de perto a vida e inserção deste casal de moçambicanos pois, fui eu quem os recebeu e acolheu 

na cidade de Fortaleza. Nesta acolhida, acompanhei-os nos processos e caminhadas a diversas instituições quais, 

quais sejam: Polícia Federal para a tratar do RNE; Receita Federal para tratar do CPF; Banco do Brasil para 
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 Assim, quase sempre, deslocavam de táxi e frequentavam uma academia de ginástica, 

onde se exercitavam e mantinham um estilo de vida saudável. Porque não se adaptara à 

culinária cearense, muitas vezes, o casal almoçava e jantava em restaurantes no bairro Benfica 

– evitando o restaurante universitário – ou faziam as refeições à moda moçambicana, em casa. 

Na Diáspora, este casal também gozava de prestígio e de admiração, com muitas amizades na 

comunidade africana e mesmo entre os brasileiros, frequentando regularmente o shopping, 

indo às festas africanas e à Beira-Mar, em momentos de lazer. Em outra ocasião de férias 

letivas, este casal chegou a viajar para o litoral de Icapuí, um Município localizado na região 

Oriental do Ceará, onde se alojado em uma pousada, cerca de uma semana. Além do auxilio 

monetário da bolsa de estudos do CNPq, este casal também utilizava e movimentava dinheiro 

a partir de suas contas-salários e cartões de créditos moçambicanos, visto terem pedido 

“afastamento com remuneração” nos seus locais de trabalho, para continuidade de estudos no 

Brasil, daí o seu estilo de vida e poder de consumo no Brasil. 

Vejamos agora, uma situação oposta a do seleto grupo de africanos acima descritos, a 

partir do depoimento da estudante Nanana – já apresentada em segmentos anteriores desta 

Tese – acerca de suas interações com o SUS. Grávida de quatro meses, à época da entrevista, 

Nanana afirmava ser saudável, que nunca havia tido necessidade de se deslocar ao posto de 

saúde ou hospital porque nunca tivera nenhum problema sério de saúde. Entretanto, 

apresentava dificuldades para realizar os exames médicos exigidos para o acompanhamento 

das consultas de pré-natal, porque os materiais estavam em falta no SUS, razão pela qual, 

teria que fazer numa clínica ou laboratório privado e, tais exames custavam caro. Passados 

quatro meses de gravidez, Nanana ainda não havia feito qualquer exame laboratorial, por isso, 

se mostrava apreensiva quanto à sua sorte e a de seu filho. Observemos: 

 

Doente, assim, graças a Deus há quatro anos nunca fiquei doente. Nunca precisei ir ao 

posto de saúde ou hospital. Agora que estou prenha não sei como é que vai ser. O que 

eu tenho precisado é ir na farmácia comprar um Tylenol quando estou com dor de 

cabeça. Eu não sei bem porque eu nunca fui atrás. Agora eu fui fazer meu pré-natal no 

posto de saúde, só que tá faltando material. Eu vou ter que fazer os exames no 
particular. Só que eu tô procurando um particular mais barato. O mais barato que eu 

encontrei foi 190. O resto foi 300, 400 reais. A médica passou 11 exames pra eu fazer, 

incluindo HIV, Hemograma, um bocado de coisa. Aí 195 reais, eu achei o mais 

barato. Nos, eu achei os exames por 300 reais. Eu achei muito caro. Tá difícil porque 

tá faltando material. Aí eu preciso levar isso até início do mês de abril porque vai 

fazer 4 meses que estou prenha. Se eu estivesse em Guiné eu teria acesso fácil, meu 

                                                                                                                                                                                              
abertura de contas correntes, bem como as idas e vindas às imobiliárias na tentativa de alugar um imóvel para 

residirem. Durante um ano, acompanhei de perto a sua inserção, tendo facilitado a sua inserção na sociedade 

fortalezense, inclusive, assinando o contrato de aluguel de uma casa na qual residiram, no meu próprio nome.    



 

459 

 

pai conhece muita gente, aí tem influência. Até porque lá é mais barato, você sabe 

como é né. Também porque é muita gente. Aqui tem um milhão e meio de habitantes, 

sabe como é. [...]. Eita meu Deus! Eu não sei ainda como vai ser, esse negócio de ser 

mãe aqui no Ceará. Meu nené vai nascer agora em setembro. Esse será o meu primeiro 

filho. [Estudante bissau-guineense de 24 anos, cursando faculdade particular, morando 

há mais de quatro anos em Fortaleza, grávida de quatro meses, durante a realização 

das entrevistas]. 

 

Esta estudante africana que sempre se considerou saudável, entrou no ciclo de 

vulnerabilidade após engravidar na Diáspora, por conta da falta de material para a realização 

de exames laboratoriais nas unidades sanitárias públicas, restando a alternativa da realização 

em hospitais particulares, que eram bastante caros para a sua condição econômica. Desta 

forma, ela recorda com nostalgia das facilidades de acesso à saúde que tinha na Guiné-Bissau, 

seu país de origem, a partir de redes clientelares de seu pai que, tinha conhecidos na área da 

saúde.299 Assim, pela primeira vez, na sua vida, surgem preocupações quanto à sua saúde e a 

de seu primeiro filho, assim como demonstra preocupações porque não sabe “como é esse 

negócio de ser mãe aqui no Ceará”. Esta jovem mulher africana também relatou ter sofrido 

algumas situações de preconceito dentro de uma unidade sanitária onde realizava o pré-natal, 

por parte de usuárias brasileiras. Vejamos, em seguida, seu relato:  

 

Eles acham que a gente tá aqui por conta do governo. Não! Não é todo o mundo, a 

maioria da gente está aqui por conta própria, paga imposto e nem ganha nada com 

isso, entendeu! A gente não usufrui de muitas coisas. Se a pessoa não tem paciência 

de ir no posto de saúde porque não vai para o particular? Quem paga isso são eles. As 

pessoas sem informação que não sabe de nada e fala essas besteiras. Mas ofende-me 

claro. Eu ficar calada, meu filho? Não fico não, eu meto... tenho resposta na ponta da 

língua. Eu devolvo na hora, meu filho eu tô aqui por conta própria, não preciso do 

Lula pra me sustentar. [Estudante bissau-guineense de 24 anos, cursando faculdade 

particular, morando há mais de quatro anos em Fortaleza, grávida de quatro meses, 
durante a realização das entrevistas]. 

 

Entretanto, tenho conhecimento de outros eventos e situações revelam 

vulnerabilidades das mulheres africanas diante dos serviços de saúde, particularmente, no 

                                                             
299 No início do ano 2016, encontrei-me com Nanana na sua barraca localizada na Praça da Bandeira, no Centro 

de Fortaleza, onde confeccionava e vendia refrigerantes, água mineral, vitaminas, lanches, sanduiches, coxinhas, 

etc. Nannana vivia na companhia de uma conterrânea, havia terminado seu curso superior, seu filho tinha dois 

anos de idade e já estava na creche. Tinha que trabalhar para sustemtar a si própria e ao seu filho. Esta jovem 

mãe informou-me que seu pai falecera e estava preocupadíssima com sua mãe e seus irmãos, visto que seus tios, 

irmãos de seu pai, ameaçavam tomar a casa onde sua mãe residia logo após a morte de seu pai. Ela não viajou à 

Guiné-Bissau para assistir ao funeral de seu pai, possivelmente, porque não conseguiria voltar a entrar no Brasil. 

Na altura, estava separada do pai de seu filho. Sua vida parecia dura, apesar da sua boa-disposição, apesar da 

preocupação com a sorte de sua mãe. Quase sempre que eu passava pela Praça da Bandeira, em direção ou 

voltando do Centro da cidade, eu a via conversando com algum africano. No final do ano 2016, a Prefeitura de 
Fortaleza decidiu reformar a Praça da Bandeira. Assim, as barracas foram retiradas, temporariamente, da Praça, 

para dar lugar à reforma. Após a reforma, as barracas retornaram aos seus lugares, mas numca mais vi Nanana. 

Havia outra pessoa vendendo na barraca desta.  
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episódio da morte de Ciserina dos Santos. De fato, as declarações dos profissionais de saúde 

do Hospital César Cals, onde a estudante bissau-guineense veio a falecer, revelam 

dificuldades de comunicação entre estes profissionais e as usuárias africanas. Ora vejamos o 

caso: Ciserina, dirigiu-se ao referido hospital porque queixava-se de febres e dores no corpo, 

tendo sido admitida no referido hospital com suspeita de dengue. Passou um mês internada e 

veio a falecer numa madrugada vítima de derrame, dias depois de ter sido diagnosticada com 

pneumonia. Durante sua internação, os médicos descobriram que Ciserina estava grávida. Os 

estudantes bissau-guineenses, assim como sua associação acusam o hospital de descaso no 

atendimento de sua conterrânea, bem como de falta de comunicação do hospital. Vejamos o 

extrato de uma notícia de jornal, acerca da morte de Ciserina dos Santos:  

 

Menos de três meses após conseguir levar o corpo do jovem de volta à Guiné-Bissau, 

o grupo agora colhe doações para devolver o corpo de Ciserina Santos à sua família. 

As mortes revoltaram os guineenses em Fortaleza. "Não é possível que duas pessoas 
deem entrada no hospital e nenhuma delas sobreviva", diz Alberto Imbunde. Imbunde 

afirma que os médicos não deram a devida atenção aos seus compatriotas e que o 

hospital César Cals não esclareceu a morte de Ciserina Santos. "Não sabemos de nada. 

Queremos que um médico faça um laudo, nos mostre o que aconteceu". Em nota à 

BBC Brasil, o hospital César Cals disse que Santos deu entrada no hospital com 

suspeita de aborto e foi prontamente atendida. Segundo o hospital, o aborto 

"desencadeou o surgimento de doença trombótica que evoluiu para insuficiência de 

múltiplos órgãos". A paciente, diz a nota, respondeu bem ao tratamento e foi 

transferida para a enfermaria "consciente e em bom estado clínico". "Após cerca de 

quatro dias, apresentou acidente vascular cerebral hemorrágico, evoluindo com morte 

encefálica." O hospital diz que médicos, psicólogos e assistentes sociais se reuniram 
com os familiares para explicar a situação clínica da paciente, e que o corpo passou 

por necropsia no curso de medicina da Universidade Federal do Ceará. Procurado, o 

hospital São José não respondeu questionamentos sobre a morte de Lester Raul 

Indeque. (FELLET, João. Morte de estudantes abalam comunidade africana no Ceará. 

Notícia capturada em 4 de mai, 2014, capturada no domínio < 

www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/05/140505_morte_est>).  

  

Além de descrever o episódio da morte da estudante, esta notícia também aborda a 

morte de Lester Indeque, outro estudante bissau-guineense, falecido vítima de doença. A 

notícia acima revela a atitude do Hospital São José de não responder acerca das circunstancias 

da morte de Lester, quando questionada pela imprensa. De fato, pesquisas mostram a 

existência de dificuldades das mulheres imigrantes grávidas no acesso aos cuidados de saúde, 

bem como o fato do período de gravidez e maternidade serem os períodos de maior 

vulnerabilidade para estas jovens. Na realidade, além da vulnerabilidade e das distintas 

formas de opressão como são a discriminação por raça e por gênero, as mulheres africanas 

também sofrem com a desigualdade social e material, apresentando sempre menores 

oportunidades na vida na Diáspora e, no acesso a diversos serviços, quando comparadas com 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/05/140505_morte_est
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os homens africanos. Mesmo assim, existe um movimento migratório de mulheres africanas 

grávidas, particularmente, bissau-guineenses que, viajam de África à Fortaleza há procura de 

serviço de partos. De fato, tenho conhecimento de dezenas de africanas, algumas das quais, 

com passagens anteriores por Fortaleza na condição de estudantes, que, dirigem-se para 

Fortaleza para aqui virem ter seus filhos, em hospitais públicos e particulares. Este é um 

fenômeno, uma pista de pesquisa que, vale a pena estudar, em ocasiões futuras.   

 

7.4. O racismo e a saúde mental e emocional dos africanos 

Diversos estudos têm mostrado que a migração pode ter um impacto negativo na saúde 

mental dos indivíduos. Tais estudos sugerem que, as populações migrantes encontram maior 

risco de sofrer doenças mentais como depressão, stress pós-traumático, esquizofrenia, 

resultantes de diversos fatores estressantes, ao longo do processo de migração (DIAS; 

GONÇALVES, 2007). Nas linhas seguintes, circunscrevo distintas situações de sofrimentos e 

de doenças de foro emocional e mental, provocadas pela situação de desarmonia dos 

estudantes africanos com o contexto social vivenciado na Diáspora na cidade de Fortaleza 

quais sejam: formas de diferenciação e segregação por classe, raça, gênero e prestígio.300

 Rita Barata (2009) argumenta que alguns problemas e comportamentos de saúde 

apresentam maior associação com a exposição à situações de discriminação e racismo, entre 

os quais destaco: transtornos mentais, doenças cardíacas, hipertensão arterial, baixo peso e 

prematuridade, diabetes e obesidade, abuso de álcool e drogas e, tabagismo. Tais efeitos do 

racismo e da discriminação sobre a saúde podem ser agudos ou crônicos, agindo através de 

mecanismos fisiopatológicos do stress. Nesse contexto, a experiência de exposição a atos 

                                                             
300 Cabe aqui destacar também a necessidade de compreensão dos sofrimentos mentais ou psiquiátricos nas 

próprias sociedades africanas que, não foram explorados nesta pesquisa. Relativamente ao contexto urbano 

africano, em uma pesquisa realizada nos três maiores hospitais psiquiátricos de Moçambique, localizados nas 

três maiores cidades do país, Serra (2003) retrata um cenário desolador que, coloca “em xeque” a propalada 
solidariedade da família africana ao apontar que: as perturbações de ordem emocional, cognitivo e 

comportamental não tinham causa única, mas que estavam ligadas à exclusão social. E, nesse contexto, a lucidez 

mantinha os indivíduos doentes. Portanto tais sofrimentos e perturbações também estavam relacionados com a 

pobreza e com a lucidez, mas não só. “Quer a relação com a pobreza quer a lucidez puderam ser identificadas. 

Mas não só: a solidão, a necessidade angustiante de solidariedade, o estigma social e familiar, a dependência da 

droga e a luta de duas concepções de doença (a tradicional e a médica) foram-no também” (Op Cit, p.55). Este 

autor também mostra que, tornar-se doente mental era aceder a um estatuto de anormalidade e, a um estigma que 

acompanha o indivíduo por toda a vida. Assim, a maior parte das famílias com doentes mentais procura desfazer-

se deles, abandonando-os nas unidades hospitalares psiquiátricas e, também inventando artifícios para não os 

receber de volta em casa, mesmo quando já estão curados. Por outro lado, muitas famílias tinham vergonha em 

internar seus parentes num hospital psiquiátrico. Aqueles doentes pobres que não tem possibilidades financeiras 
para custear o retorno às suas terras de origem são chamados de “doentes crónicos”, justamente porque rejeitados 

pelas famílias, não tinham para onde ir. As doenças mentais são doenças da pobreza ou, estão ligadas ao 

aumento dela (Idem, 2003). 
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preconceituosos, racistas e discriminatórios pode funcionar como um agente estressor agudo, 

enquanto que viver numa sociedade racista pode funcionar como fator estressor crônico. 

 No tocante aos efeitos do preconceito, da discriminação racial e do próprio racismo na 

saúde dos estudantes africanos na Diáspora, durante as entrevistas, esses sujeitos 

apresentaram distintos relatos de como esse fato vêm afetando sua saúde e seu cotidiano. De 

forma clara e inequívoca, alguns estudantes apontam o racismo como uma forma de opressão 

que vem afetando sua saúde.  Já outros, sofrem este tipo de opressão, mas, nem sempre 

conseguem apontar de forma clara as razões para se sentirem deprimidos, no cotidiano. 

Vejamos em seguida, o emblemático depoimento de um estudante cabo-verdiano acerca dos 

efeitos do preconceito e discriminação racial na sua saúde emocional e mental nesta Diáspora: 

 

A questão do ser negro, eu sou africano, mas aqui foi mais intenso, né. Foi impactante 

porque como eu te disse, a sociedade lembra que você é negro, todo o dia, que você 

tem um cabelo diferente todo o dia. Então isso foi pior pra mim. É sério, eu tive um 
momento de crise assim, de tar..., de... não é... talvez depressão, não sei, não sei nem o 

que é depressão assim, mas eu fiquei... teve momentos que porra... como eu não quero 

mais ficar aqui, porque aqui não é um lugar decente pra ninguém viver. Se você é 

branco tudo bem, mas se você não é porra. E aqui é um Estado extremamente racista, 

extremamente racista. Então, é como eu te disse, aqui tudo mudou, minha identidade, 

tudo, tudo, meu pensamento, tudo mudou em cima disso aí, dessas diferenças. 

[Estudante cabo-verdiano cursando universidade pública, residindo há 6 anos em 

Fortaleza. Entrevista gravada em 25/09/2013]. 

 

O relato deste estudante cabo-verdiano mostra como o preconceito e a discriminação 

raciais no cotidiano afetam a vida, a identidade, os modos de ser e de estar dos africanos na 

Diáspora. Por conta das diferentes situações de preconceito e discriminação, este sujeito 

passou a padecer de depressão e percebeu que não queria mais morar nesta cidade, bem como 

começou a questionar se Fortaleza era lugar para se viver.      

 Outros estudantes africanos parecem sofrer daquilo que o escritor chileno Santiago 

Gamboa (2006) designa por síndrome de Ulisses, ou síndrome do imigrante, terminologia 

com a qual, são conhecidos os distúrbios que acometem os imigrantes, quais sejam: baixa 

autoestima, sensação de estar indefeso, medo, stress crônico, depressão, entre outros 

sintomas.301           

                                                             
301 Em um romance célebre e genial, intitulado, “Síndrome de Ulisses”, o escritor chileno Santiago Gamboa 

(2006), então radicado na França, conta distintas histórias cruzadas e entrelaçadas de imigrantes, oriundos de 

países da América Latina, Europa, Ásia e África, apresentando ao final de sua obra, a “síndrome de Ulisses”, ou 

“síndrome do imigrante”. O título de sua obra é inspirado nas aventuras de Ulisses, herói da mitologia grega que, 
são contadas pelo poeta Homero nas suas grandiosas obras, Ilíada” e “Odisseia”. Ulisses era rei de Ítaca, uma 

ilha grega do mar de Iónio e possuidor de excelentes dotes de oratória, para resolver conflitos e persuadir os 

outros, utiliza-se da astúcia e estratégias para vencer as dificuldades e favorecer os gregos na guerra contra Troia. 
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 Neste cenário migratório da Diáspora, esses sujeitos passam também a sofrer com a 

sensação de orfandade, ruptura familiar e social, com a responsabilidade de dar continuidade à 

vida sozinho no estrangeiro, com o medo de não suportar a vida estudantil que escolheu e, ter 

de voltar para África derrotado, sem o diploma universitário. Enfim, um verdadeiro drama 

social (TURNER, 2008). Vejamos então, o depoimento de um jovem estudante bissau-

guineense, chegado ao Brasil com 20 anos de idade: 

 

Quando cheguei no Brasil, nos primeiros cinco meses, eu chorava muito, chorava 

muito de saudade de casa. Eu ligava sempre para meu pai, dizendo que quero voltar 

para casa. Foi difícil. [Estudante bissau-guineense, tendo desembarcado em Fortaleza 
com 20 anos de idade, residente na cidade há 5 anos, cursando Engenharia Informática 

em Faculdade Particular. Conversa informal mantida em 20/03/2012]. 

 

 Vejamos, agora, o relato de outro estudante, desta do Togo, narrando as dificuldades 

por que passa, ficando “pra baixo”, psicologicamente abatido, bem como, admite sofrer com a 

depressão, que diversas vezes, o impede de sair de casa.  

 

Agora aqui [Fortaleza], eu acho que o meio na verdade, a gente vai se adaptando ao 

meio né. Então é aquela coisa, a gente fica mais carente, precisa de um pouquinho 

mais de atenção. E... é difícil, é difícil, a situação é difícil, então às vezes, a gente fica 

depressivo mesmo. E comigo já aconteceu muitas vezes já. [...]. Agora, 

psicologicamente, às vezes, assim a gente fica por baixo, é muito frequente você ficar 
por baixo, sobretudo, eu acho que eu sou, sei lá, quando fica nublado assim, eu fico... 

não quero mais fazer nada, tenho depressão que…[risos]. [Estudante togolês, cursando 

universidade pública, residindo em Fortaleza há mais de 4 anos. Entrevista gravada 

em 28/03/2014]. 

 

Via de regra, os estudantes passam por momentos de aflição, indecisão e, sofrem de 

saudade de suas famílias por estarem sozinhos num país estrangeiro. De fato, alguns alunos 

africanos, chegam à Fortaleza ainda bastante jovens e, tem que dar rumo à essa nova etapa de 

suas vidas. Outros não se adaptam facilmente com a nova rotina, com o fuso horário, ao 

clima, ao contexto social e instituições distintas das encontradas no seu país de origem. Tais 

sensações são passageiras. Assom, aos poucos e com o passar do tempo, os estudantes 

africanos vão se adaptando à nova realidade.      

 Contudo, muitos desses sujeitos relatam que passaram a ter alguns distúrbios de ordem 

emocional e psicológica por causa da discriminação que sofrem no cotidiano, ainda que 

tomem cuidados para manter-se saudáveis. As situações de racismo e discriminação racial no 

dia-a-dia afetam sua convivência com as outras pessoas e com a sociedade cearense. Vejamos, 

                                                                                                                                                                                              
Vivendo num período de guerras, Ulisses viajou por outros reinos, tentando conquistá-los. Após vencer os 

troianos, inicia a viagem de regresso à casa que, dura cerca de dez anos. É essa a viagem do regresso à casa, que 

inspirou Homero a escrever seu poema épico “Odisseia”, na qual, este poeta narra as aventuras de Ulisses. 
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então, o depoimento de um estudante cabo-verdiano acerca de sua saúde física, mental e 

emocional: 

Olha, minha saúde física? Eu digo até que... que eu tô bem. Eu consigo manter uma 

alimentação equilibrada, às vezes dinheiro dá pra fazer isso, eu gosto de praticar 

esportes, né. Prontos, tem essa coisa que eu sempre tento fazer, sempre faço. Mental, 

acho que quando o físico tá bom, o mental também acompanha, mas eu reconheço que 

o meu emocional fica bastante abalado por causa dessa constante da discriminação. 
Sério, às vezes chega até a ser chato porque você tá lá, mas você vê: [Fulano], você vê 

racismo em tudo. É porque eu vejo, porque tá em tudo. Tá em tudo. Então assim, isso 

é uma coisa que me incomoda. Eu tenho momentos do ano que eu fico extremamente 

intolerante. Eu já não consigo é.., tipo... sorrir, sabe pra as pessoas. E eu me vejo 

como uma pessoa que tá sempre sorrindo, mas eu, eu não consigo mais, eu evito sair 

porque eu sei que eu tô no momento que eu posso arrumar encrenca. Tá entendendo? 

Por que chega um momento que eu tô, assim, de saco cheio. Eu fico com ódio de 

cearense, ódio de brasileiro, ódio porque existe esse racismo que não acaba, tá 

entendendo? Mas é um momento que geralmente no final do ano. (Estudante cabo-

verdiano, Entrevista gravada em 24/03/2014). 

 

Este estudante cabo-verdiano reconhece que sua saúde emocional não anda bem por 

conta do preconceito e discriminação racial constantes no cotidiano. Se sente incomodado 

com as reclamações das pessoas com as quais ele convive que, afirmam que ele “vê racismo 

em todo o lugar”. Aos poucos, vai se tornando uma pessoa intolerante, com ódio e 

ressentimentos: têm dias que, prefere não sair de casa, para não arrumar confusão, devido ao 

stress. Vejamos agora o relato de um estudante togolês, acerca da vivência na Diáspora e dos 

casos de depressão que afetam os estudantes africanos.   

É complexo, o Brasil não é essas coisas todas. E as pessoas às vezes conseguem vir e, 

tem que ser corajoso porque desistir é alguma coisa que todo o mundo consegue fazer. 

Só que, eu ainda não vi assim, alguém que... Tá rolou aquele caso da menina de 

Angola que tentou se suicidar, da Faculdade de Medicina. Os meninos falaram assim, 

vagamente, eu ouvi que ela se fechou no quarto e se cortou as veias, eu acho, alguma 

coisa parecida. Só que não conseguiu morrer, ainda bem [risos]. E é assim, esses 

casos, às vezes rola depressão assim, você fica muito por baixo. Mas não tem muito 

com quem você pode contar. Então, o que você pode fazer? Não é muito. Tá com esse 
sonho da gente querer voltar pra casa sem ter conseguido o que a gente veio fazer. 

Então, é aquela coisa, tem que ser forte, tem que ser muito forte porque você não vai 

ter que... assim, se você, acompanhamento psicológico, assim. Aqui dá pra ter, mas 

não é muito o hábito da gente [risos]. São coisas de branco, entendeu, pra gente. A 

gente não vai atrás dessas coisas e, às vezes a gente precisa, mas a gente não sabe por 

quê não está acostumado... é aquela coisa, entendeu. (Estudante togolês, entrevista 

gravada em 28/03/2014). 

    

 Em seu depoimento, este aluno togolês afirma que “para morar no Brasil é preciso ser 

corajoso pois, a todo o momento surgem pensamentos negativos que o tentam a desistir”. 

Nesse contexto, narra a tentativa de suicídio de uma angolana, estudante do curso de 

Medicina na UFC, bem como dos casos de depressão entre os alunos africanos, a solidão, o 

sentimento de impotência, o receio de voltar para o país natal sem o diploma e sentir-se 
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derrotado. Também aborda a necessidade de ser forte e corajoso, para superar as adversidades 

cotidianas. Por último, mostra as diferenças culturais, entre o contexto africano e brasileiro, 

no qual, no primeiro, não é muito comum o acompanhamento psicológico, tidos como coisa 

de “branco”. Assim, não se “abrem” com ninguém, nem partilham tais experiências 

traumáticas, ficando tristes por longos momento e, chorando “em segredo”. Entretanto, 

lentamente, se adaptando à realidade de dificuldades e à realidade de racialização na 

Diáspora, esperançosos com o amanhã, com o futuro. Analisemos suas falas seguintes: 

Depressão ... em África não é um problema, é coisa de branco, entendeu. Você 

encontra alguém que perdeu seu pai, perdeu sua mãe, que perdeu tudo, que todo o 

mundo morreu e ele ficou vivo e tá lutando ainda, entendeu. Uma pessoa que fica de 

pé, vai pra frente, sofre, sofre, mas levanta cada dia, procura um jeito de fazer que dê 

certo. E, tipo não precisa de psicólogo, não vai pra o psicólogo, não faz consulta 

nenhuma e tá bem. Bem, eu acho que... sabe, em geral, é alguma coisa difícil, 

exigente, tem um negócio todo, mas cada segundo vale a pena. Por que tem os 
momentos que você vai chorar, que você vai querer se matar, você vai querer matar 

todo o mundo. Mas todos esses momentos valem a pena, porque depois você ganha 

força, experiência, por que amanhã, algumas situações que você já encontrou hoje, 

que você vai encontrar de novo, que alguém que você vai encontrar e você já tem 

preparação para ajudar essa pessoa. E.... não sei, eu acho que nosso sofrimento sabe, 

serve para os outros. [Estudante togolês. Cursando universidade pública, residente há 

4 quatro anos em Fortaleza. Entrevista gravada em 28/03/2014]. 

 

As situações de preconceito e discriminação racial que permeiam a sociedade 

brasileira e cearense, tem adentrando às IES públicas e particulares, verificando-se diversos 

casos de racismo sofridos contra estudantes africanos por parte de professores, colegas e 

corpo técnico administrativo. Entretanto, mesmo denunciando tais situações de racismo e 

abrindo Boletins de Ocorrência (B.O) nas delegacias da cidade, tais situações continuam 

sucedendo e a aumentar. Ainda assim, diante de dificuldades nas diversas esferas da vida – 

seja a vida pessoal, estudantil, profissional, no acesso a serviços públicos e privados 

essenciais como saúde, bancos, Polícia Federal e suas inserções precárias no mercado de 

emprego e do trabalho – estes sujeitos diaspóricos têm perseverado na luta cotidiana, 

acreditando que suas condições de inserção na sociedade fortalezense melhorem e sejam 

aceitos, reconhecidos e integrados como cidadãos. Por outro lado, a Diáspora africana em 

Fortaleza, resultante da imigração estudantil internacional em território brasileiro engendra 

uma dupla contradição: é representada como um estado temporário que os estudantes “não 

sabem mais se é um estado provisório que se gosta de prolongar indefinidamente ou, ao 

contrário, um estado duradouro mas que se gosta de viver com intenso estado de sofrimento 

de provisoriedade”, resgatando a definição de Sayad (1998, p.45) ao tentar definir o que é um 

“imigrante”. 
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8. A HOMOSSEXUALIDADE COMO UMA QUESTÃO DESAFIANTE NOS 

CIRCUITOS DIASPÓRICOS 

No esforço analítico de adentrar aos processos identitários de estudantes africanos na 

Diáspora no Ceará, este tópico aborda a homossexualidade no continente africano; as 

percepções e discursos públicos existentes; o “estado da arte” dos debates entre pesquisadores 

africanos e europeus e; por fim, discute as concepções e vivências dos estudantes africanos 

em Fortaleza-CE, no tocante à questão da homossexualidade. Em outras palavras, este 

segmento aborda a homossexualidade no continente africano, no âmbito das percepções e os 

discursos de estudantes africanos na Diáspora no Ceará.     

 Discutir acerca da homossexualidade em África não constitui tarefa fácil, além de ser 

considerado tabu em muitas sociedades, há dificuldades em obter dados sobre esta orientação 

sexual, pouco documentada no continente. Desde a década de 1980 e, particularmente, no 

início do século XXI que, se verificam discursos acirrados, atuações de governos, de 

estadistas e religiosos africanos contra a homossexualidade, muitas vezes, tida como 

“influência e prática ocidental” ou “contra a cultura e costumes africanos”. As ações vão de 

pronunciamentos individuais e notícias na mídia incitando à violência contra homossexuais, à 

votação de leis nos parlamentos, criminalizando a prática. E, em alguns casos, há condenações 

à prisão e à pena de morte de homossexuais e ativistas, violando os direitos humanos. Nesse 

cenário, o debate sobre os direitos de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e 

intersexuais (LGBTI’s)302 em África mostra-se importante e urgente.   

 Por que os Estados africanos proibiriam e criminalizariam uma prática que é afirmada 

como inexistente no continente? Por que analisar a homossexualidade em África com “lentes” 

ocidentais? Como conciliar direitos individuais e direitos coletivos em sociedades 

consideradas “comunitárias”? Como estudantes vindos de diferentes nações africanas lidam 

com a homossexualidade ao viverem no Brasil e, particularmente, no Ceará, onde esta 

orientação perpassa a vida social. São estas questões fundantes a interpelar uma discussão 

específica sobre a homossexualidade que, se coloca aos estudantes africanos nos percursos 

diaspóricos e que emergem nos seus discursos, ao longo das entrevistas.   

Relativamente à estrutura do segmento, na primeira parte, apresento o “estado da arte” 

das discussões no meio acadêmico, particularmente, os embates entre pesquisadores africanos 

                                                             
302 Utilizo aqui a denominação lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intergêneros (LGBTI’s) por ser achar 

adequada ao contexto africano, bem como pelo fato de ser, comumente, utilizada pelos teóricos africanos em 

seus debates em África sobre o assunto. 
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e ocidentais. Logo em seguida, analiso o contexto africano caracterizado por tabu, 

preconceito, homofobia e discriminação de LGBTI’s. Já no terceiro tópico, faço um resgate 

histórico da homossexualidade – apresentando alguns episódios e os agentes envolvidos – a 

partir do qual, analiso os impactos das colonizações europeias e árabes em África e suas 

consequências na moral, costumes, normas, leis e práticas sexuais africanas. Em quarto, 

analiso as legislações dos países africanas acerca da homossexualidade no período após as 

independências. No quinto ponto, abordo a sexualidade nas sociedades africanas, realçando a 

temáticas dos direitos sexuais e reprodutivos. Por último, a partir dos dados da pesquisa de 

campo, das entrevistas e depoimentos, verifico as percepções e discursos dos estudantes 

africanos na Diáspora no Brasil, acerca da homossexualidade, bem como, as interações entre 

esses sujeitos e LGBTI’s na cidade de Fortaleza. 

 

8.1. O “estado da arte” das discussões no contexto africano    

 No debate acadêmico acerca da homossexualidade, destaco o texto, fundante, do 

antropólogo britânico Evans-Pritchard (2012) sobre a inversão sexual entre os Azande, um 

povo nilótico, localizado no atual Sudão do Sul. Este estudo realizado entre a década de 1920 

e 1930, Pritchard mostra a existência de relações afetivas entre guerreiros casados e rapazes 

solteiros com e sem penetração sexual, nas quais, os últimos vivam temporariamente nas 

cabanas dos primeiros, tornando-se “rapazes-esposas”. De acordo com o autor, tal prática 

acontecia devido à escassez de mulheres disponíveis para casamento, num contexto em que os 

homens ricos tinham verdadeiros haréns de mulheres, causando desequilíbrio nupcial na 

sociedade Azande. Assim, logo que conseguiam dinheiro e gado para se casarem, esses jovens 

casavam-se com mulheres, vivendo uma relação heterossexual. Na mesma sociedade, eram 

comuns relações afetivas entre mulheres por conta da poligamia em larga escala, desde que 

tivessem a permissão dos seus esposos. Tais relações entre pessoas do mesmo sexo eram 

comuns, principalmente, entre os ricos e, particularmente entre a realeza (PRITCHARD, 

2012).           

 Ademais, diversos estudos contemporâneos realizados em África demonstram a 

existência de envolvimento afetivossexual entre pessoas do mesmo sexo, em distintos 

contextos. Recentemente, relatórios e estudos – entre os quais, destaco, Murray & Roscoe 

(1998), Gueboguo (2006), bem como, Hoad (2007) e da associação Lambda (2010, 2013) – 

demonstram a existência de interações homoafetivas em distintos contextos africanos: 
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sociedades urbanas; entre as classes mais escolarizadas e oligarquias; caminhoneiros de 

longos percursos; trabalhadores em trânsito; trabalhadores agrícolas, trabalhadores de grandes 

obras de construção civil e outras pessoas em situação de confinamento ou, morando distantes 

de suas terras de origem, quais sejam: refugiados, mineiros, presidiários, militares, 

guerrilheiros, madeireiros, dentre outros. Muitas vezes, tais interações não colocam em causa 

a masculinidade ou a orientação sexual desses sujeitos nas suas sociedades, que não se 

identificam como homossexuais, gays ou lésbicas, mas homens que fazem sexo com homens 

(HSH), mantendo ao longo da vida, uniões afetivas “estáveis” com pessoas do sexo oposto. 

No cenário africano, alguns agentes – minorias sexuais organizadas em associações, 

comunidades, clubes, discotecas, bares e cidadãos individualmente – assumem, publicamente, 

a homossexualidade. Normalmente, esses atores estão estabelecidos em regiões urbanas e 

pertencem às classes médias e altas africanas, “saindo do armário” conforme a posição, o 

status e o contexto social vivenciado no país, cidade ou região.     

 Nessas discussões, pesquisadores africanos, como Msibi (2014) acusam os teóricos 

ocidentais de partirem de seus “lugares de fala”, tomando a homossexualidade como um dado 

adquirido, bem como, de não tomarem em consideração as realidades históricas e os contextos 

africanos, exportando suas visões acerca da sexualidade e gênero para sociedades não-

ocidentais. De acordo com este pesquisador, nas suas análises, os autores ocidentais não 

tomam em conta as realidades contextuais, histórico-políticas, as experiências e as condições 

vivenciadas pelas populações africanas. Nessa perspectiva, Msibi (2014) esforça-se por 

demonstrar a natureza ocidental e totalizante da teorização sobre a sexualidade e sobre desejo 

entre pessoas do mesmo sexo, cuja produção ocorre sem a participação de intelectuais do 

“Sul”. Na sua ótica, as práticas e políticas homossexuais em África não podem ser assumidas 

como sendo semelhantes às do mundo Ocidental, porque o continente africano vive 

assombrado pelo colonialismo e imperialismo, que tendem a “apagar” a perspectiva nativa 

acerca da homossexualidade, substituída, em grande parte, pelas concepções cristãs e/ou 

ocidentais (MSIBI, 2014).         

 Nessa perspectiva, num artigo acerca desta temática, o pesquisador brasileiro Mott 

(2005) faz uma “arqueologia” acerca dos casos de sodomia nos arquivos da Inquisição e na 

Torre do Tombo, em Portugal. Utilizando-se muitas das vezes, da própria terminologia 

colonial e, às vezes de uma linguagem romântica, este autor parece partilhar dessa visão 

ocidental sobre as sociedades africanas. No seu texto, Mott apresenta, na sua maioria, casos 
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de relações homoafetivas de cidadãos portugueses com escravos africanos, com cabos 

militares e outros afrodescendentes de origem humilde, acontecidas nas colônias africanas. 

Tais cidadãos europeus a serviço da metrópole – governadores, padres, comerciantes ricos, 

militares - ocupavam diversos cargos de poder e prestígio. Dessa forma, Mott (2005) ignora 

as relações de poder e de dominação, visto que, muitas das vezes, os europeus usavam da 

força nessas relações homoafetivas, assim como ignora o fato de que, muitos dos homens 

africanos e afrodescendentes sodomizados faziam-no em troca de dinheiro, comida e bens 

materiais.            

 Já Murray & Roscoe (1998) defendem que a homossexualidade existe em África há 

milênios, sendo uma prática pré-existente à colonização europeia.303 Entretanto, a prática 

ganha nome e formas específicas de acordo com a região e contexto histórico. Por exemplo, 

nas culturas swahilis da Africa oriental, a prática é conhecida como mashoga, mabasha e 

magai, entre homens e, wasagaji, mkesimume, entre mulheres. Na perspectiva africana, num 

estudo pioneiro realizado nos Camarões, Gueboguo (2006) aponta a existência histórica de 

relações homossexuais. Contudo, ressalta que, ao longo do tempo, o objetivo primário da 

sexualidade em África tem sido a reprodução para a perpetuação dos grupos sociais. Ainda 

assim, a homossexualidade se encontra cada vez mais visível no cotidiano e, não apenas nos 

processos simbólicos e rituais, como era descrita.       

 De acordo com Msibi (2014), em muitos contextos africanos, a existência de 

homossexuais e de outras categorias de indivíduos que se envolvem em relações afetivas com 

pessoas do mesmo sexo tem sido marcada pela negação brutal e pelo silêncio, voltados para a 

representação de tais práticas como “estrangeiras” e “contra a Deus”. Os pesquisadores 

africanos aqui citados são unânimes em afirmar que o discurso sobre a homossexualidade em 

África, foi imposto pelo mundo ocidental, visto que as primeiras leis contra a “sodomia” 

foram promulgadas pela colonização europeia nos territórios africanos, assim como o ideal de 

família patriarcal e heterossexual, instituída pelo Cristianismo, e mais tarde, reforçada com o 

                                                             
303 Para defender esta tese, tem sido utilizado como exemplo, uma famosa pintura egípcia em baixo-relevo sobre 

uma rocha, do tempo dos faraós, datada de 4000 (quatro mil) anos, descoberta em 1964, num sítio arqueológico, 

localizado há cerca de 30 (trinta) kms da capital Cairo. Tal pintura retrata dois homens – Niankkhnum e 

Khnumhotep – enterrados juntos, cujos nomes podem ser traduzidos como “unidos no estado abençoado da 

morte”. Estes homens trajavam saias e colares, estavam em pé, frente a frente, encostados um no outro pelo 

nariz, rodeados de pequenos hieróglifos que representam cenas da vida cotidiana e deixam claro, o elo afetivo 

entre eles, nos quais, Khnumhotep levando Niankkhnum pelo braço e Niankkhnum colocando a mão no ombro 
de Khnumhotep, afetivamente. Esta pintura é interpretada, pelo mundo Ocidental, como sendo o primeiro retrato 

de um beijo homossexual no mundo. Contudo, as autoridades egípcias que gerem os locais arqueológicos 

afirmam tratar-se de dois irmãos, gêmeos siameses. Cf. A obra de Marc Serena (2014), citada neste segmento. 
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advento do Marxismo, movimentos estes que retrata(va)m de forma negativa a 

homossexualidade.          

 Após as independências acontecidas a partir de 1960, a maioria dos governos africanos 

aproveitou o aparato de leis coloniais europeias e, em alguns casos, tornou-as mais rígidas. 

Tais leis coloniais sobre a homossexualidade foram legitimadas pelos europeus: missionários, 

autoridades militares e antropólogos influenciados pelo funcionalismo-estrutural que, em seus 

escritos, viam no africano, qualidades como “homem no seu estado natural e cultural puro”, 

“bom selvagem”, “primitivo”, “tradicional”, “viril”. À rigor, muitas vezes, quando relatada 

por agentes europeus, as relações afetivas entre pessoas do mesmo sexo nos territórios 

africanos ocupados, eram retratadas em linguagem moralista e médico-psiquiatra – 

“perversão”, “inversão sexual”, “erotismo mórbido”, “pederastia”, “práticas contra natura”, 

“ocorrência de sexo contrário” (MURRAY & ROSCOE, 1998).     

 Essas concepções foram reforçadas após as independências africanas, acontecidas na 

segunda metade do século XX, bem como, com o advento do Socialismo e Capitalismo em 

África, que retrata(va)m a homossexualidade de forma negativa. Assim, grande parte dos 

governos africanos aproveitou ou copiou o aparato de leis coloniais europeias, em alguns 

casos, reformulou-as, tornando-as mais rígidas.304 Desse modo, após as independências da 

colonização europeia, grande parte dos governos africanos opuseram-se aos debates acerca da 

homossexualidade, permanecendo dentro dos padrões europeus de moralidade, adotando o 

modelo biomédico capitalista-ocidental, seguido por quase todas as sociedades do mundo.

 Assim, para se compreender as relações homossexuais nos países africanos é 

necessário relativizar as teorias ocidentais sobre sexualidade, homossexualidade, gênero, 

estudos sobre mulheres, relações afetivas, casamento, dentre outros, pois, tais teorias 

mostram-se inadequadas para compreender os distintos contextos nacionais e histórico-

                                                             
304 Por exemplo, nos Camarões, os homossexuais são vigiados de perto pelo regime que governa o país e 

constantemente assediados pela polícia. Desde 1972, uma ordem do presidente do país incorporou ao código 

penal a criminalização de relações homossexuais. Os artigos 74 e 347B do Código Penal do Camarões estipulam 

uma pena que varia de 6 meses a 5 anos de prisão e multa de 50.000 francos camaroneses, para qualquer pessoa 

considerada herege ou considerada culpada por comportamento homossexual ou, que tenha tido relações sexuais 

com outra do mesmo sexo. O artigo 347B é, na realidade, uma cópia do Código Penal francês. Essa lei 

repressora foi copiada quando o Camarões se tornou independente da França, em 1960. O código penal era de 

1965, e foi modificado em 1967 e, posteriormente, o presidente promulgou-o em 1972, ao copiar a lei francesa 

do período do Regime de Vichy (1940-1944) que, reprimia a homossexualidade. Entretanto, em 1981, a França 

atualizou seu código penal, e despenalizou as relações homossexuais, tendo em conta os direitos humanos. 
Contudo, o governo camaronês não tomou a mesma providência, preferindo continuar com a descriminalização e 

penalização das minorias sexuais. De fato, foi a colonização francesa que impôs a lei criminalizando a 

homossexualidade. Entretanto, o presidente camaronês recuperou e tornou mais rígida a lei colonial. 
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políticos africanos.305 Desta forma, na atualidade, os países africanos recusam-se a discutir a 

homossexualidade, em um cenário, cujas leis se mantêm estáticas, permanecendo dentro dos 

padrões vitorianos de moralidade, adotando o modelo biomédico capitalista-ocidental, 

seguido por quase todas as sociedades. Já os especialistas africanos, argumentam que para se 

compreender as relações homossexuais em África, é necessário abandonar as teorias 

ocidentais acerca do sexo, gênero, sexualidade e afetividade, porque têm se mostrado 

inadequadas na compreensão dos distintos contextos africanos.    

 Relativamente aos debates acerca da homossexualidade em populações negras e 

afrodescendentes na Diáspora africana, espalhadas pelo mundo, em seu artigo acerca 

homossexualidade na concepção do pensamento afrocentrista – uma das correntes filosóficas 

mais destacadas da contemporaneidade – nos EUA, os autores Bussotti e Tembe (2014) 

argumentam que esta temática abre uma contradição no “paradigma afrocêntrico”306 na 

                                                             
305 Essa é uma realidade comum à maioria dos estados africanos, cujos códigos penais em vigor são “coloniais”, 

isto é, promulgados pelas autoridades europeias, quando os territórios estavam sob ocupação imperialista 

europeia, muitos deles há mais de 150 anos. Portanto, totalmente desatualizados em relação às realidades 

políticosocioeconômicas das populações africanas. Como exemplo, cabe aqui destacar o caso de Moçambique, 

que passo a descrever. Até finais de junho do ano 2015, vigorava em Moçambique o Código Penal Português, 

datado do ano 1886, época em que o país era colônia portuguesa. Este código herdado do “tempo colonial”, 

quando Moçambique estava sob dominação portuguesa, resumia bem a sociedade de seu tempo e, vigorou 

durante cerca de 129 anos, neste país africano. Apesar de sucessivas modificações introduzidas ainda no período 

colonial, e posteriormente, com a independência do país, em 1975, bem como outras alterações impostas pelas 
revisões da Nova Constituição multipartidária moçambicana entre 1990 e 2004, o código penal continuava 

desajustado em relação à sociedade vigente. Somente em julho de 2015 é que entrou em vigor o Novo Código 

Penal de Moçambique que, trazia algumas alterações consideradas importantes na legislação penal 

moçambicana, cabendo destacar: o fato de despenalizar o aborto até às primeiras doze semanas de gravidez; 

estabelecer penas de prisão para violação  sexual dos direitos das crianças até aos 12 anos de idade; acabar com o 

perdão ao violador que aceitar casar-se com a vítima e; eliminar expressão “vícios contra a natureza” que,  

poderia ser usada contra as minorias sexuais existentes no país. Entretanto, tal mudança no Novo Código Penal 

não significa a descriminalização da homossexualidade pela sociedade moçambicana. De fato, muitos cidadãos 

ainda consideram a defesa e promoção dos direitos dos LGBTI’s em Moçambique e, no continente africano de 

modo geral, uma afronta às tradições, culturas e religiões, particularmente, cristãs e islâmicas. Por outro lado, há 

mais de 09 (nove) anos que o governo de Moçambique se recusa a reconhecer, juridicamente, e legalizar a 

associação LAMBDA, uma organização de cidadãos moçambicanos que advogam pelo reconhecimento dos 
direitos humanos das minorias sexuais. Desta forma, em novembro de 2014, a LAMBDA lançou uma campanha 

pública na mídia e nas redes sociais denominada “registre Lambda” exigindo o seu reconhecimento jurídico, ou 

uma resposta do Ministério da Justiça moçambicano. De acordo com Jornal Savana (03/07/2015), em julho de 

2015, seis meses após a tomada de posse do novo governo de Moçambique, saído das últimas eleições, o 

ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos passou a ser um dos titulares de postos ministeriais 

mais contestados no país, por ter “forçado” um debate no Conselho de Ministros sobre a legalização da 

organização LAMBDA.  
306 Afrocentrismo é a designação de uma corrente cultural que tinha como objetivo básico libertar o povo 

africano da opressão ocidental e eliminar as formas de exploração direta do homem pelo homem, a escravidão e 

o colonialismo, bem como colocar África no centro da história, como paradigma. Atualmente, esta corrente 

afirma a necessidade de uma libertação das mentes dos africanos, ainda presas ao paradigma eurocêntrico. 
Assim, discordando das teorias eurocêntricas que relegam o conhecimento africano para um plano secundário, o 

Afrocentrismo defende que as culturas e povos africanos devem ser vistos não como objetos das ciências 

históricos, mas como sujeitos e agentes da própria história (ASANTE, 2003 apud BUSSOTTI e TEMBE, 2014).  
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população afrodescendente nos EUA e na própria África, pois, tal Corrente teórica concebe a 

homossexualidade conforme o paradigma eurocêntrico que, ela própria pretende ultrapassar. 

Por outro lado, ao proibirem e penalizarem as relações homossexuais, os países africanos 

violam os direitos dos indivíduos, consagrados pela própria Carta Africana dos Direitos 

Humanos, uma das Cartilhas mais avançadas da humanidade, da qual, a maioria dos Estados 

Africanos são signatários (BUSSOTI; TEMBE, 2014).     

 Por último, ainda no esforço de circunscrição do “estado da arte” dos debates sobre a 

homossexualidade no continente africano, cabe destacar a contribuição do filósofo camaronês 

Achille Mbembe (2014) que, descreve o cenário das transformações na vida íntima e 

sexualidade acontecidas nos últimos 25 anos em África, a que designa “revolução sexual 

silenciosa” ocorrida em África. Mbembe (2014) descreve um panorama africano nos últimos 

25 anos do século XX, caracterizado pelo desemprego e pela fragmentação social que afetou 

as estruturas familiares; transformação da posição das mulheres na atividade econômica e nas 

formas de união conjugal; enfraquecimento do status dos homens mais jovens por conta do 

desemprego; as mudanças na idade do primeiro casamento; redefinições nas relações entre 

homens e mulheres nas funções parentais; bem como nas famílias com a emergência de 

famílias conjugais sem filhos, poligâmicas sem parentes colaterais, famílias monoparentais e 

divórcios, situações estas que fazem emergir diversas formas de famílias, grande parte das 

quais, chefiadas por mulheres.         

 Este filósofo camaronês chama atenção para o aparecimento em África, ainda que 

                                                                                                                                                                                              
Já, de acordo com Elisa Nascimento (2008), Afrocentricidade é uma proposta do professor Molefi Kete Asante 

(1980), idealizador e diretor do primeiro programa de Estudos Africana, criado na Universidade Temple, em 

Filadélfia, no final da década de 1980. Conforme Nascimento (2009), como referência teórica, a 

Afrocentricidade transformou-se num paradigma elaborado por grande parte dos estudiosos da Diáspora de 

língua inglesa, já enquanto linha de pesquisa e reflexão, a afrocentricidade dá continuidade a uma longa tradição 

desenvolvida no século XIX por autores que não lhe atribuíam esse nome, na qual se destacam o cientista e 

intelectual senegalês Cheik Anta Diop. As obras de Diop constituem uma das principais referências nesse 
campo, embora o autor não trabalhasse com esse conceito. Assim, coube ao professor Molefi Asante idealizar a 

proposta epistemológica da afrocentricidade, na obra Afrocentricity: the theory of social change 

[Afrocentricidade: teoria da mudança social] publicada na década de 1980 que, passou a ser divulgada e 

desenvolvida após a morte de Diop, em 1986 (NASCIMENTO, 2009, p. 29). Na ótica desta autora, a principal 

crítica feita pelo Afrocentrismo é de que o Ocidente postula como científico é na verdade, um conjunto de 

crenças que sofrem distorções oriundas do etnocentrismo ocidental. Dessa forma, o Eurocentrismo se arrogou 

como forma e condição exclusiva de pensar e de conhecimento, imposta de forma obrigatória sobre todas as 

outras experiências e todas as epistemologias. Assim, cabe ao Afrocentrismo investigar e propor novas formas de 

articular o estudo e a pesquisa nesse campo. Nesse sentido, o Afrocentrismo propõe como primeiro postulado a 

pluralidade, bem como admite e exalta a possibilidade de diálogo entre conhecimentos construídos com base em 

diversas perspectivas, boa fé e respeito mútuo, sem pretensão hegemônica (Idem, 2009). Já Finch III e 
Nascimento (2009) argumentam que, “a tradição do pensamento afrocentrados desenvolvida no contexto 

intelectual do Ocidente consiste, com efeito, num ato de resistência. Ligada intimamente ao pan-africanismo, ela 

se constitui na tessitura das ligações entre continente e diáspora ao protagonizar essa resistência” (p. 38).        
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lento, de uma esfera privada cujos símbolos são retirados da cultura global, por meio do 

vestuário, música, desporto, moda e dos cuidados do corpo em geral. Nesse contexto, 

Mbembe (2014) distingue três pressupostos fundamentais na base dessas representações 

africanas sobre a homossexualidade, grande parte, influenciadas por ideiais religiosos e 

biológicos. Tal é perceptível pela linguagem biologizada – apoplexia, vulva, sémen, genital, 

extravaginal – bem como pela utilização de expressões religiosas – onanismo, viril, natural, 

anciãos, coito, mácula, impureza, sexualidade legítima, feitiçaria, abominável, profanação da 

carne – desses raciocínios. O autor assim explicita: 

 

Na base dessas três afirmações encontram-se três pressupostos fundamentais. E, 

primeiramente, a ideia muito falocrática – mas partilhadas tanto por homens quanto 

por mulheres – segundo a qual, mesmo em estado de apoplexia, o membro viril seria o 

símbolo natural da génese de qualquer vida e qualquer poder. Assim sendo, não 

haveria sexualidade legítima, além daquela que faz sempre bom uso do capital 

seminal. Se tudo é organizado em função das tarefas reprodutivas, o último delapidar-

se-ia nos prazeres desperdiçados. De seguida, existe a crença largamente disseminada 

segundo a qual o coito lícito só se concretizaria no órgão feminino, sendo que a 

ejaculação extravaginal (onanismo) seria a marca da própria mácula e impureza, 
mesmo da feitiçaria. A função principal da vulva consistiria em libertar o falo do seu 

sémem e conservá-lo preciosamente. Por fim, predomina a impressão segundo a qual, 

qualquer prática coital – nomeadamente aquela que, em vez de por imediatamente os 

actos genitais, os associaria antes aos orifícios e vias de excreção, deglutição e sucção 

– seria uma profanação da carne e um abuso abominável (Op Cit., p. 174). 

  

Na ótica deste autor, nas sociedades africanas, os argumentos anti-homossexualidade 

“conferem uma função crucial ao pênis nos procedimentos de simbolização da vida, do poder 

e do prazer”, constituem a regra (MBEMBE, 2014, p. 175). Desta forma, por conferirem 

elevada preponderância ao falo, tais pontos de vistas negligenciam as práticas homossexuais 

femininas que, se encontram cada vez mais disseminadas nas sociedades africanas. Bem como 

assentam em uma leitura muito contestada da história da sexualidade em África e dos seus 

significados políticos.          

 O autor argumenta ainda que antes, durante e após a colonização europeia, o poder em 

África procurou sempre uma imagem de virilidade, na qual, a comunidade política africana 

pretendeu sempre ser uma sociedade dos homens e dos anciãos. Daí o costume dos monarcas, 

elites, guerreiros, soldados e dos homens poderosos de “deflorar” as mulheres virgens. De 

acordo com Mbembe (2014), até pouco tempo em África, a homossexualidade sempre fora 

um privilégio dos poderosos, praticada em rituais de subordinação ao monarca e em 

momentos especiais, rituais sagrados, cerimonias de entronização, etc., Contudo, atualmente, 

ela não é mais vista como prática ritual especial de submissão ao outro, mas fruto do desejo 
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masculino e feminino de homens e mulheres comuns, ainda que seja utilizada como prática 

política de subjugação dos adversários nas guerras. Observemos:  

 

A homossexualidade era apanágio dos poderosos. Podia funcionar como um ritual de 

subordinação em relação ao mais forte de si e também estava presente em 

determinados rituais sagrados. Atualmente, a recusa proclamada da submissão 

homossexual a outro homem não significa falta de vontade, por parte dos homens e 
mulheres, de adquirir e apropriar-se do pénis ideal e idealizado. Factualmente, o 

aviltamento e a depreciação de que a analidade é objeto no discurso público 

acompanham o seu aparecimento recorrente no plano do sintoma, sob a forma de 

fantasias diversas. Nesse plano, basta analisar as funções que desempenha nas 

quimeras de permutação de funções masculinas e femininas, ou ainda a vontade –

sentida pela maioria dos homens e corrente nas técnicas políticas de subjugação – de 

servir-se dos outros homens, tal como de muitas mulheres que se submetem à 

copulação e vivem a sua dominação através da consumação do coito. Acresce-se ainda 

a existência, nos contos e mitos, de criaturas hermafroditas; ou ainda, nas lutas sociais 

e políticas, a prática que consiste em despojar o inimigo de tudo aquilo que constituem 

os emblemas da virilidade e em consumá-los; ou ainda, a obsessão de regeneração de 
uma virilidade declinante através de decocções e da utilização de todos os tipos de 

cascas. Por conseguinte, a homossexualidade insere-se na estratificação muito 

profunda do insconsciente sexual das sociedades africanas (Idem, p. 176-177). 

  

Para Mbembe (2014), a homossexualidade está no inconsciente sexual das sociedades 

africanas. E, as questões da sexualidade ainda não se encontram claras em África devido ao 

fato do continente ter passado por uma “revolução sexual silenciosa”, acontecida no último 

quartel do século XX e porque foi mal documentada. Mesmo que tal Revolução só seja 

perceptível agora, ela transformou a forma como muitos africanos imaginam sua relação com 

o desejo, o corpo e o prazer.          

 A revolução sexual silenciosa africana foi caraterizada por uma aberturua inigualável 

das sociedades africanas para o mundo. Exemplo disso, são a circulação de vídeos 

pornográficos nas sociedades africanas, o questionamento da centralidade do órgão sexual e 

reprodutor masculino que, em algumas sociedades ocasionou instabilidade marital e 

circulação das mulheres, o agravamento dos conflitos entre homens e mulheres, nun contexto 

em que os homens mais pobres passaram a sentir-se desmasculinizados, bem como o status de 

“chefe de família” do homem foi desclassificado nas classes populares, nos casos em que a 

capacidade deste prover a família não era conseguida.      

 Em determinados casos, as crises econômicas e sociais contribuíram para o aumento 

das desigualdades entre os sexos, enquanto que noutros casos, houve uma mobilidade 

ascendente tanto de homens como de mulheres, resultando num agravamento dos conflitos 

entre os sexos e da brutalidade das relações de gênero entre homens e mulheres.   

 Ao mesmo tempo, as formas de sexualidade anteriormente reprimidas foram 
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emergindo, gradualmente, no espçao público e os desejos sexuais foram-se alaragando. 

Mbembe assim circunscreve essa revolução sexual silenciosa ocorrida em África: 

 

Paralelamente, as formas de sexualidade anteriormente reprimidas emergem 

gradualmente no domínio público, o repertório das fruições sexuais alargou-se 

consideravelmente e as práticas de felação proliferam, enriquecendo largamente a 

linguagem da sexualidade. Entre os jovens novas e infinitas expressões, gradualmente 
mais prosaicas. Grande parte do discurso social incide na temática da força fálica 

declinante. Os mais velhos recorrem cada vez mais a plantas e raízes cujas 

propriedades revigoram, alegadamente, a virilidade masculina e permitem a 

multiplicação e exaltação do coito. [...]. Se em certos países, os regimes no poder 

travam uma guerra contra os homossexuais e os consideram refugos e resíduos 

humanos, na África do Sul, a constituição garante-lhes todos os direitos, incluindo o 

casamento. A homofobia contemporânea também é utilizada pelos «pequenos» como 

um meio de desqualificação das classes dirigentes.  Essas transformações ocorrem 

num momento em que a epidemia da SIDA atinge proporções cada vez mais elevadas 

da população. O sexo e a morte convergem através da SIDA. Num continente 

devastado pela guerra, assistiu-se à multiplicação das práticas de manducação. São as 
criança-soldado que, depois de tirar a vida a um inimigo, o emasculam retirando-lhe o 

pênis e consumindo-o para fazer aperceber-se, mesmo na sua morte, da sua 

impotência. (MBEMBE, 2014, p. 178). 

              

 

Cabe destacar que, ao mesmo tempo em que experiências sexuais e novas formas de 

prazer anteriormente reprimidas vão emergindo, a guerra – constitucional, estatal e religiosa, 

por meio de leis e discursos – contra as “novas” formas de sexualidade, particularmente, 

contra a homossexualidade é parte integrante desta revolução, com acusações, preconceito e 

discriminação em relação aqueles que apresentam orientação de gênero e sexualidade distintas 

da maioria.            

 Em quase todas as sociedades africanas, pessoas famosas, políticos, dirigentes, 

artistas, desportistas são acusados de serem homossexuais. Somente a África do Sul – a nação 

arco-íris – é pioneira no reconhecimento dos direitos dos homossexuais e deixa isso claro na 

sua Constituição pós-apartheid, enquanto que a maioria dos países africanos se encontra na 

“zona cinzenta”, caraterizada por poucos avanços ou mesmo retrocessos nos direitos sexuais, 

reprodutivos, criminalização, ausência de reconhecimento e proteção das minorias, como são 

o caso dos homossexuais. 
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8.2. Tabu, acusações, preconceito e discriminação consentida em relação aos LGBTI´s

 Os debates e discursos públicos acerca da homossexualidade apresentam-se difíceis 

nos 54 países que constituem o continente africano. Nos últimos anos, ao invés de avanços, os 

debates apresentam retrocessos, com diversos governos consentindo na discriminação de 

LGBTI’s, bem como criminalizando e penalizando as relações homossexuais, tidas como 

“perversão”, “influência e prática importada do Ocidente”, “contra as tradições africanas” 

e “contra as tradições religiosas”. Neste contexto, o continente africano apresenta distintas 

realidades que convergem para a negação da existência da homossexualidade e não aceitação 

da diversidade sexual, num cenário complexo onde LGBTI’s não são aceites na maioria dos 

Estados e regiões.307           

 A punição e criminalização da homossexualidade em África parece estar vinculada 

com a questão religiosa, com a localização espacial do país e o sistema de governo, visto que, 

grande parte das nações que aplicam penas mais rígidas contra a prática – a pena de morte – 

tem maioria da população islâmica, sistema de governo teocrático, nos quais, o Islam constitui 

a religião oficial de Estado. Estes Estados apresentam outras características como, o fato de se 

localizarem mais a Norte de África, serem governados por um só homem ou por oligarquias 

familiares e religiosas há décadas.         

 Em seguida, destacam-se os países centrais, da região Subsahariana do continente 

africano que, tem igualmente um percentual alto de cidadãos que professam a religião 

islâmica, mas também de cristãos, cujas legislações contra homossexualidade preveem multas 

e vários anos de prisão. É nestes países que, nos últimos anos, têm emergido discursos mais 

acirrados contra a homossexualidade, diversos episódios de violência e morte de LGBTI’s e 

de ativistas, bem como, tentativas de criminalizar a prática por via de leis, destacando-se 

Kenya, Uganda, Nigéria e Malawi.         

 Já os países com penalidades mais “brandas” contra a homossexualidade constituem 

nações “estáveis”, aquelas cujos governos são seculares, o sistema democrático parece estar 

consolidado, havendo eleições regulares e alternância no poder, ainda que com alguns 

                                                             
307 Cabe aqui destacar que, a classificação dos países africanos contrários à homossexualidade é bastante 

variável, dependendo do contexto social e político vivenciado, da região, entre outros determinantes. Por 

exemplo, na Nigéria, nos Estados localizados a Norte do país, onde o islamismo é religião predominante, a 

homossexualidade é punida com a pena de morte, já no Sul, predominantemente cristão, as relações entre 

pessoas do mesmo sexo, são quase que toleradas. Outro exemplo vem de Cabo-Verde, cuja legislação é contrária 

à união entre pessoas do mesmo sexo, ainda assim, a parada gay é uma das atrações turísticas deste Arquipélago. 
Já no Botswana, o Estado não reconhece as associações e outros movimentos LGBTI’s, mas, recentemente, um 

Tribunal Superior, reconheceu, juridicamente, ao movimento ativista das minorias sexuais Le Gabibo, o direito 

destes se associarem em agremiações, anulando a decisão governamental que, recusava o registro legal. 
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percalços, entre os quais, se destacam: África do Sul, Gabão, Cabo-Verde, Ilhas Seyschelles, 

Namíbia, Botswana.          

 Nesse cenário, no continente africano, as relações homossexuais são punidas com pena 

de morte em países, maioritariamente, islamizados como: Mauritânia, Nigéria, Somália e 

Sudão. Tais relações são criminalizadas e punidas com “duras” penas de prisão que, variam 

entre 7 a 17 anos de cadeia, em nações com percentual relevante de católicos, como 

Camarões, Uganda, Zâmbia e Zimbábwe. Assim acontece também, em países como Egito, 

Marrocos e Tunísia, estados com maioria de população muçulmana e dirigidos por governos 

teocráticos, onde a religião e o estado se confundem. Nesses Estados, têm-se verificado 

prisões arbitrárias, desaparecimentos em circunstâncias estranhas, bem como assassinatos de 

LGBTI’s assumidos e de ativistas a favor dos direitos das minorias sexuais.   

 A homossexualidade é proibida, mas, ao mesmo tempo, não é criminalizada na 

maioria dos estados africanos, mais precisamente, em cerca de 26 países308, dentre eles, 

Angola, Argélia, Botswana, Burundi, Ilhas Comores, Eritréia, Etiópia, Gâmbia, Ghana, 

Guiné-Conakry, Guiné-Equatorial, Kenya, Libéria, Líbia, Malawi, Ilhas Maurícias, 

Moçambique, Namíbia, Níger, São-Tomé e Príncipe, Senegal, Ilhas Seychelles, Serra Leoa, 

Somália, Sudão, Swazilândia, Tanzânia e Togo. Nesses países, por causa da repressão, 

existem normas sociais tácitas, não escritas, segundo as quais, a homossexualidade tem que 

ser vivida com discrição.         

 Assim, as relações homossexuais são aceites de forma silenciosa em cerca de 16 

estados, grande parte, desses países, localizados na região da África Central, quais sejam: 

Benin, Burkina Faso, Cabo-Verde, República Centro Africana, Chade, Congo-Brazzaville, 

                                                             
308 Utilizo aqui uma classificação e terminologia distintas da comumente empregadas na mídia Ocidental, 

segundo a qual, «a homossexualidade é ilegal em 38 países africanos», usando assim, a dicotomia legal e ilegal. 

Assim, utilizo o termo «proibido» por achar mais adequado às sociedades africanas, onde predomina o direito 

consuetudinário, normas e costumes e as prescrições nem sempre tem caráter jurídico. À rigor, na África 
contemporânea, as fronteiras entre o que é legal e ilegal, lícito e ilícito não são fixas, mas porosas e transitam 

entre si. Recordo-me de uma campanha televisiva para a prevenção da Aids em Moçambique, meu país de 

origem, na qual, um sheik, líder religioso muçulmano, apelava para o uso do preservativo nas «relações ilícitas», 

não explicando que relações seriam consideradas ilícitas, num país onde predomina a poligamia, uniões 

consensuais, casamentos forçados e prematuros, diversas formas de sororato e levirato, no qual, muitas das 

vezes, a constituição e os códigos civil e penal contradizem com as práticas e costumes dos indivíduos. Assim, 

expressões como “punição”, “crime”, “criminalização”, “penalização”, “aceitação de forma silenciosa”, 

“homossexualidade vivida de com discrição”, “reconhecimento por lei” constituem aqui, categorias heurísticas 

que, facilitam a compreensão do contexto social desses países, regiões, localidades e que variam segundo as 

normas consuetudinárias, moral dos indivíduos, presença ou não de agentes do Estado, etc. Por exemplo, a 

África do Sul é pioneira no reconhecimento dos direitos dos LGBTI’s. Entretanto, ao mesmo tempo, nesse 
mesmo país, verificam-se estupros coletivos “corretivos” às lésbicas por conta de sua homossexualidade. De 

fato, a África do Sul é a nação africana que, mesmo não estando em guerra, é campeã mundial de estupros, 

tornando-se um lugar perigoso para as mulheres viverem por conta da “cultura do estupro”.  
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Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Djibouti, Guiné-Equatorial, Guiné-

Bissau, Mali, Níger, Ruanda, Lesotho e, Madagascar. Por sua vez, os LGBTI’s são 

reconhecidos por lei, somente, em dois países – a África do Sul, que, há quase uma década, 

foi o primeiro país africano e quinto no mundo a aprovar o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, assim como o Gabão que o fez há menos de dois anos – garantindo deste modo, 

direitos iguais de cidadania a LGBTI’s, comuns a todos os cidadãos.    

 Vejamos em seguida, o mapa ilustrado da International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 

and Intersex Association (ILGA), que na língua portuguesa pode ser traduzido como 

“Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais”, uma 

organização internacional que monitora leis no mundo sobre a orientação sexual, 

particularmente, a homossexualidade há mais de uma década.309 

 
Figura 39. Mapa africano das legislações e comportamentos dos Países Africanos diante da 

Homossexualidade, conforme a ILGA. 

 

Fonte: ILGA. Capturado da Internet em: <http://ilga.org/what-we-do/lesbian-gay-rights-maps/>. Acesso em 17 

mai. 2015. 

                                                             
309 A ILGA constitui uma federação mundial que congrega organizações comprometidas com a igualdade de 

direitos humanos para pessoas LGBTI’s e a sua liberdade diante de todas as formas de discriminação. Fundada 

em 1978, a ILGA goza de estatuto consultivo nas Nações Unidas, onde tem voz e faz lobby em nome de cerca de 
1.200 outras organizações em 131 paises de todos os continentes. Desta forma, “a ILGA é atualmente, a uma 

organização internacional não-governamental e de caráter comunitário que se concentra na luta contra a 

discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de gênero à escala mundial” (ILGA, 2013, p. 6). 

http://ilga.org/what-we-do/lesbian-gay-rights-maps/
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O mapa supracitado, entre dezenas produzidos sobre a temática, bem ilustra as 

posições, legislações de países africanos no tocante à homossexualidade e como os governos 

tratam as minorias sexuais. Apesar de mostrar um cenário diversificado, percebe-se 

claramente, um acirramento dos discursos, comportamentos e leis homofóbicas nos países 

africanos, num cenário designado de “homofobia de Estado”.310 

Relativamente aos discursos públicos sobre a homossexualidade, cabe aqui recordar 

que na década 80 do século XX, Robert Mugabe, presidente do Zimbábwe, afirmou que “os 

homossexuais eram iguais a de cães e porcos”, declarações estas repetidas em fevereiro do 

ano 2012. No passado, outras figuras públicas do continente como Winnie Mandela 

classificaram essa prática como “não- natural”. Já na primeira e segunda décadas do século 

XXI, no Kenya, Uganda e Nigéria apresentaram-se projetos de leis criminalizando a prática 

com duras penas de prisão e em alguns casos, publicaram-se listas com nomes de 

homossexuais em jornais de grande circulação. Essas ações contaram com apoio de líderes 

religiosos cristãos e muçulmanos.         

 Nesse contexto, em 2011, ativista ugandês David Kato (1964-2011) foi assassinado 

em sua casa, três meses após um jornal local publicar que ele era gay. Kato não pôde ser 

enterrado em paz devido aos tumultos que se seguiram.311 Em fevereiro do ano 2012, o 

estadista ugandês Yoweri Musseveni afirmou que “os ocidentais veem às nossas escolas para 

recrutar os jovens à homossexualidade, é uma ameaça que devemos combater”. Anos antes, o 

mesmo Musseveni, bem como o bispo nigeriano Peter Akinola, haviam afirmado que a prática 

foi introduzida em África pela colonização europeia.      

 No mês de março do mesmo ano, a estadista da Libéria e prêmio Nobel da Paz do ano 

de 2011, Ellen Johnson-Sirleaf, primeira mulher eleita presidente de um país africano, quando 

                                                             
310 Designa-se de “Homofobia estatal ou de estado”, à homofobia que incluí proibição de relações íntimas entre 

poessoas do mesmo sexo, imposição de sanções penais, criminalização e a penalização da homossexualidade 
apoiada ou patrocinada pelo Estado, bem como o discurso de ódio vindo de membros do governo e outras formas 

de perseguição e discriminação (ILGA, 2013).   
311 Além da morte de David Kato, outro caso emblemático em África, foi a morte de Jean Claude Mbede (1979-

2014), cidadão camaronês que foi perseguido, preso por conta de sua orientação sexual. Em 2011, Mbede foi 

condenado a três anos de prisão pela justiça camaronesa sob acusação de homossexualidade e tentativa de 

homossexualidade, sendo libertado, provisoriamente, no ano 2012. Mbede refugiou-se na aldeia onde nasceu, no 

interior do país, fugindo de um mandato de prisão contra ele sob acusação de homossexualidade e, porque corria 

perigo de ser preso e de morte, pela polícia e devido às ameaças e sevícias da população na cidade de Yaoundé, 

capital do Camarões. No início de 2014, Mbede faleceu de câncer na sua aldeia natal, por falta de cuidados 

médicos e porque tinha receio de se deslocar à capital para cuidados de saúde. Mbede morreu após anos de 

espera pela resposta de seu pedido de asilo e refúgio na França, submetido na embaixada deste país europeu no 
Camarões. O caso de Mbede mostra as contradições existentes nos discursos de defesa dos direitos humanos 

pelos países europeus, quando se negam a receber refugiados africanos, vítimas de perseguição, por conta de sua 

orientação sexual, nos seus países de origem.  
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questionada acerca da legislação que penaliza os LGBTI’s existente no seu país, esta 

presidente defendeu a criminalização da homossexualidade, afirmando que: “não tocaremos 

nesta lei, há certos valores tradicionais de nossa sociedade que temos que preservar”. Já em 

fevereiro de 2014, o presidente da Gâmbia, num discurso, ao falar acerca da 

homossexualidade, afirmou: “lutaremos contra esta peste como fazemos com os mosquitos 

que causam a malária ou, incluindo, de um modo mais violento”.     

 Nesse cenário, o ano de 2013 foi bastante difícil para as minorias LGBTI’s no Kenya e 

no Uganda. No Uganda, um líder parlamentar comparou a homossexualidade ao terrorismo e, 

em agosto do mesmo ano, um deputado do partido no poder apresentou um projeto de lei 

denominado de Lei de Gestão da Ordem Pública, que incluía também a Lei Antipornografia e 

a Lei Antihomossexualidade, restringindo reuniões públicas, reprimindo a pornografia e 

criminalizando as relações homossexuais com duras penas de prisão. Tal projeto de lei 

também dava poderes à polícia para prender arbitrariamente pessoas percebidas ou 

identificadas como LGBTI’s, inclusive quando estas procurassem as delegacias para 

denunciar crimes praticados contra si. Três semanas após a apresentação do referido projeto 

de lei, publicaram-se listas com nomes de “possíveis” homossexuais, num jornal de grande 

circulação no país.           

 Nos anos 2012 e 2013, enquanto que em África verificavam-se retrocessos nos direitos 

dos LGBTI’s e vivenciava-se climas periogosos e de muitas hostilidades, nos outros 

continentes, os LGBTI’s celebravam vitórias. Assim, da América Latina –Argentina e 

Uruguai– passando pela Europa –França e Grã-Bretanha– à Oceania –Nova Zelândia– eram 

aprovadas leis relativas ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, elevando para 14, o total 

de países onde casais homossexuais poderiam contrarir matrimónio oficialmente (ILGA, 

2013).  De acordo com esta organização, as leis relativas ao casamento constituem o sinal 

mais visível de mudança em relação aos homossexuais, ainda que não seja o único fator que 

demonstra progresso nos direitos de LGBTI’s nas sociedades. Em muitos outros países, ao 

nível local e nacional, por meio de regulamentações, decisões de tribunais favoráveis a esta 

causa ou mesmo através da eleição de personalidades ou parlamentares abertamente LGBTI’s, 

estavam acontecendo, ainda que tais transformações sejam graduais (Idem, 2013).  

 Já em África, no Uganda, entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014, após tramitação e 

promulgação pelo Parlamento desse Projeto de Lei discriminatório e que violava direitos 

humanos fundamentais garantidos pela própria Constituição deste país, houve um aumento da 
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repressão policial, das discriminações sexual e de gênero, da violência, de remoções forçadas, 

bem como de ataques de gangues e de perdas de emprego, criando uma onda de “terror” que, 

atingia, particularmente, LGBTI’s e as mulheres. Estes dois grupos também ficaram receosos 

de aceder aos serviços públicos de saúde. Em agosto de 2014, menos de um ano após a sua 

entrada em vigor, a lei contra a homossexualidade foi anulada no Uganda, devido às pressões, 

em particular, de organismo internacionais e dos países ocidentais, que constituem os 

principais doadores econômicos deste Estado africano (AMNESTY INTERNATIONAL, 

2014).            

 Assim, diversas ONGs africanas e europeias que atuam na área de direitos humanos 

em África, bem como países ocidentais, acusam os governos africanos de homofobia e de 

fundamentalismo religioso. Dentre essas organizações a favor dos direitos humanos 

sobressaem a Organização das Nações Unidas (ONU), Human Rights Watch (HRW) e Anistia 

Internacional (AI). Esta última organização popular global está presente em mais de 150 

países e tem mais de 7 milhões de seguidores, destacando-se pela realização de ações e 

campanhas para que os direitos humanos, internacionalmente reconhecidos, sejam respeitados 

e protegidos por todos os estados. De fato, a AI afirma-se como a entidade com maior 

capilaridade no enfretamento da homofobia no mundo.     

 Recentemente, a Comunidade Internacional, a ONU e países do mundo ocidental 

europeu, a UE, os EUA e Canadá – que constituem os principais “doadores” da ajuda externa 

aos estados africanos – como também, as diversas ONGs europeias e africanas que atuam na 

área de direitos humanos no continente, tentam persuadir os países africanos a mudarem suas 

leis e envidar esforços para descriminalização da homossexualidade, baseados da Resolução 

17/19 da ONU que defende os direitos das minorias sexuais. As ONGs também acusam os 

governos africanos de violação dos direitos humanos da população LGBTI, homofobia, 

prisões arbitrárias, assédio e fundamentalismo.       

 Mesmo assim, diversos Estados africanos votaram contra tal Resolução. Seus 

governos e autoridades defendem-se de tais acusações, baseando-se em códigos civis, penais, 

leis e constituição de seus países que, criminalizam as relações homossexuais e, não preveem 

outros tipos de relações afetivossexuais, senão as heterossexuais. Tem-se notícias que, em 

distintos países africanos, jornais e revistas têm fomentado campanhas contra a 

homossexualidade para aumentar o número de tiragens. E, estadistas e políticos têm 

fomentado o ódio contra as minorias sexuais para aumentar a popularidade ou até, conseguir 
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votos quando se aproximam das eleições e em períodos eleitorais, bem como como estratégia 

de distração, quando os países passam por crises econômicas e político-militares. Assim, o 

debate público sobre a homossexualidade tem sido desigual, marcado pela intransigência, 

violência e discriminação consentida pelos governos, muitas vezes, incitada pelos meios de 

comunicação e informação.       

 

8.2.1. A colonização europeia e árabe e a penalização das relações homossexuais 

 É fato histórico que as primeiras leis proibindo e penalizando relações homoafetivas 

nas sociedades africanas foram impostas pelas autoridades coloniais, religiosas cristãs, 

europeias e islâmicas. À rigor, muitas constituições, leis, códigos civis e penais vigentes nos 

países africanos foram herdadas dos governos coloniais europeus ou foram copiados dos 

modelos de Estados-nação europeus e norte-americano, ou ainda, foram inspirados no 

marxismo-leninismo do leste europeu e asiático, tendo em comum, o fato de serem terem sua 

base no modelo de família patriarcal. Ao longo da história, missionários, aventureiros e 

viajantes europeus apresentaram relatos de casos de homossexualidade, incesto e outras 

práticas em diversos reinos e impérios africanos, particularmente, nas realezas e na classe dos 

sacerdotes – xamãs, adivinhos, curandeiros e feiticeiros – que aconteciam durante cerimônias 

rituais e de entronização, entre outros.        

 Um dos episódios históricos mais interessantes acerca da homossexualidade em 

África, contudo, pouco documentado e abordado, foi o drama vivido pelos mártires de 

Uganda nas mãos do rei Mwanga, entre os finais do século XIX e início do século XX, 

quando jovens africanos católicos foram torturados, queimados vivos e mortos por se 

recusarem a manter relações homossexuais com o rei e, por rejeitarem renunciar sua fé, num 

episódio que passo a relatar. Conforme os padres Gallesio & Bosa (1986), no contexto da 

expansão do Catolicismo no interior do continente africano, em fevereiro de 1878, a Santa Sé 

confiou à Sociedade dos Missionários de África, a tarefa de cristianizar os africanos, abrindo 

dois centros missionários na região dos Grandes Lagos. Não obstante as diferenças de 

mentalidade e da resistência num ambiente dominado pelas manifestações religiosas nativas 

africanas, assim como pela presença do Islam, bem como de momentos de competição e 

tensão com a comunidade protestante europeia, os missionários católicos conseguiram ganhar 

confiança do rei Mutesa I que, ainda impunha restrições ao deslocamento livre pelo reino ou 

permanência fixa dos missionários, longe da residência real.     
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 Tais missões começaram a surtir resultados pouco tempo depois, em 1880, quando, 

finalmente, os missionários católicos tiveram permissão para estabelecer-se em Buganda,312 

conseguindo formar grupos consistentes de cerca de 250 catecúmenos e realizar os primeiros 

20 batizados. Entretanto, as relações entre a realeza africana e os missionários eram 

inconstantes, fazendo os últimos temerem por suas vidas, muitas vezes, obrigando-os a 

abandonar o reino. No reino do Buganda, o tráfico de escravos, os cultos tradicionais aos 

espíritos dos mortos, particularmente, os antepassados da família, os espíritos das grandes 

forças, os fenômenos naturais, os sacríficos humanos, a poligamia e as relações homossexuais 

eram práticas comuns e aceitas desde os tempos remotos, inclusive pela família real. 

Intermediários especiais, adivinhos, feiticeiros e curandeiros eram interpelados para consultar 

as vontades dos espíritos e de outros seres superiores. Vejamos, então, uma descrição 

histórica da estrutura social e do funcionamento da máquina do Estado do reino do Buganda: 

 

No Buganda, portanto, a agricultura e a criação de gado estavam muito 

harmoniosamente ligadas e confiadas principalmente às mulheres. Afastada a fome, 

entregavam-se os homens aos trabalhos artesanais como a tecelagem, a feitura de 

armas, a construção de canoas, algumas das quais, chegavam a medir 25 metros. A 

sucessão estava regulada também de maneira a limitar as guerras dinásticas. São 

afastados os filhos do rei defunto. Eles pertencem, de resto, aos clãs das suas mães, o 

que faz participar um vastíssimo número de grupos nos assuntos do Estado. Apenas 

podem pretender a coroa os filhos do rei precedente « nascidos na púrpura».313 O 

lukiko, grande conselho da coroa, formado de dez chefes de província e de dignitários 
da corte, só em casos graves é convocado. O katikiro (primeiro-ministro) e o mugenia, 

chefe do maior clã, constituem o colégio eleitoral. Os chefes da província ocupavam-

se do imposto estabelecido por uma comissão had oc, que reunia os delegados do 

poder central e os dirigentes da província numa cidade importante. Ocupavam-se 

também do recrutamento e dos trabalhos de interesse público, assegurados por 

participação gratuita sobretudo nas vias de comunicação com aspecto político (para a 

capital) ou comercial. Nas províncias conquistadas, a política consistiu em renunciar 

totalmente ao caráter hereditário para assegurar um verdadeiro funcionalismo. (KI-

ZERBO, 1972a, p. 397-398). 

       

Com a morte de Mutesa I, subiu ao trono o jovem rei Mwanga que, para além das leis, 

tradições e costumes africanos, também conhecia, sumariamente, as doutrinas islâmica, 

protestante e católica. Assim, em 1885, o novo monarca pediu a volta dos missionários ao 

reino e, pouco tempo depois, o número de cristãos na corte real ultrapassava os 150, entre 

batizados e catecúmenos. Com o crescimento do catolicismo, os grandes – a realeza, a 

nobreza, os chefes militares e religiosos – temiam ver seus poderes diminuídos ou perder seus 

privilégios com uma possível conversão do monarca, visto que a adesão a esta religião 

                                                             
312 Atualmente, região contiente africano que correponde ao território da República do Uganda.  
313 Nota do autor: expressão utilizada no Império Bizantino para designar um príncipe nascido de um rei após a 

sua entronização. 
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implicava a renúncia das tradições e práticas e, a consequente adoção de um novo estilo de 

vida “cristão”. Assim, os membros da realeza incitavam o rei contra os representantes do 

catolicismo no reino. Vários destes jovens catolizados resistiram às seduções e propostas 

sexuais do rei, bem como mantiveram-se firmes na fé, recusando a renunciar sua religião. Aos 

poucos, o rei Mwanga foi convencido que a presença dos católicos era a razão de todos os 

males no reino, iniciando uma perseguição feroz que, terminou com a morte de pelo menos 22 

jovens católicos africanos entre 1885 e 1887, torturados, decapitados, queimados vivos e 

esquartejados, num episódio da história das igrejas católica e cristã africanas que ficou 

conhecido como os “mártires de Uganda”.       

 Com a emergência do Cristianismo como religião predominante nos territórios 

ocupados pelas potências europeias em África, particularmente na região subsahariana, 

diversas leis, religiões, tradições, costumes, dentre eles, as relações e práticas homossexuais 

foram proibidas, tornando-se assunto tabu, sendo substituídos pelos códigos civis e penais 

coloniais europeus, bem como pela moral judaico-cristã presente na Bíblia. De acordo com 

Cole (1967), tais atitudes e ensinamentos judaico-cristãos dispostos no Velho e Novo 

Testamentos bíblicos, influenciaram e continuam influenciando a moral, os costumes e a vida 

cotidiana no continente africanos, até aos dias de hoje. Acerca deste assunto, na ótica de 

Bussotti e Tembe (2014), a tradição cristã criou uma visão das relações afetivossexuais como 

estando destinadas, especialmente, à procriação, de modo que ao longo do tempo, as 

sociedades passaram a aprovar somente as relações heterossexuais, hostilizando todas as 

outras formas de sexualidade. Conforme estes dois autores, uma postura similar será 

encontrada no mundo muçulmano, cuja concepção acerca da sexualidade não difere muito do 

ideal cristão, onde a maioria dos países islâmicos em África e fora dela, proíbe as relações 

homoafetivas com duras penas: vários anos de cadeia, prisão perpetua e pena de morte. 

 Já o Islam influenciou uma vasta região do continente, primeiro, a partir do Egito e o 

Norte de África, entre o século VII e XI, sem que estes territórios tenham sido politicamente 

anexados a nenhum dos grandes estados islâmicos da época. Após os muçulmanos 

converterem os berberes, os últimos introduziram esta religião a Sul do Sahara, a partir das 

caravanas que atravessavam o grande deserto em direção às terras mais férteis do Sahel e do 

Sudão (EL FASI; HRBEK, 2010). Na ótica destes dois autores, a África Negra servia, 

essencialmente, como reservatório de escravos para o mundo muçulmano. A expansão 

muçulmana pelo continente africano não foi somente religiosa, mas também política, cultural 
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e econômica, na qual, os árabes exerceram influência na região norte do continente, no Mar 

Mediterrâneo e nas costas do Oceano Índico (EL FASI; HRBEK, 2010). O Islam é uma 

religião monoteísta com cerca de 14 séculos de existência. Muhamad ou “Maomé” é o último 

de uma linhagem de profetas e seu grande mensageiro. Assim, a homossexualidade é 

considerada uma prática pecaminosa “sin” pelo Islam, ainda que recentemente, tenham 

surgido grupos de fiéis muçulmanos tentando compatibilizar a fé com esta orientação sexual 

(BUSSOTI; TEMBE, 2014).   

As leis aplicadas pelas sociedades islâmicas podem ser entendidas como tendo sido 

derivadas do Alcorão, livro sagrado e principal fonte do Islam, e da Sunnah, segunda fonte 

que, narra a vida do profeta, não sendo possível praticar esta religião sem consultar ambos os 

textos. Já a shariah, um sistema detalhado de leis religiosas, equivale ao direito, procura 

descrever todos os atos humanos, distinguindo-os entre os permitidos “halal” e proibidos 

“haram”. Quando interpretada de forma literal, a shariah pode-se revelar um sistema de leis 

bastante repressivo, cuja pena para as relações homossexuais é a lapidação e morte. Além de 

ser um sistema religioso, o Islam é também um sistema governamental e legislativo, daí que 

em muitas sociedades islâmicas, o estado e a religião se confundem. Desse modo, em muitos 

países cristãos e islâmicos, o clero religioso e políticos se utilizam da religião para controlar a 

vida dos indivíduos, particularmente, das mulheres e dos LGBTI´s. No Norte de Africa, a 

chamada Primavera Árabe iniciada em 2011, cujas revoluções foram essencialmente 

políticas, não trouxe mudanças significativas nos valores ou nos direitos humanos. Mudaram 

os dirigentes e governantes, mas a cultura desses países não mudou, assim como a vida dos 

indivíduos, particularmente, as mulheres e LGBTI’s. O peso da religião e da cultura sobre os 

indivíduos não diminuiu e a sexualidade femininas ainda é reprimida.  

 Um estudo survey publicado pelo Pew Research Center no ano 2013, intitulado, A 

Divisão Global sobre a Homossexualidade, realizado em 39 países dos 5 continentes, com 

37.653 indivíduos de ambos os sexos entrevistados entre os dias 02 de março a 01 de maio de 

2013, em seis regiões geográficas: América do Norte, Europa, Médio Oriente, Ásia e Pacífico, 

América Latina, e África. Esta pesquisa mostrava uma enorme variação de opiniões, 

conforme a região, na questão se “a homossexualidade deveria ser aceita ou rejeitada pela 

sociedade”, revelando a existência de maior aceitação da homossexualidade em países 

seculares e, ao mesmo tempo, a existência de uma forte correlação entre religiosidade e 

opiniões em relação à homossexualidade. Assim, a homossexualidade seria menos aceita em 
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países onde a religião é central na vida dos indivíduos, por estes considerarem-na uma 

importante fonte de moral e orarem, pelo menos, uma vez ao dia. Vejamos em seguida, o 

mapa produzido pelo Pew Center sobre, a partir dos resultados dessa enquete: 

 

Figura 40. Mapa mundi da aceitação da homossexualidade na sociedade, conforme os Países no Mundo. 

 

Fonte: Pew Center (2013). A Divisão Global sobre a Homossexualidade Mapa capturado em 17/05/2015. 

 

De modo geral, a enquete evidenciava ampla aceitação da homossexualidade na 

América do Norte, União Europeia e grande parte da América Latina, mas ao mesmo tempo, a 

prática era igualmente rejeitada, de forma generalizada, em países islâmicos no Médio 

Oriente, em África, na Rússia e regiões da Ásia. No continente africano, a rejeição da 

homossexualidade variava entre 61 a 90% da amostra da população entrevistada, sendo menos 

rejeitada na África do Sul e, mais rejeitada em países como Kenya, Uganda, Ghana, Senegal e 

Nigéria. O survey concluía que em diversas regiões do continente africano, particularmente, 

os países com maioria da população islâmica permanecem entre os menos dispostos aceitar a 

homossexualidade, cuja percentagem de rejeição chega próximo dos 100%.   

 Na África subsahariana, nove em cada dez pessoas na Nigéria (98%), Senegal (96%), 

Gana (96%), Uganda (96%) e Quênia (90%) afirmavam que a homossexualidade não deveria 

ser aceita pela sociedade. Mesmo na África do Sul, onde, ao contrário de muitos outros países 

africanos, as relações homossexuais são legais e discriminação baseada na orientação sexual 

constitui crime e é considerada inconstitucional, cerca de 61% dos inquiridos afirmavam que 
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a homossexualidade não deveria ser aceita pela sociedade, enquanto que, apenas, 32% 

declaravam esta prática deveria ser aceite (PEW CENTER, 2013). Já na maioria dos países 

pesquisados, o estudo não encontrou diferenças significativas entre os sexos, isto é, entre as 

respostas dos homens e das mulheres às perguntas feitas. Entretanto, nos países onde há 

grandes desigualdades de gênero e sexo, as mulheres eram mais propensas a aceitar a 

homossexualidade do que os homens. Por fim, em diversos países, a visão acerca da 

homossexualidade variou segundo as faixas etárias: os mais jovens tinham maior propensão a 

aceitar a homossexualidade do que os mais velhos (PEW CENTER, 2013).        

Conforme Marc Serena (2014),314 cerca de 60% dos países membros da ONU 

aboliram a legislação que penaliza os atos sexuais consentidos entre adultos do mesmo sexo, 

mas, os continentes asiáticos e africanos são aqueles onde persistem as leis mais repressivas. 

De acordo com este autor, durante as primeiras décadas do século XX, o norte de África teria 

sido um “paraíso” para muitos europeus em busca da liberdade sexual que, fugiam da Europa 

puritana. Aponta também, neste período, a existência de matrimônios homossexuais seguindo 

o ritual islâmico, práticas estas posteriormente proibidas pelas autoridades coloniais europeias 

nesses países (SERENA, 2014).        

 Desta forma, na atualidade, segunda década do século XXI, a homossexualidade 

continua sendo proibida em 38 dos 54 países africanos, com o argumento de que se trata de 

uma perversão importada do Ocidente. Na maioria das vezes, aqueles que defendem a 

criminalização das relações homossexuais em África, argumentam que a prática tem causas 

externas no continente, tendo sido introduzida pelo mundo ocidental europeu e sua influência 

cultural. Assim, em diversos países africanos, têm-se noticiado situações de preconceito e 

discriminação, bem como perseguição, exclusão, violência e até morte de cidadãos por conta 

da orientação sexual. E, muitas vezes, os homossexuais são obrigados a refugiar-se em aldeias 

no interior dos estados ou em países europeus ou da América do Norte.   

 

8.2.2. A homossexualidade nas legislações de países africanos    

 Ao nível geográfico e político, o continente africano é dividido em cinco regiões 

geográficas: a região setentrional mais conhecida como “Norte de África”; a África Ocidental, 

também conhecida como África Francófona, pois, quase todos os países falam a língua 

                                                             
314 Pesquisador espanhol que rodou o continente africano “do Cabo ao Cairo”, durante três anos, pesquisando e 

convivendo com homossexuais, ativistas, associações e espaços LGBTI’s em distintos países. 
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francesa; a África Central também conhecida como “região dos grandes lagos”; a África 

Oriental banhada pelo Oceano Índico e; a África Meridional, região mais a sul do continente, 

mais conhecida como “África Austral”. Por outro a lado, existe uma segunda divisão regional 

comumente usada, que divide o continente segundo critérios raciais, religiosos, étnicos e 

culturais, dividindo o continente em dois grandes grupos: África branca ou setentrional, 

constituída pelos oito países da África do Norte e, a África Negra ou Subsahariana, formada 

pelos outros quarenta e quatro países do continente. 

Num trabalho de pesquisa fundante, o fotógrafo e jornalista francês Philippe Castetbon 

(2011) mostra como a homossexualidade é punida em 80 países ao redor do mundo, e as 

minorias sexuais são criminalizadas pela força da lei, dentre os quais, 30 são estados 

africanos. Este autor mostra autorretratos reunindo fotos de homossexuais que escondem seus 

rostos, junto com seus depoimentos pessoais e as leis que vigoram em cada país. É inspirado 

partir da obra de Castetbon (2011) que, faço as análises das legislações acerca da 

homossexualidade existentes nos países africanos. 

Desta forma, neste tópico, analiso as leis contra a sodomia, homossexualidade a partir 

da região mais a norte do continente, conhecida como “Norte de África” banhada pelo mar 

Mediterrâneo, mais conhecida por Mahgrebe constituída pelos seguintes países: Marrocos, 

Sahara Ocidental, Mauritânia, Tunísia, Argélia Líbia, Egito e Sudão. Estes países têm comum 

o fato de se localizarem na região Norte do continente, serem banhados pelo deserto do 

Sahara ou possuírem grandes desertos, bem como o fato se possuírem população 

maioritariamente islâmica. Esta também é a região mais extensa do continente africano.

 Assim, no Marrocos, as relações homossexuais são punidas pelo Artigo 489 que pune 

“toda a pessoa que praticar atos obscenos contra a natureza com uma pessoa do mesmo sexo 

com pena de prisão de 6 meses e 3 anos e multa de 120 a 1000 dirhams”. Enquanto que na 

Argélia, a homossexualidade é punida com prisão acrescida de multa pelo Art. 333, no qual, 

“a homossexualidade é punida com pena de reclusão de dois anos e multa de 500 a 2.000 

dinares”. Já na Tunísia, a homossexualidade é punida através do Art. 230 a partir do qual, “a 

sodomia é punida com pena de 3 anos”. Já no Egito, “as relações sexuais entre adultos do 

mesmo sexo não são proibidas, no entanto, a Lei 10/1961 contra a prostituição e o Art. 287., 

que pune atos obscenos”, estas leis têm sido utilizadas contra homossexuais para a sua 

perseguição, prisão e condenação. Ao passo que na Líbia, a punição é aplicada a partir do Art. 

408, que preconiza que “toda a pessoa que cometer atos obscenos com outra pessoa será 
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punida com pena de até 5 anos de prisão”.        

 Contudo, é na Mauritânia e no Sudão onde a homossexualidade é punida com a morte. 

Na Mauritânia onde a homossexualidade é punida com a morte pelo Art. 308 preconiza que 

todo o muçulmano que cometer um ato indecente contra a natureza com um indivíduo do 

mesmo sexo será punido com pena de morte por apedrejamento público. Caso sejam duas 

mulheres, elas serão punidas com pena correcional de três meses a dois anos de prisão e 

multa de 5.000 a 60.000 ouguiyas mauritanas. Já no Sudão, o Art. 148 afirma que “ a prática 

de sodomia é punida com 100 chibatadas e está sujeita a até 5 anos de prisão. Se o infrator 

for condenado pela segunda vez, será punido com 100 chibatadas e está sujeito a período de 

prisão não superior 5 anos. Se o infrator for condenado pela terceira vez, será punido com a 

morte ou com prisão perpétua”. Em resumo, de forma geral, posso afirmar que as leis desses 

países apresentam o fato de se basearem no direito repressivo, algumas vezes com castigos 

físicos, penas de prisão e morte por lapidação, ainda que prevejam compensação através de 

multas pagas em dinheiro. Aqui percebe-se claramente a influência da religião islâmica, 

através da aplicação de castigos físicos e do apedrejamento. 

Já a África Ocidental, constituída por 17 países, entre os quais: Benim, Burkina Faso, 

Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, 

Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. Em países com Benin, Guiné-

Equatorial, Senegal e Togo, a criminalização e pena obedece a uma lógica semelhante. No 

Benin e no Togo, a prática é punida a partir do Art. 88, segundo o qual, “toda a pessoa que 

cometer um ato indecente ou contrário a natureza com um indivíduo do mesmo sexo será 

punida com 1 a 3 anos de prisão e multada em 100.000 a 500.000 francos CFA”. Já no 

Senegal, as relações homossexuais são criminalizadas através do Art. 319: “será punida com 

pena de prisão de 1 a 5 anos de prisão e multa de 100.000 a 1.500.000 francos CFA, 

qualquer pessoa que tiver cometido ato indecente ou contra a natureza com um indivíduo do 

mesmo sexo. Se o ato for cometido com um menor de 21 anos, a pena máxima ainda será 

pronunciada”. Uma legislação semelhante é encontrada na Guiné-Equatorial que prevê pena 

de prisão de 6 meses a 3 anos e multa de 100.000 a 1.000.000 de francos CFA, com o mesmo 

tratamento dado ao caso, caso o indivíduo seja menor de 21 anos.    

 Já no Burkina Faso, a homossexualidade constitui crime, mas sua punição não está 

estipulada, assim, esta prática sexual é regulamentada pelo Art. 411 ”qualquer ato sexual 

contrário a moral e cometido direta e deliberadamente contra outra pessoa, com ou sem 
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força, por coação ou surpresa, constituirá crime contra a decência”. É na Gâmbia, Ghana e 

Nigéria onde os homossexuais são severamente punidos com duras penas e com a própria 

morte, as legislações são semelhantes e similares, parecem terem feitas pelo mesmo espírito 

de lei e punho. Na Gâmbia, tais relações são punidas através do Art. 144, enquanto que na 

Nigéria as relações homossexuais são criminalizadas pelo Art. 214: “toda a pessoa que tiver 

relações carnais contra a natureza com outra pessoa, ou com animais ou permitir que um 

homem tenha relações com ela será considerada culpada de crime e punida com pena de 

prisão por 14 anos”. Entretanto, alguns estados do norte da República Federativa da Nigéria 

adotaram a sharia –lei islâmica bastante repressiva – criminalizando a homossexualidade cuja 

pena máxima é a morte. Por sua vez, no Ghana, o Art. 104 preconiza que “quem tiver 

relações carnais contra a natureza com qualquer homem de 16 anos ou mais, sem o seu 

consentimento, será considerado culpado de crime de primeiro grau e estará sujeito a pena 

de prisão de 5 anos a 25 anos; com um homem de 16 anos ou mais com o seu consentimento 

será considerado culpado de delito; com animal será considerado culpado de delito”.  

 De forma geral, percebo que nos países da África Ocidental, as penas contra a 

homossexualidade tendem a ser mais brandas, com as exceções de países como Gâmbia, 

Ghana e Nigéria que preveem duras penas entre 5 a 25 anos de cadeia no Ghana e com penas 

até 14 anos na Nigéria e, em alguns estados deste país é aplicada a pena de morte, por meio da 

lei religiosa sharia. Nestes países, “parece dominar o direito repressivo, cuja ruptura com a lei 

constitui crime reprimidos por castigos, ignorando as sanções restitutivas com multas”, 

resgatando as análises de Durkheim (1999) na classificação das sociedades e suas formas de 

solidariedade. Já a África Central é a sub-região localizada no centro do continente e, é 

formada por países como Chade, Congo-Brazzaville, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial, 

São Tomé e Príncipe, República Centro-Africana, Congo-Kinshasa, Burundi, Ruanda e 

Uganda. No Burundi, as relações entre pessoas do mesmo sexo são punidas a partir do Art. 

563, segundo o qual “quem tiver relações sexuais com pessoa do mesmo sexo será punido 

com pena de prisão de 3 meses a 2 anos de prisão e multa de 50.000 a 100.000 francos 

burundeses, ou apenas uma destas duas penas”.       

 O Congo-Kinshasa tem uma legislação semelhante à do Burundi, prevendo uma pena 

de 3 meses a 5 anos, e inclui as categorias de menor de idade, seja ele homem ou mulher. 

Enquanto que no Uganda, país que no ano 2013 tentou votar leis claras contra a 

homossexualidade no parlamento, apresenta uma das mais duras leis nesta região, a partir do 
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Art. 145, conforme o qual “toda a pessoa que tiver relação carnal com outra pessoa contra a 

ordem da natureza, tiver relação carnal com animal ou permitir que um homem tenha 

relação contra a natureza com ela, cometerá crime e estará sujeita a prisão perpétua”. 

Percebo que, à medida que caminhamos no sentido Norte-Sul do continente, a criminalização 

e punição da homossexualidade vai diminuindo. Neste caso, na África Central, as penas 

variam de 3 meses a 5 anos de prisão e multa, com a exceção do Uganda que prevê pena de 

morte. Já a África Austral, a região mais a Sul do continente é constituída pelos seguintes 

países: África do Sul, Angola, Botswana, Kenya, Lesoto, Madagáscar, Malawi,  Ilhas 

Maurícias, Arquipélago das Comores, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia, 

Zimbabwe. Em Angola, a homossexualidade é punida com trabalho forçado, conforme os 

Arts. 70 e 71”incluem medidas de segurança contra pessoas que cometem atos contra a 

natureza regularmente, afirmando que essas pessoas devem ser enviadas para campos de 

trabalho”. No Botswana, as relações homossexuais são criminalizadas pelo Art. 164, que diz 

“toda a pessoa que tiver relação carnal contra a ordem natural com qualquer pessoa ou com 

animal, ou que permitir que qualquer outra pessoa tenha relação com outra contra a ordem 

natural poderá ser presa por um período de até 7 anos”.      

 Enquanto que nas Ilhas Comores, a legislação através do Art. 318 afirma que “é 

punido com 5 anos de prisão e multa de 50.000 a 1.000.000 de francos comorianos que tiver 

cometido ato impudico ou contra a natureza com outra pessoa do mesmo sexo. Se o ato tiver 

sido cometido com um menor, a pena máxima deve ser pronunciada”. Nas Ilhas Maurícias, o 

Art.250 prevê que “o crime de sodomia ou bestialidade estará sujeito a trabalhos forçados 

por um período não superior a 5 anos”. Já em Moçambique, meu país de origem que possui 

uma legislação parecida com a de Angola, os Arts. 70 e 71 preveem que “as pessoas que 

praticarem habitualmente atos contra a ordem natural serão enviadas para campos de 

trabalho por um período máxima de 3 anos”.       

 Já na Namíbia, país que esteve durante décadas sob domínio do regime do “apartheid” 

África do Sul e só alcançou a independência em 1990, a sodomia continua sendo proibida 

pelo direito consuetudinário, mas a punição não é codificada. Enquanto que no Zimbábwe, a 

pena contra a sodomia está sujeita a multa e cerca de 2 anos de prisão. Por sua vez, o Kenya 

parece ter a legislação mais dura desta região, punido a prática com cerca 14 anos de prisão, 

assim também acontece nas Ilhas Seychelles e na Zâmbia, cujas penas são de 14 anos. Já a 

Tanzânia apresenta a penalidade mais dura da região, punindo as relações com prisão 
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perpétua ou pena não inferior a 30 anos de prisão, vejamos o que diz o Art.154 “toda a 

pessoa que tiver relações sexuais contra a natureza com outra pessoa ou tiver relações 

sexuais contra a natureza com animal, ou consentir que um homem tenha relações contra a 

natureza com ela, cometerá crime e estará sujeita à pena de prisão perpétua, e em todos os 

casos à pena não inferior a 30 anos de prisão”. Neste contexto de penalizações, A África do 

Sul é uma exceção, um caso, sui generis, pois, há quase uma década, foi o primeiro país 

africano e quinto no mundo a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

 Contrariando a tendência de penas mais brandas, percebe-se um acirramento das 

punições e penalidades contra a homossexualidade na África Austral. Se em países lusófonos 

como Angola e Moçambique, antigas colônias portuguesas que, após suas independências 

adotaram o socialismo, as penas são mais leves e incluem o envio para campos de trabalho 

por influência desta forma de governo. Já nos restantes países francófonos como as Ilhas 

Seychelles, uma nação islâmica e as antigas colônias britânicas como Kenya, Zâmbia, 

Tanzânia as penas variam entre os 14 anos de prisão para 30 anos ou até prisão perpétua, 

apresentando as penas mais duras onde continente, para os países que não punem a 

homossexualidade com a morte. Nesses países, percebe-se também, as influências da 

colonização europeias nas suas legislações, não apenas através da linguagem “vitoriana”, mas 

também pelo apelo a “trabalhos forçados”, punição esta, típica do período colonial, no qual, 

aos olhos dos europeus, os africanos tinham o dever moral de trabalhar para o sustento das 

colônias. Nesse cenário em que distintas legislações de países africanos que proíbem, punem, 

e criminalizam a homossexualidade, diversos autores defendem que a homossexualidade faz 

parte das tradições de algumas africanas desde os primórdios e, que a sua codificação e 

repressão foram fortemente influenciadas pelas potências ocidentais colonizadoras, como a 

britânica (HRW, 2008 apud BOSSOTTI; TEMBE, 2014).   

 

8.3. Os direitos sexuais nas sociedades africanas 

Diversos autores e pesquisadores africanos chamam atenção para o modo suis generis 

como a sexualidade é vivenciada no continente africano, particularmente, ligada à ideia do 

cuidado do outro e da responsabilidade que os sujeitos têm com o corpo e sexo. Também 

ressaltam o fato da sexualidade estar ligada aos fins de reprodução dos indivíduos. É fato 

inconteste que a dimensão da procriação está bastante presente nas culturas e cosmologias 

africanas. Mbembe (2014) é o filosofo que melhor circunscreve o pensamento africano 



 

493 

 

sintetiza as representações e argumentos existentes acerca da homossexualidade em África, ao 

circunscrever as lutas sexuais e os novos estilos de vida nas sociedades urbanas africanas no 

último quartel do século XX e início do século XXI. Nesse contexto, Mbembe sintetiza a 

existencia de três argumentos utilizados por aqueles africanos que são contra a 

homossexualidade: 

Efetivamente, os novos imaginários da pessoa em si também dizem respeito a tudo 

isso, bem como à sexualidade. Em muitas sociedades, o divórcio prevalece sobre o 
celibato das mulheres. Emergem novos modelos conjugais acerca dos quais se sabe 

muito pouco. Graça ao acesso aos meios de comunicação modernos, a sexualidade dos 

jovens fora do casamento também é alvo de transformação. Agora, são muitos aqueles 

que vivem à margem daquilo que, até pouco tempo, era considerado norma, como 

acontece com a sexualidade. Geralmente, salientam-se três argumentos pelos africanos 

que consideram a homossexualidade como o sintoma da depravação absoluta. Por um 

lado, no seu entender, o acto homossexual constituiria o exemplo do próprio « poder 

do demônio» e do gesto contranatura – aplicar as partes genitais a um vaso que não o 

natural. Por outro lado, a homossexualidade constituiria uma estrutura da sexualidade 

perversa e transgressiva. Através do acto carnal, apagaria qualquer distinção entre o 

humano e o animal: o acto homossexual vil e imundo não passaria de uma copulação 
carnal contrária à perpetuação da vida e da espécie humanas. Para os mais devotos, 

seria, além disso, uma espécie de lubricidade e um índice da immoderata carnis 

petulantia – seria desconhecido na África pré-colonial e só terá sido no continente 

devido à expansão europeia. (MBEMBE, 2014, p. 174). 

      

Percebe-se a existência de argumentos religiosos daqueles que são contrários à 

homossexualidade em África, influenciados pela moral cristã e islâmica, onde a sexualidade 

aparece somente vinculada à procriação e perpetuação da espécie humana. Nessas opiniões, a 

homossexualidade aparece como prática inexistente na África pré-colonial e ligada ao contato 

dos africanos com a colonização europeia. A rigor, a maneira como a sexualidade é 

experienciada em África – conforme o país, grupo étnico ou grupo religioso – apresenta-se 

distinta do modo como ela é vivenciada na Europa, nos EUA, ou no Brasil, onde os valores a 

ela atribuídos e seus códigos seriam totalmente diferentes. Estas seriam algumas das razões 

para a resistência às relações homossexuais, tidas como influência Ocidental. Distintos 

pesquisadores, sociólogos e antropólogos ressaltam o fato das sociedades africanas serem 

“extremamente” comunitárias e repressivas, colocando em primeiro lugar, os direitos 

coletivos e deveres do indivíduo perante sua comunidade e, somente depois, os direitos 

individuais ou pessoais.          

 Estas perspectivas aproximar-se-iam muito da ideia de sociedade de “solidariedade 

mecânica”, descrita por Durkheim (1999), caracterizada pelas sanções repressivas que, 

atingem o indivíduo na sua fortuna e liberdade. Nessas civilizações, a “consciência coletiva” – 

o conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma sociedade forma 
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um sistema determinado com vida própria – seria independente das consciências particulares 

e das condições em que os indivíduos se encontram. Em outras palavras, os indivíduos 

passariam, mas a sociedade e suas normas permaneceriam. Tal Consciência teria a função de 

fazer respeitar as crenças, as tradições, as práticas coletivas, defendendo-as contra todos os 

inimigos de dentro e de fora da sociedade. Assim, nas sociedades ditas “primitivas”, a 

consciência coletiva tem mais força, sendo a força moral e superior ao indivíduo 

(DURKHEIM, 1999). Durkheim argumenta que, o grupo social seria a autoridade moral que 

rege a vida dos indivíduos na sociedade e, nesse tipo de sociedade, a solidariedade social 

estaria vinculada ao direito repressivo. O ato que determina a sanção é a pena e, a maioria das 

infrações são reprimidas com castigos físicos. Assim, para diferentes infrações, as penas 

aplicadas seriam, quase sempre, as mesmas porque as infrações afetam da mesma maneira a 

consciência moral dos indivíduos e, produzem a mesma consequência. Senão, vejamos: 

 

O direito penal, ao contrário, só edita sanções, mas nada diz das obrigações a que elas 

se referem. Ele não manda respeitar a vida alheia, mas condenar à morte o assassino. 

Ele não diz, em primeiro lugar, como se faz o direito civil, “eis o dever”, mas de 

imediato: “eis a pena”. Sem dúvida, se a ação é punida, é por ser contrária a uma regra 

obrigatória, mas essa regra não é expressamente formulada. (DURKHEIM, 1999, p. 

45). 

 

 Entretanto, logo em seguida, o próprio Durkheim prevê a necessidade de 

transformação e adequação, isto é, uma “evolução” do direito consuetudinário para um direito 

civil escrito, por causa dos prejuízos causados aos indivíduos. 

    

Quando o direito consuetudinário passa ao estado de direito escrito e se codifica, é 

porque questões litigiosas reclamam uma solução mais definida; se o costume 

continuasse a funcionar silenciosamente, sem provocar discussão nem dificuldades, 

não haveria motivo para ele se transformar (Op cit., p. 45).  
 

Tal dimensão comunitária “excepcional” atribuída às sociedades africanas contrasta 

com cosmovisão Ocidental, mais centrada no indivíduo ou nos valores individuais, na qual, o 

corpo, a sexualidade e a vida íntima dizem respeito apenas ao indivíduo, em si. Assim, nas 

sociedades africanas, os valores, recurso e o corpo do indivíduo pertenceriam à comunidade, 

ou seja, a sexualidade tem a ver com um projeto comunitário, muito mais do que com o desejo 

individual. Essa é uma visão africana que não é predominante, nos dias de hoje, segunda 

década do século XXI. No Ocidente, a sexualidade é um vetor de individualização, a 

dimensão predominante é a do prazer, na qual, a sexualidade não engendra um compromisso 

comunitário.            
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 Já nas sociedades africanas, os indivíduos teriam mais deveres do que direitos, diante 

de suas comunidades. Entretanto, a visão acima apresentada pode incorrer na perspectiva 

designada de “excepcionalismo africano”, ou seja, a crença de que as nações africanas são 

qualitativamente diferentes das outras no mundo, cujos fenômenos seriam difíceis de elucidar 

e não estando acessíveis aos olhos dos pesquisadores não africanos. Uma crítica semelhante já 

é feita pelo filosofo costa-marfinense Paulin Hountondji. Num debate com os filósofos acerca 

dos “conhecimentos em África”, Houtondji (2002) apud Houtondji (2009) critica a existência 

de uma “etnofilosofia” baseada no pressuposto da existência de uma total unanimidade nas 

sociedades africanas de pequena escala ou primitivas, demonstrando a existência de 

pluralismo tanto nas sociedades africanas tradicionais como modernas. Tal perspectiva acerca 

da existência de uma unanimidade das formas de pensar, sentir e crenças nas comunidades 

africanas, Houtondji designa de “ilusão unânime”, senão vejamos: 

 

Identificar filosofia africana com a bibliografia ou literatura filosófica africana 

permitiu ter noção das contradições e dos debates internos, das tensões intelectuais 

que dão vivacidade a esta filosofia e que fazem da cultura africana, no seu todo, uma 

cultura viva e não morta. A etnofilosofia baseava-se, entre outros pressupostos, na 

ideia de que, nas sociedades africanas de pequena escala ou sociedades primitivas, 

como são chamadas, vigorava uma total unanimidade, com toda a gente a concordar, 

por assim dizer, com toda a gente. Além disso, essa pretensa unanimidade era vista 

como uma virtude, e o desacordo como algo mau ou perigoso. A este duplo 

pressuposto dei o nome de ilusão unânime. Em contraposição a isto, chamei atenção 
para a virtude do pluralismo enquanto fator de progresso e para o fato de não só a 

África moderna como também a chamada África tradicional terem vivenciado o 

pluralismo ao longo dos tempos e em vários domínios. No que diz respeito à filosofia, 

este tipo de pluralismo pareceu-me ser algo muito valioso e frutífero (HOUNTODJI, 

2002 apud HOUTONDJI, 2009, p.125).   

 

Este autor argumenta a existência de pluralismo em África, tanto nas sociedades 

tradicionais, como nas sociedades modernas. Neste mesmo texto, Houtondji (2009) chama 

atenção para as agendas de pesquisa em África, que muitas das vezes, destinam-se e vão ao 

encontro das necessidades teóricas de seus parceiros ocidentais e respondem a perguntas por 

eles colocadas. Na sua ótica, os estudos africanos deveriam conhecer-se a si mesmo para 

transformar.            

 Por outro lado, este autor critica o fato da História africana ser entendida, 

normalmente, como o discurso histórico sobre África, e não como um discurso histórico 

proveniente de África ou produzido por africanos. O mesmo acontece com a Sociologia e 

Antropologia africanas que, têm sido mais um discurso sociológico e antropológico sobre 

África e não uma tradição sociológica ou antropológica desenvolvida por africanos em África. 
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Da mesma maneira, a Linguística africana é entendida como o estudo das línguas africanas e 

não necessariamente um estudo feito por africanos. Nesse cenário, acerca da desvalorização 

dos conhecimentos produzidos em África e por africanos, é esclarecedora a discussão 

avançada por este filósofo do Benin, no tocante à exclusão desses conhecimentos e de seus 

produtores, tidos como menores e, que somente os saberes produzidos no mundo Ocidental, 

são válidos e merecem destaque. Senão, vejamos este aporte elucidativo sore essa questão:   

 

Por exemplo, por história africana entende-se normalmente o discurso histórico sobre 

África, e não necessariamente um discurso histórico proveniente de África ou 

produzido por africanos. Em termos gramaticais, referimo-nos à história de África: 

historia Africae em Latim, em que Africae, genitivo de África, seria um genitivo 

objetivo, e não um genitivo subjetivo. Na mesma ordem de ideias, a sociologia ou a 

antropologia africanas significam a sociologia ou antropologia de África enquanto 

genitivo objetivo, ou seja, um discurso sociológico ou antropológico sobre África e 

não uma tradição sociológica ou antropológica desenvolvida por africanos em África. 

Da mesma forma, a linguística africana é entendida como o estudo de línguas 

africanas e não necessariamente um estudo feito por africanos. Imaginemos um grupo 

de académicos africanos que estudem Japonês, por exemplo, ou Inglês, Alemão ou 

Português. Deles não se dirá que estão a contribuir para o desenvolvimento de uma 

tradição de investigação linguística em África, mas sim que estão a produzir uma 

linguística japonesa, inglesa, alemã ou portuguesa. Ao longo do meu próprio percurso 

intelectual, fui sensibilizado para este problema e comecei a percepcioná-lo como 

problema ao ler livros sobre ‘filosofia africana’ ou sistemas de pensamento africanos. 

Normalmente, os autores partiam do princípio de que os africanos não tinham 

consciência da sua própria filosofia e que apenas os analistas ocidentais, que os 

observavam a partir do exterior, poderiam traçar um quadro sistemático da sua 

sabedoria (HONTOUNDJI, 2009, p. 121). 

 

Hountondji percebeu esta situação no seu próprio percurso intelectual, e ficou 

sensibilizado para esta situação. Assim, começou a percebê-lo como problema ao ler livros 

sobre “filosofia africana” ou sistemas de pensamento africanos. Nesses livros, normalmente, 

os autores partiam do princípio de que os africanos não tinham consciência da sua própria 

filosofia e que apenas os analistas ocidentais, que os observam a partir do exterior, poderiam 

traçar um quadro sistemático de sua sabedoria (Idem, 2009).     

 Este filósofo africano sentia-se incomodado pelo fato de muitos intelectuais africanos 

estarem a seguir na mesma direção. Na sua ótica, os acadêmicos africanos que se dedicavam à 

filosofia, dentro e fora das universidades ocidentais, passavam a maior parte do tempo a 

redigir teses de mestrado, dissertações de doutorado, artigos, livros e comunicações ou 

monografias de todo o tipo, sobre tópicos como: “a filosofia do ser entre os povos do 

Ruanda”, “o conceito do tempo entre os povos da África Oriental”, “a percepção dos velhos 

entre os fulas da Guiné”, “a concepção yoruba de ser humano”, “o pensamento metafisico dos 
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yoruba”, “a filosofia moral dentre os Wolof”, “a doutrina akan de Deus”, “a concepção de 

vida  entre os fon de Daomé”, etc. (Ibidem, 2009).       

 Hontoundji (2009) acha que tais temas interessantes per se e algumas monografias 

bastantes perspicazes. Daí o seu argumento de que tais acadêmicos estavam produzindo não 

era, mas sim etnofilosofia. Na realidade, eles estavam escrevendo um capítulo específico da 

etnologia que visava estudar os sistemas de pensamento das sociedades habitualmente 

estudadas pela etnologia, independentemente da caracterização que se faz de tais sociedades.

 Outra crítica a essa perspectiva africana é que ela pode incorrer na heterossexualidade 

compulsória e heteronormatividade, isto é, o padrão de ordem sexual do presente, na qual, 

todo o mundo é criado para ser heterossexual ou para adotar o modelo da heterossexualidade 

em sua vida, tornando impossível pensar a heterossexualidade como uma orientação e opção 

sexual dos indivíduos (MISKOLCI, 2013). De acordo com este pesquisador brasileiro, muitas 

sociedades constroem tecnologias sociais que buscam enquadrar cada indivíduo em uma 

identidade, adequando seu corpo a um único gênero, visto como normal, correto ou ideal. 

Dessa forma, todos aqueles indivíduos que não seguem ou não se adequam a esse padrão 

heterossexual tornam-se alvo de preconceito, perseguição, violência e até assassinato. Por 

essas razões, muitas sociedades se revelam incapazes de lidar com as diferenças de gênero e 

sexuais.     

Até o momento, a lógica do cerceamento e o discurso de inexistência das minorias 

sexuais é dominante no continente africano. Assim, pesquisadores e ativistas ocidentais 

questionam: se não existem LGBTI’s em África, por que proibir, criminalizar e penalizar algo 

que, supostamente, não existe? Porque a homossexualidade tem sido tão invisível aos olhos 

dos pesquisadores africanos? Ao proibir as relações homossexuais, estariam os estados 

africanos, a priori, se antecipando, preventivamente, à sua existência, como forma de 

profilaxia? Porque as relações HSH, independentemente como se identifiquem têm sido 

ignoradas nas campanhas de prevenção do Hiv/Aids?      

 A rigor, em África, as vidas de LGBTI’s são marcadas por insultos, humilhações, 

expulsão de suas famílias, exclusão do mercado de trabalho, agressão verbal, física e sexual, 

bem como por ameaças de morte, chantagens e extorsões por parte de vizinhos ou de 

policiais. Normalmente, LGBTI’s vivem às margens das sociedades onde estão inseridos, 

alguns contraem infecções sexualmente transmissíveis por falta de informações ou porque não 

sabem ler e escrever ou, ainda, devido à ausência de educação sexual nas escolas e nas 
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famílias. Outros são condenados à duras penas de prisão ou a penas de morte por governos e 

regimes ditatoriais, autoritários e totalitários, sem saber que crime cometeram. No cotidiano, 

muitos LGBTI’s são assediados pelas famílias, amigos, desconhecidos, mas também nas 

escolas, igrejas, comunidades e, pelos meios de comunicação e governos. Serena (2014), bem 

descreve a situação dos LGBTI’s no continente: 

 

Ser gay, trans, bissexual o intersexual em África pude significar ir directo a la cárcel; 
pena de muerte, ser agredido sexualmente, verbalmente, ser humillado, ridiculizado, 

expulsado de la família, amenazado, extorsionado; sufrir chantaje, exclusión y 

marginación social... Las personas que forman, a menudo sin ser conscientes, la 

comunidade LGBT son ahora mismo más débiles del continente más débil. Son tan 

vulnerables que nadie se atreve a darles su apoyo, muchas veces ni las ONG 

internacionales. En cambio, son assediadas diriamente por gobiernos, sociedade civil, 

Iglesia, familiares, amigos, conocidos, médios de comunicación... La beligerância es 

extrema em la escuela, em la calle y em salón de casa. (SERENA, 2014, p. 12-13). 

 

De fato, muitos pais acreditam que seus filhos são homossexuais porque foram 

abusados na infância, ou que tem algum transtorno mental; outros creem que seus filhos são 

pecadores, pervertidos ou foram alvos de feitiçaria e da ação de maus espíritos. Já outros 

encaminham seus filhos a curandeiros, igrejas, pastores, sheiks e outros terapeutas, onde são 

submetidos a rituais de purificação, de expulsão de maus espíritos e de cura da 

homossexualidade. Enquanto que pais mais “modernos” encaminham-nos a psicólogos e 

psiquiatras, que os submetem a medicações de todo o tipo.     

 Relativamente às mulheres lésbicas nos países africanos, as relações afetivas entre 

estas parecem ser mais toleradas que a homossexualidade masculina pois, têm sido aplicadas 

penas mais leves às mulheres que a dos homens, normalmente, as punições são de multas e 

prisão por tempos mais curtos. Entretanto, em algumas sociedades ocorrem violações sexuais 

e estupros “corretivos” infligidas às lésbicas, visando a conversão à heterossexualidade.  

 De forma geral, as sociedades africanas são caracterizadas pela desigualdade sexual e 

de gênero, onde as mulheres circulam entre as famílias patriarcais. Assim, muitas mulheres 

são impedidas de estudar e de trabalhar fora do lar, não têm direito à terra ou à herança 

familiar, não tem direito ao divórcio e não podem recusar uma proposta de casamento, 

havendo grandes pressões para que as mulheres se casem e, as mulheres sem filhos têm ainda 

menos direitos do que aquelas com filhos. Em diversos países, os casamentos prematuros, 

casamentos arranjados, uniões forçadas com homens mais velhos, casamentos após o estupro 

ainda são práticas socialmente aceitas, assim como a excisão ou mutilação genital feminina 

parcial ou total, deixando apenas um orifício para a saída da urina e do fluido menstrual que, 



 

499 

 

retiram à mulher o direito ao prazer e satisfação sexual. Para além do trauma, esta prática 

pode também provocar infecções, hemorragias, complicações durante o parto e, em alguns 

casos, a morte (SERENA, 2014).  

Para muitos homens em uma relação, ser trocado por uma mulher é considerado um 

insulto supremo e, para elas, pode significar a morte. Poucas mulheres conseguem associar-se 

a uma comunidade ou frequentar espaços LGBTI’s como o fazem os gays. Dessa forma, 

muitas mulheres lésbicas adotam como estratégia de sobrevivência, declarar que são 

bissexuais, casando-se como homens para agradar a família, ou, quando têm sorte, casam-se 

com um amigo gay. Outras, casam-se com homens polígamos, conscientes de que não terão 

que estar sempre disponíveis para o marido (Idem, 2014).    

Em África, distintos governos, estadistas, líderes tradicionais, políticos e religiosos 

africanos, assim como os adeptos do Afrocentrismo na Diáspora africana ao redor do mundo 

têm recusado qualquer perspectiva de relações afetivas que se afaste da heterossexualidade, 

afirmando que esta prática é fruto do colonialismo ocidental e que nunca fez parte das 

tradições africanas. Bem como recusam qualquer diálogo com movimentos de homossexuais, 

adotando uma postura negativa com que estes movimentos costumam ser representados 

(BUSSOTTI; TEMBE, 2014).  

De acordo com estes dois autores, os afrocentristas defendem que a discussão sobre o 

tema foi introduzida com interesses ocidentais e não africanos, uma vez que a natureza 

africana se centra na vida e na sua reprodução, tornando impossível a homossexualidade. 

Conforme estes pesquisadores, esta concepção da sexualidade orientada para a reprodução é 

“instrumental”, desvaloriza a dimensão afetiva, o envolvimento afetivo e emotivo e termina 

concordando o ideal e perspectiva cristã, acerca da sexualidade. Assim, os argumentos dos 

afrocentristas terminam conciliando os ensinamentos bíblicos e tradições cristãs, o 

tradicionalismo africano e a cruzada antiocidental no combate à homossexualidade. Na ótica 

destes autores, o colonialismo não trouxe a homossexualidade para África, mas sim a sua 

criminalização jurídica com o objetivo de controlar socialmente e sexualmente os africanos, 

reconduzindo-os a costumes julgados os mais apropriados à moral comumente aceite 

(BUSSOTTI; TEMBE, 2014). Assim, uma corrente que emerge num continente fortemente 

influenciado por perspectivas que pretenderam ser universais como são o caso do 

Cristianismo, Islamismo, Marxismo e que os indivíduos aderiram a elas, está em poucas 
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condições de afirmar sua total e plena africanidade, argumentam estes dois autores (Idem, 

2014). 

A rigor, a sexualidade e, particularmente, a homossexualidade é assunto tabu em 

muitos estados, nos quais, muitas das vezes, é mais perigoso falar em diversidade sexual, do 

que criticar publicamente o monarca, ditador ou presidente vitalício (SERENA, 2014). Em 

diferentes países africanos, milhões de pessoas governadas por um só homem, e gerações da 

mesma família só conheceram um único presidente. Dessa forma, fica difícil falar em direitos 

humanos e liberdades individuais nas gerações mais velhas que vivenciaram a colonização 

europeia, as independências das nações e governos africanos de um só homem. Quanto para a 

geração de adultos e jovens que não conhecem a democracia ou que, ao longo de suas vidas, 

em 30 a 40 anos, só conheceram um único presidente e governos repressivos, muitas das 

vezes, apoiados pelo Ocidente.  

A situação das LGBTI’s em África mostra a existência de um dilema a ser resolvido 

pelos próprios africanos. Muitas vezes, tal dilema implica a discussão entre os direitos 

individuais e os direitos coletivos. Ser gay ou lésbica é um direito individual e algo pessoal, 

entre as diversas formas de viver a sexualidade para milhares de africanos. Entretanto, o 

preconceito, o peso da cultura, da religião, assim como da opinião de líderes tradicionais e 

religiosos, somados à repressão governamental na vida dos indivíduos, ainda são bastante 

fortes em muitas sociedades africanas, impedindo que os cidadãos vivam sua sexualidade em 

sua plenitude, de forma livre e individual. 

 

8.4. Percepções e discursos sobre a homossexualidade na Diáspora Africana  

 Neste tópico abordo as percepções e discursos acerca da homossexualidade, entre os 

estudantes integrantes da diáspora africana em Fortaleza. A Diáspora africana é constituída 

por estudantes de ambos os sexos, de raça negra, na sua maioria, jovens oriundos das diversas 

nações e grupos étnicos subsaharianos, pertencentes à grande família etnolinguística bantu 

(LANGA, 2015). De forma geral, muitos trabalhos acerca da presença de estudantes africanos 

no Brasil focalizam a dimensão identitária desses sujeitos, particularmente, as ressignificações 

identitárias acontecidas em território brasileiro.      

 Entretanto, nesses processos de ressignificações identitárias, a sexualidade é uma 

dimensão decisiva, algo que tem sido ignorado pelos pesquisadores. Não se pode pensar em 

processos de ressignificação identitária apenas, como modos de vestir, de ser e estar e, de 
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pensar. A sexualidade tem um peso importante nas diásporas africanas em território brasileiro, 

como demonstro no segmento acerca das festas africanas e as interações afetivosexuais. 

Durante as entrevistas com homens e mulheres africanos(as) integrantes desta diáspora, 

abordei diversos assuntos sobre seus modos de vida, suas concepções e vivencias em África e 

depois no Brasil, bem como acerca de suas sociedades e países de origem. Além da 

sexualidade, a questão da homossexualidade em África e no Brasil, foi um dos assuntos 

abordados.           

 Contrariamente ao que eu esperava enquanto pesquisador, os entrevistados revelaram 

interesse em debater sobre o assunto, contando casos acontecidos em África e também no 

Brasil, apresentando distintas representações sobre a prática. Quando questionados acerca da 

homossexualidade, a maioria dos estudantes nega a existência desta prática sexual e de 

homossexuais em seus países de origem, a partir de expressões como “eu nunca vi”, ou “não 

tem isso”, ou “eu não conheço”, ou ainda“ eu nunca ouvi falar”. Ao abordar esta temática, 

durante entrevista com um estudante são-tomense residente em Fortaleza há mais de 7 anos, 

percebi o discurso predominante da inexistência da homossexualidade em África. Vejamos 

sua resposta:  

[Você já recebeu paquera de pessoas do mesmo sexo?] Já, já. Já... nos princípios 

quando... umas das primeiras festas africanas, quando eu cheguei, eu fui. Porque em 

São-Tomé não tem esse negócio de viado, mesmo se tiver, eu nunca vivenciei. Eu 

soube desse negócio de gay aqui no Brasil. 

 

Entretanto, os mesmos estudantes afirmam a inexistência desta prática no continente, 

admitem a existência de expressões, palavras ou nomes, muitas vezes pejorativos, que 

designam os homossexuais ou as relações entre pessoas do mesmo sexo.315 Em países como 

Guiné-Bissau e Cabo-Verde, a homossexualidade recebe os nomes – de naghaná entre os 

bissau-guineense e, n’tchinda, patchitcha e mudjerzinha entre os cabo-verdianos – muitas 

vezes, alusivos ou em referência à personagens famosos que, assumiram publicamente 

envolver-se afetivamente com outras pessoas do mesmo sexo.       

 

Já teve outro caso, mas que já morreu, o Naghaná. Naghaná, eu não conheço na 

verdade, mas já ouvi falar. A história é que Naghaná é um cara também, que sentia, 
que sentia atração por homens e que fazia um grupo... Por que lá em Guiné, as pessoas 

fazem essas tranças, tem pessoas que já passaram por salões montados, que trazem 

cabelos e ganham por isso. Mulheres é que fazem isso. [Estudante bissau-guineense 
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cursando universidade pública e faculdade particular, residindo em Fortaleza há mais 

de quatro anos. Entrevista gravada em 23/09/2013]. 
 

Eu lembro disso, eu tinha uns catorze anos. Fui passar férias, tava eu minha mãe e 

minha irmã. Agente viu e assim. É como eu disse, todo o mundo riu, mas não é pra rir. 

Eu lembro, se eu não tô enganado, nessa ilha, a gente chama eles de Tchinda. Mas em 

crioulo de Santiago, a gente chama eles de Patchitcha, né. Mas não tem assim tipo tem 

aqui..., eles trabalham e tal. É porque Cabo-verde passou a ser um ponto de... tipo rir, 

tirar onda. Mas assim, não vai impedir o cara de trabalhar porque ele é gay, tá 

entendendo, ou porque ele é homossexual ou travesti. [Estudante cabo-verdiano 

cursando universidade pública, residente em Fortaleza há cerca de oito anos. 
Entrevista gravada em 23/04/2014]. 

    
[Lá em África, você se lembra de ter visto pessoas que gostavam de outras do mesmo 

sexo?] Assim, antes de eu sair [de Angola], nos tempos que eu vivi lá assim, eu já via 

gente que tinha inclinação. Tipo homens não. Homens que tem inclinação para 

homens. Mas nunca chegaram..., nunca vi homem com homem andando de mãos 
dadas. Era homem bem afeminado, tipo cabelo assim, ele desfilizava (desfrisava) 

cabelo, cuidava bem do cabelo. A forma, a voz, a voz, é aquela voz tipo alterada, meia 

grossa, meia fina. E.., a forma de vestir também... A forma que gesticula assim, é uma 

gesticulação de mulher. A gente chama de panina. Acho que é mais panina né... É são 

mais tipo que é panina. Esse negócio lá é um tanto quanto assim, hostilizado. Aos 

olhos da sociedade não é bem vista, não é aceita. Acredito que tem alguns, mas só que 

tem medo de se declarar porque a sociedade condena. [Estudante angolano cursando 

universidade pública, residente há cerca de cinco anos em Fortaleza. Entrevista 

gravada em 10/09/2013].  

  

Enquanto que em Angola, os homossexuais são chamados de panina, em Moçambique 

são utilizadas expressões aportuguesadas como maria-rapaz e maricas, mas também são 

usadas expressões pejorativas como panilas e panhuleiro316 para nomear homossexuais. Já no 

Togo, país da África Ocidental, é utilizada uma sigla ou abreviatura pejorativa francesa, 

denominada PD. Nesse cenário, poucos estudantes africanos admitem a existência de 

homossexuais, de forma aberta e clara, num contexto marcado pelo tabu, preconceito e, 

algumas vezes, pela violência praticadas pelas famílias e comunidades, por conta da 

orientação sexual. O depoimento seguinte constitui exceção entre os estudantes e imigrantes 

africanos. Ora, vejamos:  

Lá em Cabo-Verde eu me lembro, tinha, tem né, tem gays, tem travestis. A gente é 

porque Cabo-verde sempre tentou ser aquela coisa, um país mais liberal, fica. Mas o 

cabo-verdiano também tem seus preconceitos, mas lá eram poucos, mas assim, a gente 

fazia..., é um tipo de preconceito também, é... muito... como é que eu posso dizer, 

absurdo tão quanto outros, mas de tirar onda assim, de levar isso na brincadeira, 

                                                             
316 Durante a pesquisa de campo com estudantes africanos em Fortaleza, percebi que expressões – como maricas, 

maricona, panilas, panhuleiro, mudjerzinha – utilizadas para se referir aos homossexuais e também aos homens 

amorfos, de formas pejorativas, são comuns no linguajar popular nos PALOP. Muitas dessas expressões 

derivadas ou emprestadas da língua portuguesa, muitas delas, herdadas da colonização portuguesa e incorporadas 
ao vocabulário africano. De fato, até o momento, não encontrei palavras ou expressões nativas bantu que 

nomeassem, definissem ou designassem relações entre pessoas do mesmo sexo, sejam elas homossexuais ou 

lésbicas, nas línguas nativas desses países. 
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chacota, tá entendendo. De... olhar pra pessoa assim... rindo assim sabe, como se fosse 

uma coisa.., como se diz a expressão, tipo uma coisa é... sobrenatural que a gente vai 

olhar pra isso sempre rindo, que tão cômica, tão hilária. Não, nunca presenciei cenas 

de violência em Cabo-verde, mas eu escutei, mas eu escutei, não de morte. Uma vez, 

um cara tava paquerando outro aí o cara machão, ele foi lá e bateu nele porque ele não 

devia olhar pra ele. [Estudante cabo-verdiano cursando universidade pública, residente 

em Fortaleza há cerca de oito anos. Entrevista gravada em 23/04/2014]. 
  

Neste mesmo contexto, outro estudante, da Guiné-Bissau descreve um cenário 

parecido, vivenciado pelos LGBTI’s no seu país de origem. 

 

Mas nunca passou-me assim, nunca cheguei a pensar que... nunca cheguei a pensar: 

não que isso é verdade. Eu pensava que é só uma fantasia sexual e prontos. Não, é 

algo, eu pensava que é tipo uma brincadeira. Porque lá na Guiné o pessoal falava ah, 

tu és uma maricona, tu és maricas, tu és panhuleiro, essas coisas assim. Mas é 

encarado como brincadeira, não é nada sério. E, e também, as telenovelas brasileiras 

que eu assistia e via, os gays essas coisas. E eu encarava como brincadeira. Yá, eu 

encarava como brincadeira. É, pra mim não passava de um..., tava muito distante, do 

mero papel teatral, não passava daquilo ali, entendeu. Essas pessoas gays, essas aí, 

não, na verdade quando você é gay, as pessoas percebem que você é gay te batem e 
muito. Inclusive tem um caso que o pessoal comenta muito do Ivan, o pessoal até 

chama ele de Shakira. O pessoal “manga” dele, né como se diz aqui, lá em Guiné se 

diz abuso. Ivan é um menino guineense que..., que nasceu já com esta predisposição 

de ser gay, entendeu. Então..., ao longo do tempo foi crescendo e..., foi revelando 

essas características né. E, e o povo não gostava batiam nele e..., e.., e os pais também 

não aceitaram isso. Mandaram-no pra tabanca, Tabanca que nós dizemos é interior. 

Pronto, mandaram-no pra tabanca, pra o interior pra fazer lavoura e depois virar um 

naé, naé são, pronto, em Guiné existem uma luta tradicional que se faz de tribo a tribo. 

Então, essa luta se chama Tchipirô, essa tchipirô, os naés fazem parte. Os naés são os 

lutadores pertencentes à etnia balanta. Então, levaram-no como ele era da etnia 

balanta, levaram-no pra o sul do país e, pra fazer aquele trabalho, pra ficar, pra parecer 

homem, entendeu. E aí, aí agora se diz que ele..., assim, a família tá tentando encarar 
na boa e ele já está a levar [risos]..., mas ele, antes o pessoal batia muito, na rua assim, 

à noite sobretudo. Todo o mundo conhecia-o, praticamente, em Bissau, todo o mundo 

já queria...bater. Tu chegas lá...[Estudante bissau-guineense cursando universidade 

pública e faculdade particular, residindo em Fortaleza há mais de quatro anos. 

Entrevista gravada em 23/09/2013]. 

 

A narrativa acima retrata um pouco da trajetória de Ivan, mais conhecida por 

Shaquira, nome este dado por populares, em homenagem à cantora colombiana homônima. 

Durante toda a vida, este sujeito foi ridicularizado tanto no espaço público, quanto privado, 

tendo sido rejeitado, discriminado e violentado no cotidiano por conta de sua 

homossexualidade. Desejando mudar sua orientação sexual, a família enviou-o à Tabanca – 

um lugar de sofrimento – longe dos olhares do mundo urbano, para torná-lo “homem”, 

juntando aos lutadores de tchipirô – uma luta tradicional, semelhante à luta-livre ou vale-tudo 

– para se tornar um naê – um lutador profissional e rude. 

À rigor, quando questionados sobre a homossexualidade em África, muitas vezes, os 

estudantes afirmam a inexistência dessa prática, remetendo-a países ocidentais e ao Brasil, 
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algumas vezes em tons preconceituosos e discriminatórios. De fato, grande parte dos 

estudantes africanos afirma que “nunca viu” homossexuais, mas, logo em seguida, descrevem 

um vizinho, um conhecido, um artista, um personagem famoso de seu país de origem que, 

apresentava comportamento afetivosexual e um estilo de vida tido como desviante.  

 

[Lá na Guiné-Bissau, você se lembra de ter visto pessoas que gostavam ou se sentiam 

atraídas por outras do mesmo sexo?] Pronto. Eu não vi, mas disseram que tem. Mas eu 

vi um cara, eu conheço um cara. Na verdade é um vizinho meu, é uma mulher na 

verdade Na, nome dela é Na. É uma mulher né [...]. Mas desde pequena já jogava com 

os homens, não queria ter peito né, mamas, não queria..., não fazia nada que, que uma 

menina na Guiné faz ou fazia. Ela jogava bola, fazia isso, fazia aquilo, tentava 

esconder as mamas porque estavam a apontar. Cortava os cabelos, fazia.. Ela não fazia 

tranças já como as outras meninas. Já ela rapava, fazia tudo... fazia uma quebra-

cabeça. E fazia... ela era mais ou menos isso. E ela gostava de futebol, é mais parecido 

com... não faz nada que uma menina faz, não se veste como uma menina. Mais 

aproximada com os homens, passava todo o tempo conosco, discutia futebol conosco, 

assistia conosco, jogava conosco, fazia tudo conosco. Então, eu quando cá cheguei né, 
eu me lembrei dessa menina. Eu falei: poxa, se essa menina estivesse no Brasil, seria 

sapatão. [Estudante bissau-guineense cursando universidade pública e faculdade 

particular, residindo em Fortaleza há mais de quatro anos. Entrevista gravada em 

23/09/2013].  
 

Eu conhecia de nome, assim, uma menina que era filha do presidente, que ela era 

lésbica. Então ela saia com meninas assim. Não lembro do nome dela, mas eu sabia 

que ela andava por aí, porque o pessoal falava dela. E tem uns dois meninos que 

passavam na minha rua, eles se vestiam diferente porque, vestiam um estilo assim, 

eles usavam umas roupas, não seria roupas de mulher, mulher assim. Mas eles 

gostavam..., tinham um estilo meio efeminado assim. Eles passavam e a gente olhava. 

Eles não falavam com ninguém, não sei donde é que vinham porque eles apareceram 

no bairro do dia pra noite assim, porque eles andavam na avenida, iam e voltavam. 
Eles passavam e eu olhava: - esses caras tem alguma coisa assim. Aí, não, eles são 

gays. [Estudante togolês cursando universidade pública, residente em Fortaleza há 

mais de 4 anos. Entrevista gravada em 28/03/2014].  

 

Tinha um amigo de infância que vivia na minha zona. Ele não gostava muito das 

nossas brincadeiras de homens, de jogar futebol, brincar de pneu. Quase sempre 

discutia com as mulheres. Mas não discutia como nós fazíamos. A nossa discussão de 

homens, quase sempre, terminava em ameaças de porrada e as mulheres calavam. Ele, 

o Cláudio, discutia no mesmo tom que elas, falando de assuntos que não nos 

interessavam [a nós homens] (Grifos do pesquisador). Cláudio foi crescendo e 

começou a meter-se com uma malta, agora queria ser chamado de Cláudia. Sabe, ele 

tinha um jeito diferente de nós homens. Agora que estou aqui no Brasil percebo tudo. 

Antes não pensavam naquilo, não conseguia ver essas coisas. Afinal de contas, nossa 

cultura, nossas conversas nem nos permitem imaginar, pensar nessas coisas [relações 

entre pessoas do mesmo sexo] (Grifos do pesquisador). [Estudante angolano 

cursando universidade Federal, residente em Fortaleza há cerca de 4 anos. Entrevista 

gravada em 10/09/2013]. 

 

As falas acima revelam a existência de diversidade sexual no continente africano: 

pessoas que se sentem atraídas por outras do mesmo sexo; indivíduos de ambos os sexos com 

orientação sexual e de gênero distintas; outras que sentem presas em corpos masculinos e 

femininos e que preferem roupas, calçados e estilos de vida do sexo oposto, dentre outros. 
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Suas interações afetivas são muitas vezes veladas, não assumidas em público devido à 

repressão. 

Cabe esclarecer, neste segmento, procurei compreender o contexto da emergência dos 

discursos sobre no continente africano e, como são percebidas as relações entre pessoas do 

mesmo sexo, na Diáspora africana em Fortaleza. A rigor, as sociedades africanas, que 

sofreram com a colonização europeia durante séculos, hoje vivenciam verdadeiros paradoxos 

no que diz respeito à relação com a cultura e também com relação aos direitos humanos.317 

Muitas das vezes, os governos africanos não conseguem garantir aos cidadãos e povos como 

direito à vida, educação, saúde, segurança, acesso a água potável, liberdade religiosa e sexual, 

uma situação que se aproxima da ideia de “estados falhados ou fracassados”.318   

 O autor pós-colonialista Albert Memmi (2007) bem descreve a grande desilusão e a 

pobreza predominante em todos os países africanos, mais de 50 anos após as independências 

da colonização europeia em África no seu livro intitulado O retrato do descolonizado árabe-

muçulmano e de alguns outros. Vejamos um trecho de sua obra e pensamento: 

 

 

                                                             
317 Há mais de 50 anos que existe em distintos países da África Subsahariana – com destaque para Kenya, 

Malawi, Moçambique, Tanzânia, Uganda e Zimbábwe – crenças supersticiosas e práticas discriminatórias sobre 
determinados grupos tidos como diferentes, dentre eles, albinos e pigmeus, cujos corpos são tidos como 

possuindo poderes mágico. Em diversos países, além da tradicional discriminação e tratamento diferenciado 

reservados às pessoas pertencentes a estes grupos, albinos e pigmeus são perseguidos e mortos, pois, em muitas 

culturas acredita-se que eles possuem poderes mágicos. Em alguns países africanos acredita-se que os albinos 

não morrem, assim, aquando morte de um albino, o funeral fica cheio de curiosos para constatar e ter certeza da 

morte. Já no cotidiano, muitas pessoas cospem ao chão, quando se deparam ou cruzam com um albino, 

acreditando que eles têm poderes maléficos, trazem má sorte e/ou para não correrem o risco de, futuramente, 

gerarem descendentes albinos, enquanto que outros acreditam que seus órgãos internos trazem riqueza material. 

Assim, são comuns raptos e mortes de albinos para a retirada de órgãos internos, usados para fins de feitiçaria e 

práticas mágico-religiosas, pois, acredita-se que quem fizer “trabalhos” mágico-religiosos com partes de seus 

corpos ficará rico. No em junho do ano 2016, a Associação dos Médicos Tradicionais e Medicina Alternativa de 

Moçambique (AMETRAMO) veio a público negar seu envolvimento no rapto e assassinato de albinos no país, 
responsabilizando os praticantes estrangeiros que atuam em Moçambique (Jornal A VERDADE,15 jun. 2016, p. 

1). Só em Moçambique, “a Liga dos Direitos Humanos (LDH) identificou sete rotas de tráfico de órgãos e partes 

do corpo humanos, num cenário em que este crime é cada vez mais sofisticado e praticado por redes 

organizadas”. (CSEM, 2016, p. 8). Por outro lado, muitas crianças que nascem com albinismo são rejeitadas 

pelos próprios progenitores por nascerem sem pigmentação, sofrendo provocações, humilhações, agressões e 

discriminações no seio das famílias, na escola e na sociedade em geral, por conta desta condição genética. Já os 

pigmeus, além da discriminação no cotidiano, também sofrem com o canibalismo de outros povos. Os 

homossexuais constituem outro grupo vítima de preconceito e discriminação no continente africano. Além 

desses crimes, há dezenas de anos que há relatos de rapto e sequestro de mulheres e crianças para fins de 

trabalho escravo e exploração sexual e tráfico de órgãos, nesses países. 
318 De acordo com Ekwe-Ekwe, o termo estado fracassado “refere-se à incapacidade ou fracasso de um Estado 
em cumprir alguns dos papéis e responsabilidades para com seu próprio povo, para com outros povos que 

habitam seu território e, consequentemente, em relação a seus vizinhos e a comunidade global mais ampla de 

Estados” (2014, p.14). 
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Vamos dizer logo: longe de desprezar os frutos da liberdade conquistada ou 

reconquistada pelos povos, é preciso, ao contrário, sublinhar as insuficiências que eles 

ainda têm. As libertações nacionais ou éticas eram legítimas e urgentes, assim como a 

das mulheres hoje. Mas se é preciso continuar a trabalhar para que todas as nações, 

jovens ou velhas, e todas as minorias obtenham um lugar igual e digno entre todos, 

não é menos necessário, por isso mesmo, examinar por que essas duras batalhas nem 

sempre produziram os resultados esperados. Eu havia concluído o Retrato do 

colonizado anunciando que, “uma vez reconquistadas todas as suas dimensões, o ex-

colonizado se terá tornado um homem como os outros”. É preciso constatar que o 

infortúnio ainda desempenha aí um papel significativo. Nos primeiros anos das 

independências, observadores atentos e benevolentes já se preocupavam com as 
persistentes misérias e carências dos ex-colonizados; cinquenta anos depois, nada 

parece ter realmente mudado, a não ser, às vezes, para pior. Os diagnósticos desses 

observadores incidiam principalmente sobre a África negra; é patente agora que a 

maioria dos Estados árabe-muçulmanos e da América Latina, inclusive aqueles que 

dispõem de recursos suficientes, não estão indo melhor. A despeito do espetacular 

enriquecimento de alguns, a desnutrição, se não a fome, e incessantes dramas políticos 

sacodem também inúmeros países asiáticos. Em quase toda a parte, reinam a 

corrupção e a tirania, a tentação permanente dos golpes que delas decorre, o peso das 

tradições que cerceiam as mentes, a violência contra a mulher, a xenofobia e a 

perseguição das minorias: seria ocioso enumerar as chagas sempre purulentas que 

esmagam essas jovens nações. Por que tais fracassos? Quais são suas consequências 
sobre a fisionomia e os comportamentos do ex-colonizado? É a essas questões que 

este retrato do descolonizado contemporâneo tenta responder. (MEMMI, 

Apresentação, 2007, p. 10).     

 

É com este discurso bastante “forte” e “realista” acerca da situação contemporânea dos 

países dos continentes africano, latino-americano e asiático no tocante às liberdades 

individuais, situação das mulheres e das distintas minorias que sofrem diferentes tipos de 

violência e perseguições, em outras dimensões como gestão dos recursos energéticos e das 

riquezas, a nutrição dos indivíduos, as fomes, os dramas políticos, a ameaças de golpes de 

estado, a corrupção, a tirania, a xenofobia, entre outros males que os assolam.       

 De acordo com o professor anglo-ganês, especialista em Estado, genocídio e guerras 

em África, Herbert Ekwe-Ekwe (2014), a maioria dos Estados africanos é incapaz de garantir 

a segurança e prestar serviços essenciais às suas populações. Ao invés de promover 

benefícios, os governos africanos têm se constituído uma fonte de sofrimentos, tornando-se 

verdadeiros genocidas para com seus povos, ao serviço do capital econômico internacional. 

Assim, muitos dos Estados africanos enfrentam problemas de legitimidade de governos; 

ascensão de elites políticas divididas; violação dos direitos humanos de forma crónica, 

desenvolvimento econômico desigual entre as regiões; permanente, forte e grave declínio 

econômico e; movimento intenso de refugiados ou deslocamentos internos pessoas (EKWE-

EKWE, 2014). Tais Estados deparam-se com verdadeiros dilemas, entre respeitar os direitos 

individuais da pessoa humana – os direitos liberdade, crença, identidade, religião, orientação 
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sexual – e/ou respeitar os direitos coletivos consuetudinários – os direitos comunitários de 

dispor de seus recursos e de suas próprias leis e costumes – das comunidades, grupos 

etnolinguísticos e povos dentro de seus territórios.       

 No contexto das lutas pelos direitos humanos em África, o preconceito, a ignorância e 

os costumes arraigados nas sociedades e nas culturas, faz, com que, muitas das vezes, a 

igualdade de gênero e de direitos entre homens e mulheres seja vista como um perigo para e 

razões da perda da autoridade e do poder dos homens. Assim, em diversas sociedades se 

construiu a ideia de que a mulher é inferior e que os homossexuais são um perigo à 

masculinidade. Cabe recordar que, há 1300 anos, nas sociedades islâmicas, o véu servia como 

uma proteção e não para a opressão das mulheres e o próprio profeta Maomé tratava as 

mulheres com respeito. Numa realidade marcada por conflitos fronteiriços, étnico-religiosos, 

genocídios, disputas pelo poder e por recursos naturais e minerais, fica difícil falar acerca de 

direitos humanos em África, sejam eles quais forem. Os debates públicos recentes têm sido 

enviesados pela mídia e por discursos acirrados de políticos e governantes criminalizando os 

homossexuais e a homossexualidade.        

 Já entre os acadêmicos, parte dos pesquisadores africanos têm defendido o 

“excepcionalismo” das sociedades africanas, enquanto que outros, têm procurado 

compreender a sexualidade e a homossexualidade em África com “lentes” ocidentais, 

impedindo um debate esclarecedor, invisibilizando-se os gêneros e práticas sexuais dos 

africanos, sejam elas homossexuais ou heterossexuais. Todo este contexto de debate, coloca 

em choque, de um lado, o conceito de direitos humanos e liberdade individual, e outros 

princípios que norteiam a vida das pessoas oriundas na Comunidade Internacional, UE, países 

ocidentais e EUA, principais doadores da ajuda externa aos países e continente africanos. E, 

de outro lado, e, os direitos dos povos nações tradicionais africanas de fazerem respeitas seus 

valores e tradições.           

 Neste debate, resgato a decisão de um juiz português, tomada diante de um caso de 

violação de direitos humanos, em uma comunidade cigana, sentença essa, segundo a qual: 

“quando está em causa, o respeito por regras fundamentais à vida em sociedade são os 

distintos grupos, etnias, raças ou credos que tem de se adaptar à ordem social e jurídica”.319 

                                                             
319 Esta sentença célebre, foi proferida no mês de agosto do ano 2015, ao final de um julgamento de alegação de 
maus tratos e violação dos direitos humanos dentro da comunidade cigana, onde uma moça, menor idade, foi 

obrigada a se casar aos 13 anos de idade, impedida de frequentar a escola e, submetida a maus tratos e rituais 

comunitários na cidade de Lisboa. A comunidade cigana tem uma cultura própria, suis generis, espalhada por 
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Mesmo assim, a harmonia nas sociedades africanas só será possível com igualdade de gênero 

e de direitos. Vejamos em seguida, o depoimento de um estudante bissau-guineense, relatando 

um pouco da trajetória de vida e morte de Naghaná, personagem que, parece ter sido o 

primeiro cidadão bissau-guineense a assumir a homossexualidade: 

 

Então, esta pessoa, este Naghaná montou a próprio bar, não, a própria loja e faz e 

desempenha esta função ali e ganha dinheiro. E..., se veste como mulher e faz tudo o 

que uma menina faz, entendeu. Então, o povo também batia muito nela. Inclusive foi 

uma das razões né, da sua morte, que sofreu vários espancamentos. Morreu há anos, 

menos de dez anos, uns sete anos atrás. Era famoso. Porque na verdade quando você é 

assim na Guiné, todo o mundo fala, entende. Então, eu acredito. É por isso quando as 

pessoas falam se não existe lá em Guiné, eu digo olha, eu acredito que existe. Mas 

quando você é lá, você se esconde, você fica atrás da máscara. Aqui no Brasil se fala 

dentro do armário, pronto. [Estudante bissau-guineense cursando universidade pública 
e faculdade particular, residindo em Fortaleza há mais de quatro anos. Entrevista 

gravada em 23/09/2013]. 

 

 O relato acima mostra uma trajetória de preconceito, discriminação e exclusão que as 

LGBTI’s sofrem em África e que levaram Naghaná abrir seu próprio negócio – um salão de 

beleza –, trabalhando como cabelereiro, profissão esta tradicionalmente desempenhada por 

mulheres, para assim poder sobreviver. Também mostra o histórico de violência sofrida por 

este sujeito, com vários espancamentos e, a existência social somente possível se os 

indivíduos decidirem viver “atrás da máscara”. 

 

8.5. As interações entre africanos e LGBTI’s na cidade de Fortaleza   

 Este tópico é resultado da observação de alguns lugares e espaços da cidade de 

Fortaleza, onde ocorria o lazer e a sociabilidade entre africanos e africanas e africanos e 

brasileiros no ano 2011. Dentre os espaços observados, destaco quadras de futsal, festas, 

bares, boates e discotecas frequentados pela diáspora africana e, particularmente, adentro dois 

lugares, tradicionalmente, frequentados por LGBTI’s, localizados nos bairros Benfica e 

Centro.            

 A observação nesses dois últimos lugares foi realizada na boate “Toca do Javali” 

localizada no bairro Benfica, no bar “Metanol – mais conhecido por “Inferninho” – e, também 

num terceiro espaço que, foi o bar “Disney Lanches”.320 Adentrei a esses espaços LGBTI’s 

                                                                                                                                                                                              
diversos países no mundo. (Reportagem de autoria da jornalista Ana Henriques, para o Jornal Público, 14 ago. 

2015. Disponível em: https://www.publico.pt/sociedade/noticia/quem-tira-a-virgindade-as-noivas-e-uma-

mulher1705034?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PublicoRSS+(Public
o.pt)). Acessado em 14 ago. 2015. 
320 Cabe aqui esclarecer que, nesse período, no ano 2011, os africanos não tinham muitas opções de lazer, assim 

como, ainda não existiam os bares “africanos”, isto é, cujos donos eram africanos, nem as “churrasqueiras 

https://www.publico.pt/sociedade/noticia/quem-tira-a-virgindade-as-noivas-e-uma-mulher1705034?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PublicoRSS+(Publico.pt))
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/quem-tira-a-virgindade-as-noivas-e-uma-mulher1705034?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PublicoRSS+(Publico.pt))
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/quem-tira-a-virgindade-as-noivas-e-uma-mulher1705034?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PublicoRSS+(Publico.pt))
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por serem “locais de encontro” frequentados por alguns grupos de estudantes africanos, de 

modo a compreender, como se dão as interações entre dois grupos específicos: a diáspora 

africana e gays e lésbicas. Outra razão que norteou a eleição desses lugares para a observação 

foi o fato de, serem bairros centrais, próximos aos “pedaços africanos”. Cabe aqui destacar 

que, realizei tais observações, inspirado nas narrativas etnográficas de Magnani (2002) sobre 

a cidade, etnografia e a interação entre diferentes grupos sociais, a partir do seu olhar “de fora 

e de longe” e “de perto e de dentro”. Assim narra, o autor, tais interações sociais:   

A presença de migrantes, visitantes, moradores temporários e de minorias; de 

segmentos diferenciados com relação à orientação sexual, identificação étnica ou 

regional, preferências culturais e crenças; de grupos articulados em torno de opções 

políticas e estratégicas de ação contestatórias ou propositivas e de segmentos 

marcados pela exclusão – toda essa diversidade leva a pensar não na fragmentação de 

um multiculturalismo atomizado, mas na possibilidade de sistemas de trocas de outra 

escala, com parceiros até então impensáveis, permitindo arranjos, iniciativas e 
experiências de diferentes matizes. (MAGNANI, 2002, p. 15-16). 

 

O autor assim descreve as interações, as trocas nos espaços de lazer entre pessoas que 

se conhecem e entre diferentes segmentos sociais, com a consequente formação de seus 

respectivos “pedaços”. O “pedaço”, afirma o autor, forma-se “quando um espaço ou um 

segmento dele torna-se ponto de referência para distinguir determinado grupo de 

frequentadores como pertencentes a uma rede de relações” (MAGNANI, 1996, p. 13). Este 

pesquisador explica ainda que, tal termo designa aquele espaço intermediário entre o privado 

e o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos 

laços familiares, porém mais densa, significativa e estável que as relações formais e 

individualizadas impostas pela sociedade, constituindo espaços de lazer (Idem, p. 13). Foi 

seguindo estas trilhas acerca da etnografia urbana que, adentrei estes espaços e observei o 

contato e as relações entre a diáspora africana e esses grupos que, passou a descrever. 

 A boate “Toca de Javali” é um espaço de diversão noturna frequentado por pessoas, 

maioritariamente, LGBTI’s, possuindo três pisos. Num dos pisos, fica a residência do dono da 

boate que, segundo relatos populares é um antigo coronel do Exército brasileiro, aposentado. 

Este estabelecimento fica localizado no bairro Benfica, mais especificamente, na Avenida da 

                                                                                                                                                                                              
africanas” – moças africanas que vendem espetinhos de carne e bebidas como água, cerveja e refrigerantes em 

algumas esquinas estratégicas, formando verdadeiros “pedaços” – na cidade de Fortaleza. Sendo assim, os 

africanos frequentavam diferentes bares brasileiros, entre os quais, os localizados no Centro da cidade e no 

Benfica. Somente, dois anos mais tarde, é que surgiram dois bares geridos por africanos: o “bar do Puntcho” e o 

“bar da Lú”, assim como as churrasqueiras africanas. Assim, particularmente, o “bar do Puntcho” tornou-se um 
espaço de socialidade e sociabilidade entre africanos e entre africanos e brasileiros, tocando músicas africanas, 

com africanos e brasileiros dançando, varrendo as noites e madrugadas dos finais se semana e alguns dias no 

meio da semana. 
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Universidade, próximo de algumas residências universitárias. É uma boate um tanto 

“isolada”, por estar situada em uma área comercial e de serviços, ladeada por lojas de venda 

de máquinas de costura, uma fundição, oficinas mecânicas, algumas lanchonetes que servem 

almoços, entre outros estabelecimentos que, funcionam em horário comercial, fechando as 

portas a partir das 18h. ao longo do tempo, a boate ia sendo reformada, nos banheiros, na 

entrada, nas escadas, etc.         

 Esta discoteca abre as portas, somente, às sextas-feiras à noite, estando sempre lotado 

de gente e, quase fecha a avenida, atrapalhando o trânsito de pedestres e veículos 

motorizados. Desta forma, na sexta-feira, quando anoitece, naquela zona, a avenida 

ensolarada com trânsito intenso de veículos, trabalhadores, estudantes e outros transeuntes 

transforma-se, dando lugar a novos usos e novos atores: jovens LGBTI’s socializam e se 

aglomeram dentro e fora da boate. Seus clientes eram jovens-adultos, oriundos das classes 

populares e médias, alguns vinham em seus carros pessoais e motos, outros vinham e 

voltavam de taxi. Daí a fila de taxi e moto taxi no entorno.     

 Quando a boate abre suas portas, forma-se um comércio no seu entorno, constituído 

por vendedores ambulantes, churrasqueiros, pequenas bancas, carros pequenos transformados 

em quiosques móveis que vendem um pouco de tudo: drinks de bebidas secas, cerveja, 

refrigerantes, cigarros, espetos de carne, cachorros-quentes, hamburgers, etc., disputando 

clientes que frequentam este espaço. No seu entorno, cada comerciante traz suas mesas e 

cadeiras formando seus “pedaços” e “manchas”.321 Entretanto, no seu entorno existem 

também outros atores como vendedores ambulantes que vendem balas, chicletes, chocolates, 

bombons, cigarros, etc. Assim como há taxistas e moto-taxistas que, fazem autênticas filas 

com seus veículos motorizados, no meio e nas bermas da estrada. As bermas da estrada, assim 

como os passeios e calçadas são ocupadas pelas bancas e quiosques móveis, ficando apenas 

uma faixa para o tráfego de veículos.       

                                                             
321 A categoria pedaço é usada por Magnani (1998) e melhor explicitada na sua obra de 2002. Magnani (2002) 

afirma que a noção de “pedaço” supõe uma referência espacial, a presença regular de seus membros e um código 

de reconhecimento e comunicação entre eles. Esta é uma experiência concreta e compartilhada, sendo uma 

modalidade particular de encontro, de troca e sociabilidade que supõe a presença de elementos mínimos 

estruturantes que a tornam reconhecível em outros contextos. De acordo com Magnani (2002), quando o espaço 

ou um segmento torna-se ponto de referência para distinguir determinado grupo de frequentadores como 

pertencentes a uma rede de relações, este recebia o nome de “pedaço”. Para Magnani, o “pedaço” aponta para 

um terceiro domínio, intermediário entre a casa e a rua: “enquanto que a casa é o lugar de família, a rua é dos 

estranhos, o pedaço é o lugar dos colegas, dos chegados”. No pedaço não é preciso nenhuma interpelação: todos 
sabem quem são de onde vem, do que gostam e o que se pode ou não fazer. Já Magnani (2002) designa de 

“manchas” às áreas contíguas do espaço urbano dotadas de equipamentos que marcam seus limites e viabilizam, 

cada uma com a sua especificidade, competindo ou complementando uma atividade ou prática predominante. 
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 Por conta dessa muvuca e de todo ambiente de trocas, a Toca do Javali atrai também 

africanos que, sem espaço próprio para de divertirem às sextas-feiras à noite, dirigem-se ao 

entorno desta boate. Na “Toca do Javali”, os jovens africanos ficam no entorno, na periferia e 

nas margens, ou mesmo de fora das boates e bares, normalmente, sentados ou em pé nos 

quiosques móveis em grupos de dois a seis, sociabilizando entre eles ou com algumas 

mulheres brasileiras.322 Inserem-se poucas vezes dentro da boate, que cobra R $ 8,00 (oito 

reais) a entrada323 e quando entram, fazem-no, na maior parte das vezes, na companhia de 

uma mulher brasileira, ou entram sozinhos quando se dirigem ao banheiro.  

 Enquanto caminham em direção ao banheiro, os africanos aproveitam para “fazer a 

ronda”, para ver e ser visto, ver se rola algo: um olhar, um sinal, um chamado. Geralmente, os 

africanos consomem pouco, devido ao seu pouco poder de consumo e, algumas vezes bebem 

cerveja à lata, geralmente as mais baratas ou apenas refrigerantes. O que os caracteriza é o 

olhar atento, fixo de quem “caça” alguma coisa. Quando abordados por algum gay, os 

africanos não interagiam muito, quase não ficavam dentro da boate. Alguns gays passavam as 

mãos nas bundas dos africanos e elogiavam-nos, mas estes não respondiam. Era mais 

interessante para eles, ficarem fora, por conta do maior assédio dos “donos” da casa. Estes 

ficavam fora, nos passeios e nas cadeiras dos quiosques, em grupo de africanos, tentando 

interações com mulheres.         

 Já o bar e boate “Metanol”, vulgarmente conhecido como o “Inferninho”, este já 

localizado no Centro da cidade, é também frequentado, majoritariamente, por gays, lésbicas e 

outros jovens que, pertencem, majoritariamente, às classes populares. Seu público era bastante 

jovem, com pouco dinheiro, muitos faziam vaquinhas e compravam um litro de vinho 

“químico” muito popular, de marca São Braz ou de cachaça misturada com refrigerante de 

laranja, popularmente, conhecida como “burrim”. Muitos de seus clientes deslocavam-se para 

casa a pé ou de ônibus. Na realidade, o “Inferninho” parece-se mais com um bar típico do 

Centro da cidade, tem dois pisos, contudo, o bar e boate funcionam apenas no térreo, em cima 

destes, existe uma quitinete.324 Quando se adentra este espaço, logo à frente e encostado à 

parede lateral ficava o balcão onde se vendia bebidas e ao fundo existia um pequeno espaço 

que é utilizado como pista de dança. Os africanos também frequentavam este espaço pois, 

alguns vivem na parte mais habitada do Centro.       

                                                             
322 Um movimento e comportamento similar dos africanos, acontece no bar Metanol, no Centro da cidade. 
323 Estes valores referem-se ao ano 2011. 
324 Este bar fechou as portas entre os anos 2014, tendo sido transformado em uma loja. 
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 Neste espaço, os africanos também ficavam na periferia e no seu entorno. Ficavam em 

pé e compravam refrigerantes nos bares próximos, assim como utilizavam o banheiro desta 

discoteca. Como os preços das bebidas, refrigerantes, água, churrasquinhos e de outros 

produtos eram mais acessíveis, os africanos consumiam mais. Apesar de estarem em locais 

cuja grande parte das pessoas são LGBTI’s, os africanos pareciam não interagir com estes 

sujeitos, mas “usam-nos” para caçar mulheres jovens e “coroas”, suas amigas. Quando 

abordados por gays e travestis, os africanos interagiam pouco, e prestavam muita atenção às 

mulheres. Mesmo assim, no Metanol, as interações dos africanos eram bem maiores, 

possivelmente, devido à classe social. Por sua vez, o bar “Disney Lanches”, possuía dois 

ambientes, o primeiro na parte frontal onde funcionava o bar e restaurante durante o dia, na 

parte traseira, possuía um espaço amplo, com mesas, cadeiras onde havia música, muitas 

vezes karaokê ou em play back. No andar cima do bar havia quitinetes.    

 Neste bar, além de refrigerantes, vendia-se churrasquinho e galetos assados na brasa. 

Este bar tinha um amplo espaço. O público e clientes deste bar eram bem mais diversificados: 

michês, trabalhadoras do sexo e travestis jovens e velhas, trabalhadores da classe popular, 

operários, vigias, africanos, taxistas, moto-taxistas, entre outros. Como dispunha de diversas 

mesas e cadeiras, havia maior interação e sociabilidade entre os grupos. Aqui, os africanos 

sentavam-se nas mesas e cadeiras com outros africanos e com “coroas” conhecidas e 

consumiam e bebiam. Este bar tocava música brega e melancólica, algo que atraía clientes 

mais velhos, algumas vezes com música programada no teclado, karaokê e play back.    

 Uma das características destes três espaços é a liminaridade (Turner, 1974), a 

subversão às normas, onde as pessoas do mesmo sexo namoram, dançam, abraçam-se, 

esfregam-se, beijando-se à vontade, expressando carinhos publicamente se os olhares 

discriminatórios da sociedade. É nestes espaços onde os africanos “caçam” e são “caçados”. 

Apesar de frequentarem espaços tradicionalmente dominados pelos LGBT’s, os africanos não 

interagem com este segmento, na realidade procuram mulheres que frequentam estes espaços. 

Tal como eles, as mulheres heterossexuais constituem minoria nestes espaços.   

 Ao longo das observações, adentrei nestes espaços, me comportando como os outros 

africanos, de fora do estabelecimento, de cerveja na mão, olhando atentamente, esperando, 

olhando para as mulheres, para as “coroas”. Assim é a “caçada” dos africanos nos espaços 

LGBT. Quase sempre os homossexuais tentam contato com os africanos, tentando fazer uma 

aproximação, fazendo perguntas sobre a África, mostrando curiosidade em relação à África e 
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aos africanos, enfim, fazendo o test drive para ver se “rola” algo. Os africanos são assediados, 

paquerados e quase sempre recebem propostas de caráter afetivossexual de gays. Geralmente 

estas propostas iniciam de forma amistosa, porém, quando os africanos recusam a propostas, 

alguns gays oferecem dinheiro em troca de sexo. Vejamos então: 

Eu sou casado, tenho mulher. Sei que há muitos brasileiros que gostam de homens, 

mas eu não quero um gay, sabe. O que eu quero mesmo, é um africano pa me fazer 

feliz. Eu gosto de chupar e levar na bunda. Eu não quero um... Você sabe o que dizem 

dos africanos, não sabe? Esse negócio do sexo, do tamanho... Eu não tô dizendo que 

você é gay. Eu posso te dar uns agrados... até um salário, dependendo do que você 

fizer. Só umas duas horas, não custa muito. [Extrato de conversa pessoal durante o 
trabalho de campo no entorno da boate “Toca de Javali” com brasileiro, cerca 40 anos, 

arquiteto. Conversa acontecida em 28/11/2011]. 

 

A conversa acima ocorreu em frente à boate Toca de Javali, com um brasileiro oriundo 

da classe média, casado que, não se assumindo gay, sente-se atraído por pessoas do mesmo 

sexo e diz-se interessado em experiências “diferentes”. Este fazia questão de exibir sua 

condição financeira e seu carro. Por outro lado, retrata o imaginário, as representações e os 

estereótipos existentes sobre a sexualidade dos africanos na sociedade brasileira. Ao abordar 

sobre o papel do estereótipo no discurso colonial, Bhabha argumenta que:  

Do mesmo modo, o estereótipo, que é a sua principal estratégia discursiva, é uma 

forma de conhecimento e identificação que vacila entre o que está sempre “no lugar”, 

já conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido... como se a duplicidade 

essencial do asiático ou a bestial liberdade sexual do africano, que não precisam de 

prova, não pudessem na verdade ser provados jamais no discurso. (BHABHA, 

2010:105). 

Os gays que interagiamm com os africanos parecem ser movidos pela curiosidade 

diante do “exótico” e do “diferente”, assim como pelo desejo de “sexo selvagem”, muitas 

vezes guiados pelas representações sobre a “hipersexualidade” africana. Já os africanos 

parecem alimentar esses estereótipos, particularmente, nas interações com as mulheres. Parte 

dos africanos têm amigos e vizinhos LGBT’s, desenvolvendo interações de amizade e de 

vizinhança, valorizando e respeitando a amizade com estes sujeitos, pois, são sensíveis e 

honestos, em oposição às coroas, onde as relações são de dominação. Contudo, devido ao 

controle social por parte de outros africanos, particularmente das mulheres africanas, estes 

tendem a esconder os seus sentimentos.        

 Nestes percursos diaspóricos, ouvi relatos de que haveria africanos que, redefiniram a 

sua orientação sexual após terem chegado à Fortaleza e encontrado um ambiente favorável 

onde pudessem expressar, livremente, a sua sexualidade. Estes africanos e africanas que, 
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supostamente, “saídos do armário”, namorariam, somente, com brasileiros e brasileiras. 

Recordo que, durante a procura de imóveis para alugar na cidade, alguns locatários de prédios 

afirmaram já ter alugados suas kitinetes e apartamentos para casais do mesmo sexo, nos quais 

alguns dos parceiros eram africanos. Entretanto, em minha trajetória e percursos nesta 

Diáspora, não vi ou presenciei africanos em relações homoafetivas. Entretanto, ouvi diversos 

comentários sobre a conduta sexual de africanas e africanas nesta Diáspora.325   

 Recordo-me que, no ano 2011, quando desenvolvia pesquisa de campo relativa para a 

minha Dissertação de Mestrado com pessoas em situação de rua, percebi entre alguns dos 

entrevistados que eram homossexuais, uma sexualização dos africanos, em seus discursos. De 

fato, durante as interações com os personagens das ruas, pude traçar o perfil dos sujeitos de 

pesquisa: indivíduos do sexo masculino entre os 25 e 55 anos de idade, magros, pardos ou 

negros, apresentando pouca escolaridade e rupturas familiares anteriores à vida nas ruas; 

alguns eram oriundos de municípios do interior do Ceará ou de bairros e classes populares da 

cidade de Fortaleza, tendo a maioria, vivenciado exclusões e destituição de direitos na 

infância e alguns, com histórias dramáticas e dependência em relação álcool e drogas. Quase 

metade dos habitantes das ruas com os quais interagi era homossexual ou integravam a 

categoria de homens que fazem sexo com homens, com uma vida sexual ativa.326 Assim, 

resgato aqui, as falas de um habitante das ruas, homossexual assumido, durante uma conversa 

informal na Praça da Gentilândia. Senão vejamos: 

Gostaria de ter um negão desses, me levar pa África [apontava para o pesquisador 

em tom de elogio] onde tem homi de verdade, não essas bichonas. Ia me rasgar 
todinho, mas eu não me importava. Eu quero é um africano, um homi desse tamanho, 

                                                             
325 Entretanto, já ouvi e presenciei conversas com brasileiros, afirmando a existência de africanos que são michês 
e de moças africanas que são prostitutas. Tais afirmações têm sido feitas em tom de acusação, particularmente, 

por homens e mulheres brasileiras. Presenciei tais acusações e comentários, durante o carnaval, um período 

liminar no qual, os jovens tendem a relações fugazes, vinda de pessoas que, por algum tempo relacionaram-se 

com africanos e africanas. Enquadro tais acusações no amplo quadro de representações que se tem dos homens e 

mulheres negras na sociedade brasileira. Algumas dessas pessoas, particularmente, mulheres brasileiras foram 

“traídas” durante os relacionamentos com os africanos que, absorveram e apreenderam direito as regras do 

“ficar”.  
326 Cabe destacar que, mesmo sendo do sexo masculino, nem todos os interlocutores assumiam a identidade 

masculina. Diante de amigos chegados e, em conversas íntimas, alguns assumiam identidades femininas, 

adotando gestos, posturas e nomes femininos. Alguns se comportavam como verdadeiras mulheres em seus 

papéis no cotidiano e sentiam-se atraídos por pessoas do mesmo sexo. Depois de vários meses de convivência, 
estes sujeitos foram se revelando, assumindo-se como gays e travestis. Somente após quase um ano de 

convivência é que comecei a perceber e conversar sobre as suas interações afetivas e sexuais, durante as 

entrevistas. 
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pa me fazer feliz, um homi pa me desrespeitar a noite inteira (“Sensível, Alegre e 

Esperançoso”327, agosto 2011). [LANGA, 2012, p. 69]. 

Destas interações, percebo que, grande parte dos africanos teve o primeiro contato 

pessoal com homossexuais assumidos, LGBTI’s em solo brasileiro. Alguns desconheciam 

esta realidade multicultural, ou tinham tiveram contato com ela, apenas pela televisão e 

filmes. Inda assim, alguns que relataram ter visto pessoas com comportamento afetivossexual 

considerando “desviante” ou que não se enquadravam na orientação sexual “dominante” nos 

seus países de origem. Não que desconhecessem por completo outras formas de viver a 

sexualidade, mas, nos países africanos de onde são oriundos, outras práticas sexuais 

apresentam-se veladas ou são vividas com discrição. Vejamos agora, o relato de estudante 

moçambicano ao presenciar um beijo homoafetivo, numa das praças de Fortaleza:   

Um dia passei da Praça da Gentilândia à noite, voltava da aula. De repente, ali naquele 

lado escuro, próximo dos telefones públicos, vi dois gays se beijando. Nunca tinha 

visto, só em DVD. Estavam de olhos fechados e parecia um beijo sincero. Me escondi 
atrás de uma árvore para ver até onde iam. Eles continuaram colados por mais de 

cinco minutos. Realmente estavam apaixonados. [ Extrato de conversa pessoa com 

estudante moçambicano, estudante na UFC, residente no Brasil há cerca de dois 

meses. Conversa mantida em 02/02/2012]. 

Muitas vezes, estas constatações geram desconforto entre brasileiros, pois, grande 

parte não acredita naquilo que os africanos afirmam acerca da homossexualidade em África. 

Em conversas e discussões sobre o assunto, quase sempre, africanos e brasileiros 

desentendem-se, terminando o debate com acusações de preconceito, discriminação e 

homofobia. Assim, africanos nesta Diáspora acusam brasileiros de generalizações e de querer 

“exportar” a realidade brasileira para África.       

 A relação entre africanos e os LGBT’s é ambígua. Se por um lado os africanos em 

geral discriminam estas pessoas, por outro lado, frequentam os espaços de sociabilidade – 

bares e boates – tradicionalmente dominados por este segmento. Ainda assim, quando 

questionados acerca da homossexualidade em África, quase sempre os imigrantes afirmam a 

inexistência desta prática, remetendo-a aos países europeus e ao Brasil, muitas vezes em tons 

preconceituosos e discriminatórios. Os imigrantes africanos foram assimilando o vocabulário 

brasileiro discriminatório sobre os LGBT’s, quase sempre se referindo a estas pessoas como 

viado, baitola, traveco, etc. Estas palavras foram aprendidas em solo brasileiro, não sendo 

comuns em África.         

                                                             
327 Este é o pseudônimo que atribui a um dos interlocutores-chave desta pesquisa, com o qual construí vínculos 

profundos, gravei várias horas de pesquisa e construí história de vida durante a pesquisa na Praça da Gentilândia. 



 

516 

 

 Percebo que, durante os embates acerca da homossexualidade no continente africano, 

as perguntas são malconduzidas ou partem de premissas afirmativas, não neutras e 

generalizadoras, como por exemplo: tem gay em África? Tem travesti em África? Nesse 

cenário, entendo que, se por um lado, os brasileiros não fazem “verdadeiras” perguntas sobre 

o assunto e partem de generalizações de que “existe homossexual em todo o mundo e em 

todas as culturas”, por outro, os africanos procuram defender-se, sempre, negando sua 

existência, com respostas como “não tem isso em África, não”.     

 Por conseguinte, percebo uma semelhança entre as mesmas preocupações levantadas 

sobre a homossexualidade em África e aquelas que são levantadas em relação ao racismo no 

Brasil, nas quais, os brasileiros afirmam de que “racismo existe em todo o mundo”, ou que 

“em todas as culturas há um estranhamento diante da alteridade”, logo seria “é normal os 

negros serem discriminados por causa da cor da pele”. Uma forma de discutir este assunto 

com os imigrantes africanos seria fazer verdadeiras perguntas acerca da sexualidade em 

África, perguntas que sejam neutras e não generalizantes, e não simplesmente perguntar se 

“existe homossexual em África”? Cabe destacar que durante as entrevistas, ao questionar os 

africanos acerca da sexualidade e da homossexualidade em África, fazia perguntas em tom 

amigável e de curiosidade – e não sobre a existência de homossexuais, gays, lésbicas e 

travestis – e esperava, pacientemente, alguns minutos para que estes pensassem e refletissem 

sobre o assunto..., e daí surgiram as surpresas. Senão, vejamos, então, a resposta inesperada 

de um estudante angolano sobre o assunto:     

Tinha um amigo de infância que vivia na minha zona. Ele não gostava muito das 

nossas brincadeiras de homens, de jogar futebol, brincar de pneu. Quase sempre 

discutia com as mulheres. Mas não discutia como nós fazíamos. A nossa discussão de 

homens, quase sempre, terminava em ameaças de porrada e as mulheres calavam. Ele, 

o Cláudio, discutia no mesmo tom que elas, falando de assuntos que não nos 
interessavam [a nós homens]. Cláudio foi crescendo e começou a meter-se com uma 

malta, agora queria ser chamado de Cláudia. Sabe, ele tinha um jeito diferente de nós 

homens. Agora que estou aqui no Brasil percebo tudo. Antes não pensavam naquilo, 

não conseguia ver essas coisas. Afinal de contas, nossa cultura, nossas conversas nem 

nos permitem imaginar, pensar nessas coisas [relações entre pessoas do mesmo sexo]. 

(Estudante angolano cursando universidade estadual, residente em Fortaleza há cerca 

de 4 anos. Entrevista gravada em 10/09/2013). 

 

De fato, durante as entrevistas, alguns estudantes africanos reconheceram a existência 

de pessoas que não se enquadravam nas práticas sexuais da maioria da população nas suas 

regiões de origem, onde falaram da existência de pessoas com “um jeitinho efeminado” ou 

que se “sentiam atraídas por outras do mesmo sexo”. Assim como falaram da existência de 
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“homens presos em corpos de mulheres” que, através de gestos, forma de falar, “mesmo que 

tentassem esconder, disfarçar sempre acabavam por se denunciar” em algum momento 

durante as conversas, “pela forma como se riam e pelas piadas que diziam”.  

 Alguns imigrantes reconheceram a existência de “homens que se sentem mulheres”, e 

que “basta escurecer, vestem roupas femininas”. Por outro lado, reconheceram a existência de 

“mulheres que pensam que são homens”. Já nas conversas e debates sobre o assunto, na maior 

parte das vezes, os brasileiros não perguntam aos africanos sobre as culturas, religião ou 

sexualidade das regiões de onde são oriundos, antes pelo contrário, parecem querer ouvir 

confirmações do que é passado em filmes, na mídia televisiva e jornais sobre, acerca do 

continente africano. Vejamos então, o extrato de uma conversa pessoal, tida com um 

brasileiro gay, durante a festa africana alusiva ao dia de África, no ano 2012, acerca dos 

direitos sexuais e reprodutivos no continente africano: 

Lá no país de vocês é assim, eu já vi um filme... as mulheres são mutiladas ainda 

criancinhas. Eles levam e cozem com uma linha o clitóris. Depois, no dia do 

casamento, o noivo pega uma faca e corta as linhas “tiú” [fez o gesto com as mãos 

como quem porta uma faca nas mãos, apontando para a região dos órgãos genitais], 

para ver se ela ainda é virgem, ou se não praticou sexo antes do casamento. 

[Brasileiro, gay assumido, que frequenta festas africanas, atendente de call center, 
com cerca de 35 anos de idade. Extrato de conversa pessoal, acontecida no dia 

25/05/2012]. 

 

As falas supracitadas, verdadeiras ou não, mostram as representações midiáticas e 

cenográficas, existentes acerca da excisão genital feminina, da sexualidade no continente 

africano. Ela é descrita, contada e repetida em diversas conversas, tornando-se assim, uma 

verdade inquestionável sobre a condição das mulheres no continente africano. Já, a pergunta: 

“tem homossexual em África? ”, reflete do tipo questionamentos feitos pelos brasileiros, em 

sua curiosidade sobre a sexualidade e homossexualidade nas sociedades africanas. Na 

verdade, não parece ser uma pergunta em si, mas, uma afirmação disfarçada de pergunta.

 Pois, quando esta pergunta é feita, quase sempre, os brasileiros esperam uma resposta 

afirmativa e confirmatória. Já, quando se depara com este tipo de pergunta, o estudante 

africano imagina a diversidade sexual com todas as categorias sexuais existentes no Brasil, e 

tem tendência a negar a existência de outras práticas sexuais em África, que não a 

heterossexual. A questão a ser posta em debate, não é se existe homossexual em África, tal 

como existe no Brasil, pois, ao se procurar saber acerca da homossexualidade e não sobre a 

sexualidade em África, produzem – se ausências, que impedem um debate mais claro e 

esclarecedor. Invisibiliza-se outras práticas sexuais, conhecimentos e ideias acerca da 
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sexualidade, enfim perde-se a experiência de aprender com o outro.   

 De fato, a relação entre africanos e os LGBT’s é ambígua. Por um lado, os africanos, 

de forma geral, discriminam estas pessoas, por outro lado, frequentam os espaços de 

sociabilidade – bares e boates – tradicionalmente dominados por este segmento. Ainda assim, 

quando questionados acerca da homossexualidade em África, quase sempre, os estudantes 

africanos afirmam a inexistência desta prática, remetendo-a aos países europeus e ao Brasil, 

muitas vezes em tons preconceituosos e discriminatórios. Os imigrantes africanos foram 

assimilando o vocabulário brasileiro discriminatório sobre os LGBT’s, quase sempre se 

referindo a estas pessoas como viado, baitola, traveco, etc. Estas palavras foram aprendidas 

em solo brasileiro, não sendo comuns em África. Ainda assim, a presença de gays e lésbicas 

nas festas africanas vem aumentando. Estes nunca vêm só, mas acompanhados de amigas 

(os), irmãs e primas. A presença destes sujeitos torna-se visível na festa, porque não se 

interessam por mulheres, porque dançam sozinhos, ou ficam juntos das brasileiras, 

“grudados” e “atrapalhando” os africanos que caçam brasileiras. Aos poucos, estes vão 

despertando algum interesse dos africanos, como mostra o relato seguinte: 

Eu sempre gostei de vocês aqui, das vossas festas. Comprei o ingresso e vim. Foi 

massa! A meio da festa fui pedir cerveja, e o africano que estava no balcão respondeu 

friamente que não tinha cerveja. Eu sei que tinha porque ele dava aos amigos, de 
repente um africano que estava atrás de mim na fila apercebeu-se que eu queria 

cerveja, ele passou a mão na minha cintura com força, com aquela “mão”. Pediu uma 

cerveja e me ofereceu a cerveja. Eu olhei pra ele e ele se fez de desentendido, mas eu 

percebi tudo. (Brasileiro, gay, que frequenta festas africanas, atendente de call center, 

35 anos). 

       

  Assim, também é necessário lembrar a existência de certa “má fé” dos africanos nesses 

debates, a tendência para negar tudo aquilo que não se verifica do mesmo modo nas 

sociedades africanas. Ou, fenômenos que se verificam suas sociedades africanas, mas em 

escalas e dimensões inferiores às realidades brasileiras, quais sejam: a desigualdade social, 

discriminação racial, categorias sexuais, gêneros identitários, etc., fenômenos que existem na 

maioria dos países africanos. Um caso sui generis e que serve de exemplo ao nível mundial é 

a República da África do Sul, que viveu por mais de cem num regime de segregação racial 

conhecido por “apartheid”, por ser um país multicultural, e que há mais de dez anos que 

reconhece o casamento e uniões de fato entre pessoas do mesmo sexo, assim como os 

casamentos poligâmicos e tem uma parada da diversidade sexual das mais famosas do mundo.
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À GUISA DA CONCLUSÃO: ACHADOS, DESCOBERTAS E QUESTÕES 

INTERPELATIVAS 

Nesta tese de doutoramento, ao assumir como objeto de estudo a “Diáspora Africana 

no Ceará no século XXI”, adentrei nos processos de migração estudantil internacional de 

sujeitos oriundos de distintas nações, culturas, grupos etnolinguísticos africanos e religiões 

que, na condição de estudantes imigrantes, passam a viver no território cearense. Trata-se de 

um amplo contingente, constituído por homens e mulheres jovens, entre 18 e 35 anos de 

idade, negros em sua maioria, com um percentual de mestiços cabo-verdianos. Estes sujeitos 

diaspóricos são originários das nações subsaharianas, sobremodo dos PALOP e pertencem à 

“grande família bantu”. Meu foco analítico incidiu nas ressignificações identitárias nos 

percursos diaspóricos, trabalhando uma tríplice dimensão: o ser negro, o ser africano e o ser 

imigrante na sociedade cearense. 

De fato, esta perspectiva analítica da Diáspora possibilitou-me uma via fecunda para 

compreender os processos vivenciados pelos estudantes africanos, nesta sua vinda para o 

Brasil e, especificamente, para o Nordeste brasileiro, em busca de formação acadêmica. O 

processo investigativo revelou as especificidades desta Diáspora Africana, a constituir um 

caso sui generis: a sua natureza voluntária, expressando a conjugação de fatores que vão 

desde a política externa do Brasil às expectativas e sonhos de famílias africanas, no contexto 

das condições do ensino superior em África. Este fenômeno da vinda de um contingente 

deveras expressivo de estudantes africanos para o Brasil está vinculado aos esforços de 

cooperação internacional Brasil-África nos anos 2000, particularmente no “Governo Lula”, 

mediante convênios educacionais, com destaque para o PEC-G e PEC-PG.  

Neste movimento aberto pelo governo brasileiro, consolidou-se, em África, o sonho de 

estudar no Brasil, tendo em vista a própria situação do ensino superior no continente africano, 

particularmente, em determinados países, com destaque para Cabo-Verde, Guiné-Bissau e 

São-Tomé e Príncipe que, até poucos anos, dispunham de apenas uma IES pública e em 

alguns casos, de nenhuma.328 Assim, cabe uma reflexão acerca do papel e do compromisso 

público de grande parte das elites governantes das nações africanas para com suas populações, 

enfocando o porquê de, após mais de meio século das primeiras independências africanas, 

                                                             
328 Esta questão foi abordada no subtítulo intitulado O ensino superior nos PALOP e a presença de estudantes 

africanos desses países nas IES cearenses. 



 

520 

 

verificar-se, como fenômeno marcante em determinados países, a escassez e, mesmo, a 

inexistência de Instituições Públicas de Ensino Superior. 

Via de regra, as populações africanas viam nas independências, um caminho para a 

autonomia e uma solução para as questões da pobreza e resolução dos problemas 

socioeconômicos de seus países, dentre eles, a educação. Entretanto, passados mais de 

cinquenta anos das primeiras independências, o bem-estar econômico e social não chegou a 

tais populações e a dependência econômica aprofunda-se, em tempos contemporâneos. Desta 

forma, a existência de Diásporas Africanas pelo mundo afora – sejam elas constituídas de 

trabalhadores, refugiados ou de estudantes – revelam a ineficácia dos sucessivos governos 

africanos em erradicar a pobreza e promover o bem-estar social.    

Neste contexto de restrição e ausência de universidades públicas em determinados 

países africanos, algumas instituições particulares brasileiras cearenses de ensino superior 

descobriram um nicho de mercado, passando a investir em marketing, chegando mesmo a 

realizar vestibulares nos países africanos. Esta investida de mercado alterou, de forma 

significativa, o perfil desta Diáspora estudantil africana para o Ceará-Brasil. Mais 

especificamente, a partir de 2007/2008, a maioria dos estudantes imigrantes africanos no 

Ceará está inserida em IES particulares, vivenciando uma gama de problemas de 

sobrevivência, obrigando-os, inclusive, a apelar para formas precarizadas de trabalho.329 

Cabe ressaltar que esta investida massiva de instituições privadas, em determinados 

países africanos em busca de mercado estudantil, é um fenômeno marcante na Diáspora 

Africana para o Ceará, considerando, sobremodo, a proximidade geográfica entre a África 

Ocidental e o território cearense. Deste modo, Faculdades Privadas, sediadas no Ceará – com 

destaque para Fatene, Evolução e FANOR – chegaram a realizar vestibulares em países como 

Guiné-Bissau, Cabo-Verde e São-Tomé e Príncipe, prometendo aos estudantes oportunidades 

e vantagens que não se viabilizaram.330 

 Assim, ao desenvolver este estudo acerca da Diáspora africana, a realidade impôs 

trabalhar os estudantes imigrantes nesta sua nova configuração, contemplando, sobremodo, o 

amplo segmento de alunos inseridos nas IES particulares, junto com o grupo restrito daqueles 

                                                             
329 As condições de vida dos estudantes africanos vinculados às IES particulares, foram amplamente discutidas 

ao longo da Tese, particularmente, no item intitulado Ser Estudante e Trabalhador na Diáspora. 
330 A questão da investida das Faculdades Privadas cearenses foi devidamente discutida ao longo desta Tese, 

particularmente, no tópico intitulado Estudantes africanos em Fortaleza no final do século XX e início do século 

XXI. 
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que estão inseridos nas universidades públicas, via convênios. Esta ampliação do universo 

empírico constitui, inclusive, uma peculiaridade da pesquisa consubstanciada nesta Tese.  

De fato, a migração e presença de alunos africanos em IES brasileiras, nos distintos 

Estados do país, têm sido estudada por diferentes autores, africanos e brasileiros, com foco 

nos estudantes africanos do PEC-G, integrados em universidades públicas e auferindo de 

bolsas de estudo. Desse modo, as investigações realizadas sobre a mobilidade estudantil 

africana não se detêm nestes sujeitos matriculados em faculdades particulares, vivenciando 

situações de vulnerabilidade e inserções precárias no mercado de trabalho, chegando, mesmo, 

a protagonizar situações de permanência irregular no país.331     

A rigor, é este um aspecto inovador da minha investigação ao dar visibilidade a este 

contingente majoritário de estudantes inseridos em Faculdade Particulares, com suas duras 

realidades de vida, em meio à precarização do trabalho, tentando equilibrar-se neste “fio da 

navalha” de estudar e submeter-se a jornadas intensas e deveras estafantes. Cabe ressaltar que, 

apesar dos estudantes africanos no Ceará encarnarem um fluxo migratório significativo, com 

inserção notória no contexto universitário cearense, sua presença e permanência no Estado 

têm sido ignorada ou invisibilizada pelos distintos organismos públicos, autoridades e IES. 

Daí as dificuldades que tive, como pesquisador, na obtenção de dados sistematizados sobre 

estes sujeitos no Ceará. Via de regra, quando existem dados estatísticos ou numéricos acerca 

dos estudantes africanos, estes são sempre parciais ou incompletos, ou seja, registram 

estudantes oriundos dos PALOP, ou, somente, alunos de universidades públicas, ou apenas, 

estudantes dos cursos no nível de Graduação.   

Ao adentrar nos interstícios desta Diáspora estudantil africana, pude perceber, com 

clareza, os sentidos assumidos por este deslocamento de jovens para o Brasil. Em verdade, 

estudar no exterior apresenta-se como alternativa para milhares de africanos que desejam 

cursar o ensino superior ou pretendem uma melhor e mais consistente formação acadêmica e 

técnico-profissional, num contexto africano em que experiências e diplomas adquiridos no 

exterior apresentam-se, via de regra, mais valorizados que os nacionais. Ao investigar os 

percursos e trajetórias da grande parte dos estudantes africanos na Diáspora, vinculados às 

Faculdades Particulares, interpela-me uma questão, a ser explorada em estudos posteriores: 

considerando o nível de formação acadêmica de muitas das Faculdades Privadas e, ademais, 

                                                             
331 Esta configuração cearense da Diáspora estudantil africana foi trabalhada ao longo da Tese, particularmente, 

no sexto segmento, com o título Circuitos Diaspóricos: experiências de estudantes africanos no Ceará.  
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as próprias condições objetivas com que os estudantes africanos frequentam os cursos, 

inclusive, com grande parte do tempo tomado pelo trabalho precarizado, em que medida estes 

sujeitos têm acesso a uma formação acadêmica de qualidade que lhes garanta uma inserção 

segura no mercado de trabalho em África? 

Ao trabalhar, de forma sistemática, as ressignificações identitárias dos estudantes 

africanos nos processos diaspóricos, foi-me possível adentrar em elementos-chave que 

marcam a vida desses estudantes, fazendo-os redefinir seus horizontes e modos de vida. 

Dentre tais elementos, merecem destaque: o encontro com a alteridade racial e cultural, em 

meio a um contexto marcado pelo preconceito e discriminações raciais; descobertas no campo 

da diversidade sexual e de gênero, com distintas percepções e construções de novas 

representações por parte dos africanos que, ao chegar ao Brasil, trazem da cultura política de 

seus países, perspectivas homofóbicas que, vão da negação da existência da 

homossexualidade à discriminação das sexualidades não hegemônicas; as diferentes formas 

de sociabilidade, com destaque à frequência às festas africanas, marcadas por interações 

afetivossexuais e interseccionalidades de raça, gênero, classe, renda, formatos de corpo e de 

cabelo; o papel da violência doméstica, a permear tais relações afetivas e sexuais entre 

homens e mulheres africanos e brasileiros.  

Ao longo das elaborações, discuti os distintos processos de ressignificações 

identitárias que se dão no contexto de múltiplas influências: culturas africanas, valores 

ocidentais europeus, norteamericanos e, mesmo, brasileiros. Nesta amálgama cultural, os 

estudantes africanos passam a conferir novos significados às suas construções identitárias. 

Uma dimensão que se mostrou uma via fecunda de análise nos percursos das 

reconstruções identitárias na Diáspora foi o adentrar no cotidiano dos estudantes africanos, 

inseridos nas universidades públicas e, sobremodo, nas faculdades privadas, com suas 

dificuldades e desafios de adaptação e integração. Neste âmbito, destacam-se os padrões e 

formas de interação desses sujeitos com a sociedade cearense, marcada por uma forte 

presença de racismo e discriminações etnicorraciais, a manifestar-se em posturas, atitudes e 

comportamentos. A rigor, o processo investigativo revelou dimensões do racismo nas relações 

pessoais e institucionais no contexto cearense, particularmente, de Fortaleza, mostrando 

tensões raciais e distintas formas de opressão e de violências, vivenciadas pelos estudantes 

africanos imigrantes.  
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Neste cenário da imigração estudantil em território cearense, foram delineadas formas 

de vulnerabilidade, a atingir estes sujeitos imigrantes, envolvendo dimensões 

socioeconômicas, financeiras, laborais e políticas. Uma expressão-limite dessas 

vulnerabilidades são as mortes de seis estudantes africanos em Fortaleza, no período de 2011 

a 2016, ocasionadas por diferentes razões: acidentes de trânsito, violência urbana, doenças e 

desproteções no campo de saúde e assassinatos, inclusive no âmbito da violência doméstica, 

como o ocorrido em agosto de 2016, quando uma estudante cabo-verdiana foi assassinada, a 

tiro, pelo seu namorado, brasileiro, vinculado profissionalmente à Polícia.     

Outra configuração de destaque abordada neste trabalho refere-se aos mecanismos de 

articulação dos africanos, com destaque para as agremiações estudantis nacionais que, de fato, 

tornam-se espaços de refúgio identitário de afirmação da africanidade e da negritude. Nesse 

contexto da Diáspora, dei especial relevância à inserção dos africanos em diferentes funções 

no mundo do trabalho precário, como exigência de permanência na cidade de Fortaleza. Neste 

tocante, trabalhei a difícil equação marcante nos percursos diaspóricos: “ser estudante e ser 

trabalhador”. Nesta cartografia de Diáspora, abordei um aspecto a merecer estudos 

específicos: a questão da saúde e dos processos de adoecimento, enfocando o problema do 

acesso às unidades hospitalares pelos estudantes africanos. É este um elemento de tensão na 

estadia no Brasil e, especificamente a agravar-se nestes percursos de desconstrução da política 

de saúde, em curso a partir do ano 2016.  

Na dinâmica expositiva deste trabalho, para melhor delinear a situação, condição e o 

movimento contemporâneo da Diáspora africana no Ceará, impôs-se a exigência de recorrer à 

dimensão histórica, particularmente, à História de África, em seus momentos e períodos 

marcantes.332 Sabemos, de antemão que, na configuração histórica de África, a sua condição 

na geopolítica mundial e o seu lugar periférico na divisão internacional do trabalho capitalista, 

devem-se à entrada forçada deste continente na modernidade Ocidental europeia, na condição 

de fornecedor de matérias-primas e de mão-de-obra escrava. De fato, é esta a inserção de 

África no comércio mundial, gerando uma perversa Diáspora de submissão e de ida forçada 

para a Europa e para as Américas: milhões de africanos e africanas foram capturados à força 

de suas aldeias, para serem escravizados em outros territórios e continentes, particularmente, 

aqueles banhados pelo Oceano Atlântico – Europa Ocidental, Américas, Caribe e Antilhas. 

                                                             
332 Nesta Conclusão, achei pertinente fazer uma síntese dos principais acontecimentos históricos africanos, por 

conta da supressão desses e de outras partes, tópicos e segmentos inteiros da própria Tese, em função do grande 

número de páginas que a constituíam. 
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 Em concomitância à extração e pilhagem de recursos florestais, minerais e hídricos, e 

com a escravização e morte de seus filhos em batalhas e resistências, e, particularmente, nos 

cárceres e nos navios negreiros durante as travessias oceânicas, África viu-se também 

colonizada e ocupada pelas diferentes potências europeias, com consequências negativas para 

o passado, presente e futuro do continente e seus habitantes. De fato, esse comércio 

escravista, étnico, genocida e de subjugação física, econômica, social, mental e coletiva de 

milhões de africanos foi fator primordial para o desenvolvimento social, econômico, político e 

cultural dos países da Europa Ocidental e das Américas. Ao mesmo tempo, este processo de 

colonização e submissão subdesenvolveu África. Inegavelmente, este comércio esclavagista 

deu origem a distintas Diásporas Africanas, constituídas por imigrantes, populações negras e 

afrodescendentes, espalhados ao redor do mundo.      

Tais populações diaspóricas têm, em comum, a memória e o sofrimento, causados pela 

escravidão racial de milhões de africanos e afrodescendentes, num passado recente, cujos 

descendentes contemporâneos foram alvo e continuam vivenciando o preconceito, estigma, 

discriminação, processos de racialização, pobreza, exclusão e distintas outras formas de 

opressão por conta de seu passado de escravatura. Esses processos de violências coloniais têm 

sido descritos e denunciados por diferentes historiadores, pesquisadores, intelectuais, autores 

e estudiosos na atualidade, particularmente, aqueles filiados à corrente teórica do Pós-

colonialismo, com destaque para William Du Bois, Frantz Fanon, Paul Gilroy e Stuart Hall, 

entre outros.  

Nesse comércio transatlântico internacional, destaca-se a posição e o lugar histórico 

social do Brasil, enquanto território que mais recebeu mão-de-obra de africanos e africanas e 

o último país independente do continente americano a abolir a escravidão nas plantações de 

monoculturas de cana-de-açúcar, algodão, café, assim como nos engenhos, no comércio 

urbano e rural, em tavernas, bordeis, e, mesmo, no espaço doméstico das “casas grandes”.

 No caso da colonização portuguesa em África, esta presença foi peculiar, porque 

constituiu a ocupação europeia mais prolongada dos territórios africanos, quando comparada 

com os processos de colonização francesa e britânica. Em verdade, Portugal na sua posição 

periférica no contexto europeu, na condição de país pobre, sem recursos econômicos e 

tecnológicos para explorar as riquezas africanas, por conta de seu desenvolvimento 

econômico e industrialização lentos e tardios, permaneceu em África por um período de 

tempo maior, na tentativa de “tirar o atraso” e se desenvolver “às custas” das colônias 
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africanas. E, a saída de Portugal dos territórios africanos acontece, somente, em meados da 

década de 1970 e de forma violenta, acossada pelas lutas armadas, deflagradas pelos 

diferentes movimentos nacionalistas e independentistas africanos.  

Por outro lado, a grande distinção e marca da colonização portuguesa no mundo, 

particularmente, em África, foi a movimentação do lusotropicalismo, enquanto corrente 

teórica e ideológica norteadora de seu regime colonial-imperial. Na teoria lusotropicalista, o 

sociólogo brasileiro Gilberto Freyre, seu fundador e percussor, defendia que, por causa da 

colonização portuguesa nos trópicos – na América, África e Ásia – emergiram, nesses 

territórios, um conjunto de valores, sentimentos e culturas miscigenadas, unificadas em torno 

do “modo de vida português”, caracterizado pela convivência pacífica entre os distintos 

grupos étnicos, culturais e, particularmente, pelo “humanismo e democracia racial”. Desta 

forma, Freyre ([1940], 2010)333 exaltava a capacidade do colonizador português de se adaptar 

à vida nos trópicos, miscigenar e conviver de forma pacífica com outros povos, sejam eles 

negros ou indígenas. Desse modo, inspirado nas obras deste pensador e intérprete brasileiro, a 

partir de 1930, o regime colonial português irá movimentar e levar o lusotropicalismo até às 

últimas consequências, utilizando-o, inclusive, como justificativa para a manutenção de seu 

império colonial ultramarino e suas relações de exploração em África e Ásia. 

Entretanto, o lusotropicalismo variou nas colônias portuguesas entre a “assimilação” e 

a “mestiçagem”. Assim, nas suas colônias portuguesas do Brasil e de Cabo-Verde, 

predominou a “mestiçagem”, em processos nos quais os portugueses se miscigenaram com a 

população autóctone – indígenas no Brasil e escravas oriundas de África. Já nas colônias 

africanas de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São-Tomé e Príncipe, bem como, na Ásia, 

em Timor-Leste, Goa, Damão e Diu, predominou a política da “assimilação” na qual os 

colonizados eram obrigados a abandonar e a rejeitar as normas e valores das próprias culturas 

nativas, tidas como retrógradas, atrasadas e selvagens, bem como, eram obrigados a assimilar 

a cultura portuguesa, tida como superior e civilizada.  

Conquistadas as primeiras independências africanas, a partir da década de 1960 e as 

últimas na década 1990, do século XX,334 após a tomada do poder, via de regra, os governos 

                                                             
333 Freyre, Gilberto. O Mundo que o Português Criou: aspectos das relações sociais e de cultura do Brasil com 

Portugal e as colônias portuguesas. 
334 Cabe mencionar que até finais décadas de 1970, países africanos como o Zimbábwe, África do Sul e Namíbia, 
todos localizados na África Austral, ainda não eram territórios independentes, estando nas mãos de regimes 

brancos e racistas do “apartheid”, constituídos por minorias descendentes de britânicos e holandeses “boers”. 

Tais países africanos submetidos a estas minorias eram designados, à época, pelos nomes de Rodésia do Sul, 



 

526 

 

africanos herdaram administrações e estruturas coloniais obsoletas que, serviam apenas aos 

propósitos e objetivos da pequena elite urbana branca e europeia. Assim, grande parte dos 

governos africanos enfrentaram a difícil tarefa e o desafio de unificar distintos grupos 

etnolinguísticos tradicionais em um e único Estado. E mais: escolher a forma de governo 

desses territórios e alfabetizar mais de 90% da população que a colonização europeia negara 

acesso à saúde, educação e bem-estar.        

 Nessa conjuntura do final do século XX, particularmente, na década de 1980, quase 

todas as nações africanas vivenciam distintas crises cíclicas, sejam elas alimentares, 

energéticas, de abastecimento, de caráter econômicos social e de cunho político militar. Tais 

crises nos diferentes países africanos expressam-se de diferentes formas: secas e períodos de 

fome prolongados; emergência de conflitos de ordem militar, étnica, ou, mesmo, religiosa, por 

conta da divisão não equitativa das riquezas nacionais; disputas territoriais, fronteiriças e de 

recursos florestais, minerais e hídricos, herdadas da colonização europeia; golpes de Estados; 

guerras internas e de secessão; massacres e genocídios e; desmembramento de países. Parte 

desses conflitos tem causas externas, ligadas às disputas ideológicas entre as duas maiores 

potências e blocos econômicos capitalista e socialista – EUA e URSS – no contexto da 

“Guerra-Fria”.  

Com a crise do Comunismo Soviético e queda do Muro de Berlim entre o final da 

década de 80 e início dos anos 90 do século XX e, consequente desmembramento da URSS e 

do Bloco Socialista como um todo, dezenas de governos africanos abandonam a via e modo 

de desenvolvimento socialistas. Assim, de forma brusca ou mesmo, gradualmente, muitos 

países abrem suas economias ao capital internacional e transformam suas relações 

socioeconômicas, inaugurando um período de hegemonia do capitalismo e era do chamado 

“pensamento único”, liderado pelos EUA e países da Europa Ocidental. Assim, em África, 

diferentes países conseguem alcançar acordos entre as partes em disputa e com o mundo 

capitalista – através da assessoria e empréstimos monetários do FMI e Banco Mundial – para 

o fim das crises, dos conflitos e das guerras, iniciam períodos curtos de “paz armada” e, por 

                                                                                                                                                                                              
União Sul-africana e República do Sudoeste Africano, respectivamente. Esses três países de África irão conhecer 

a independência tardiamente: somente em 1980, o Zimbábwe alcança a sua independência e, a África do Sul e 

Namíbia em 1990. Outro resquício da colonização em África é a da República do Sahara Ocidental (RASD) 

anexada pelo Marrocos. Após a saída dos colonizadores espanhóis do Sahara Ocidental, este país foi ocupado 

militarmente e anexado pelo Reino do Marrocos. Esta colonização perdura até os dias de hoje, em um processo 
onde o Marrocos conta com a cumplicidade da ONU, da União Europeia – principal parceiro comercial do 

governo marroquino – Comunidade Internacional e da própria União Africana, na opressão dos saharauís e 

exploração dos recursos e riquezas deste território ocupado.  
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isso frágeis, bem como, tempos de estabilidade política e econômica, nos quais tentam 

reconstruir suas economias e infraestruturas sociais.  

Cabe aqui mencionar, como marcos das migrações africanas internacionais que, por 

muito tempo, e particularmente, durante as distintas crises africanas – e mesmo, no auge da 

colonização europeia em África – os países colonizadores da Europa, os EUA e o Canadá 

configuraram-se como principais destinos daqueles africanos que migravam para fora do 

continente, fugindo das fomes, secas, mudanças climáticas, processos de desertificação, 

conflitos étnicos, religiosos, político militares, massacres e guerras civis. Trata-se de 

migrações internacionais resultantes da inviabilização da vida, em meio às crises e seus 

fatores de repulsão. No entanto, um contingente de africanos passa a migrar para os países da 

Europa e Ocidental e da América do Norte, em busca de melhores condições de trabalho e de 

vida, segurança econômica, ou mesmo, com a finalidade de estudos e formação técnica e/ou 

superior. Nesse contexto, as migrações intercontinentais de homens e mulheres africanos 

apresentavam distintos motivos, rotas e direções que, confluíam para os países da Europa 

Ocidental, o Bloco Econômico da OCDE, EUA e Canadá. É importante destacar que, a 

procura por tais países também está vinculada à vivência, num passado recente, de situações 

de pleno emprego e segurança social, no período conhecido como Welfare State ou “Estado 

de bem-estar social.   

Entretanto, o início do século XXI trouxe mudanças significativas a esses processos 

migratórios, particularmente, após os atentados de 11 de setembro de 2001, nos EUA e outros 

ataques posteriores, considerados “terroristas”, em vários países da Europa Ocidental na 

primeira e segunda décadas deste novo milênio. Tais ataques deflagraram e continuam a 

desencadear desconfiança e medo em relação aos imigrantes, sejam eles trabalhadores, 

refugiados, turistas, estudantes internacionais e estrangeiros, sobremodo na Europa Ocidental 

e EUA. Esta nova configuração geopolítica, marcada pela radicalização de processos de 

segurança ante a “ameaça de ataques terroristas” – a expressar uma ideologia contemporânea 

de domínio justificadora de quaisquer arbitrariedades – ocasionou revisão e reversão das 

políticas migratórias progressistas e, consequentemente, endurecimento de leis 

antimigratórias, reforço na inspeção e controlo nos aviões, navios, trens, ônibus 

internacionais, aeroportos, fronteiras marítimas e terrestres, portos e alfandegas. Algumas 

vezes, esta obsessão pela segurança nacional e internacional implicou a construção de 

barreiras físicas, cercas elétricas, muros, plantio de minas antipessoal, militarização nas 
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fronteiras, nos diferentes países da Europa Ocidental, União Europeia, América do Norte e da 

OCDE.  

Após esses atentados e outros ataques posteriores que se seguiram – com a utilização 

de armas, bombas e mesmo com a utilização de veículos automóveis – para matar civis em 

países da Europa Ocidental e da América do Norte, ocorre uma onda de criminalização das 

migrações internacionais, particularmente, quando os imigrantes são originários do mundo 

árabe. Assim, em diversos países dessas duas regiões, aos poucos, foram criados campos e 

centros de detenção para imigrantes estrangeiros considerados “ilegais” ou ‘irregulares” nos 

quais, têm ocorrido maus tratos, violações sexuais e até morte de refugiados e imigrantes 

internacionais por causa da violência policial e das péssimas condições dos alojamentos. 

Outras vezes, falta água, comida e infraestruturas sociais básicas, bem como há denúncia de 

violações de direitos humanos e do funcionamento de verdadeiros “estados de excessão” 

nesses centros. Assim, tais centros têm funcionado como “barreiras” que separam os 

imigrantes do resto da população local, comunitária e nacional. 

Por conta dessas transformações – desde o início dessa “nova era”, dominada pelo 

discurso da “segurança nacional”, “guerra ao terrorismo internacional”, “criminalização dos 

das migrações e dos imigrantes”, “medo dos refugiados” e “islamofobia”, os imigrantes 

intercontinentais africanos têm deixado de se deslocar para tais destinos, antes considerados 

“tradicionais”, quais sejam, os países europeus ocidentais e norteamericanos, considerados do 

“primeiro mundo”, com passado colonial em África e, mesmo, aquelas nações nórdicas 

europeias e norteamericanas consideradas “pacíficas”, com altos índices de desenvolvimento 

humano, segurança social e bem-estar. Assim, com receio de serem detidos, maltratados pela 

polícia e outras autoridades, internados nos campos de detenção e expulsos, os imigrantes 

africanos têm deixado de se deslocar a tais países europeus ocidentais e norteamericanos. 

Desse modo, os imigrantes africanos, sejam eles trabalhadores, refugiados, estudantes, 

exilados políticos ou, mesmo, dissidentes, têm, como alternativas, a migração para nações de 

desenvolvimento médio, do “segundo mundo” ou mesmo, para os considerados “países 

emergentes” da América Latina – como Brasil, México, Argentina e Chile, e da Ásia, como 

Malásia, Coreia do Sul e China, com seus territórios semiautônomos.  

Na escolha do Brasil como país de destino da imigração estudantil, os africanos são, 

particularmente, influenciados pelo discurso governamental dos três últimos governos 

brasileiros, em relação à África – os dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e primeiro 
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governo de Dilma Rousseff – bem como são atraídos pelo desenvolvimento econômico, 

tecnológico, educacional e social brasileiros. No plano do desenvolvimento social, cabe 

destacar a fama e sucesso internacional e, mesmo, mundial dos programas brasileiros de 

transferência de renda que, em pouco mais de uma década, conseguiram reduzir, 

significativamente, os índices de pobreza no Brasil e, por conta disso, têm sido copiados e 

replicados por mais de cinquenta outras nações do mundo.    

No tocante à mobilidade estudantil internacional, tradicionalmente, um contingente 

significativo dos estudantes africanos – oriundos das classes altas, das elites assimiladas, 

mestiços, filhos de dirigentes, professores e altos funcionários da máquina colonial em África 

– migra para estudar nas principais metrópoles coloniais europeias, quais sejam, França, Grã-

Bretanha, Bélgica, Portugal ou mesmo, para os EUA. Após as independências das nações 

africanas, grande parte dos estudantes oriundos de África passou a ter, como principais 

destinos, a União Soviética, os países socialistas do Leste europeu, a Alemanha Socialista e 

Cuba, com os quais seus países mantinham acordos econômicos, de cooperação educacional, 

técnica e militar. Entretanto, com a derrocada da URSS e do bloco socialista, muitos desses 

acordos de cooperação cessaram e convênios educacionais, técnicos e militares foram, 

drasticamente, reduzidos. Assim, na atualidade, os países ocidentais europeus e 

norteamericanos, com os quais, os governos africanos mantêm acordos de cooperação 

econômica – acordos desiguais e perpassados por relações neocoloniais, em termos de apoios, 

donativos e empréstimos monetários – continuam sendo destinos da mobilidade estudantil 

africana. 

Nos estudos acerca da migração estudantil internacional de alunos de África para 

outros continentes e regiões, a produção técnica sobre o assunto, particularmente, relatórios 

globais produzidos por agências internacionais – Unesco, ONU, OIM, OIT – e, mesmo, 

produções acadêmicas, predominantemente de autores europeus, apresentam taxas elevadas 

de emigração e permanência de estudantes subsaharianos nas regiões e países receptores, 

particularmente, no Bloco Econômico da OCDE, Europa Ocidental e na América do Norte. 

Assim, estes organismos internacionais têm chamado atenção para a emigração massiva de 

“indivíduos altamente qualificados”, destacando como fenômeno, a “fuga de cérebros” de 

países africanos para tais regiões.  

Entretanto, quando analiso o caso da mobilidade estudantil internacional de alunos 

africanos para o território brasileiro e sua permanência neste país latinoamericano, percebo 
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que não podemos falar em “fuga de cérebros”, mas somente de uma possível “fuga de 

talentos”, visto que, grande parte dos estudantes africanos migra ao Brasil para se inserir no 

superior, predominantemente, em nível de Graduação e Técnico-profissional, tendo 

concluído, apenas, o Ensino Médio, Pré-Universitário ou, mesmo, o Ensino Médio-

profissionalizante em África, não apresentando domínio das línguas-francas –inglês e francês 

– e, das áreas de ciências e de tecnologias de informação e comunicação. Um pequeno 

número, sobremodo de Moçambique migra já com curso superior completo de Graduação.335 

E mais: o índice dos que permanecem no Brasil, após concluído os estudos, é relativamente 

pequeno, verificando-se sobretudo, nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.336 

Chegados aos Brasil, à Fortaleza-Ceará, os estudantes africanos deparam-se com 

distintas realidades, cabendo enfatizar o cenário vivenciado por esses sujeitos migrantes, 

caracterizado pelo racismo e por diferentes formas vulnerabilidades. Nesta Diáspora, 

verificam-se tensões, e obstáculos no relacionamento entre os estudantes africanos e os 

distintos organismos e serviços públicos e privados essenciais. Um cenário semelhante ao da 

Diáspora africana na cidade de Fortaleza é vivenciado pela comunidade africana inserida na 

Unilab, sediada nos municípios de Redenção e Acarape, no interior do Estado do Ceará. 

Assim, aliados aos problemas de carência de infraestrutura social a agravarem-se face 

ao aumento do número de moradores-estudantes da Unilab nesses dois municípios, cabe 

destacar, a existência de um clima “tenso”, de estranhamento, desconfiança e acusações entre 

a comunidade africana e a população local. De fato, distintas vozes desses municípios – 

policiais, radialistas, funcionários, parte significativa de professores e técnicos da 

Universidade – afirmam que os africanos são a raiz e fonte dos problemas nesses municípios e 

da própria Unilab, atribuindo aos estudantes-imigrantes, a culpa por problemas novos e 

antigos, inerentes aos processos de urbanização. Assim, contrariamente ao que se esperava, a 

referida integração multicultural não tem se efetivado no contexto da Unilab e o ambiente tem 

                                                             
335 Cabe aqui destacar que, na sua política de ensino superior, há cerca de sete/oito anos, Moçambique restringiu 

a mobilidade estudantil internacional, somente para os alunos de Pós-Graduação. Este assunto acerca da situação 

e política do ensino superior em Moçambique, foi devidamente esclarecida, no quinto segmento, no tópico 

intitulado O ensino superior nos PALOP e a presença de estudantes desses países nas IES cearenses. 
336 Considerando a precariedade e ausência de dados estatísticos sistematizados sobre a migração estudantil para 

o Brasil, não se dispõe de índices dos estudantes que permanecem e passam a viver no país. Entendo que esta é 

uma via de investigação a ser explorada em estudos posteriores. 
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sido caracterizado pela tensão entre os diferentes grupos: africanos, brasileiros 

afrodescendentes, brasileiros eurodescendentes e a população local.337   

Assim, em meio a um contexto de racismo e ausência de oportunidades de crescimento 

pessoal e profissional, a conviver com distintas formas de inserção, os estudantes-imigrantes 

africanos, com o passar dos anos vão se desiludindo com a vida na Diáspora no Ceará. E, por 

conseguinte, terminam abandonando o Ceará em direção às grandes metrópoles do Sudeste do 

Brasil e, algumas vezes, em direção à América do Norte ou então, voltando a seus países de 

origem em África, após o término dos estudos.  

Merece destaque o fato de que, mesmo depois de vários anos, ou mesmo, após uma 

década, residindo na Diáspora Africana no Ceará, inseridos precariamente no mercado de 

trabalho e no ensino superior, na condição de estudantes em faculdades privadas ou, mesmo, 

como estudantes de convênio nas IES públicas, os africanos não se sentem integrados à 

sociedade de acolhida, auferindo menores oportunidades de mobilidade social, crescimento na 

vida pessoal e profissional e vivenciando questões de reconhecimento social, sendo tratados 

como “cidadãos de segunda categoria”. Muitos diaspóricos terminam por tentar se inserir na 

sociedade cearense por via do consumo de bens, roupas e outros adereços, na tentativa de 

serem aceitos e respeitados.  

Nas suas trajetórias e percursos na Diáspora, estes estudantes encarnam construções 

identitárias múltiplas e distintas, gestadas, nas sociedades africanas e no Brasil, em meio aos 

processos de globalização cultural que se intensificam nas experiências de imigração. Em seus 

modos de vida, expressos em formas de comportar-se, de crer, de falar, de cozinhar e nos 

próprios estilos de vestir-se e de fazer os cabelos, os sujeitos africanos diaspóricos assumem 

identidades enquanto afros, niggers, ocidentais e atlânticos, dentre outras identificações. E, 

nestas distintas expressões identitárias, revela-se um habitus africano – constituído por 

disposições originárias e padrões de gosto, e formas de ser e estar, no sentido bourdieusiano – 

que distingue estes sujeitos diaspóricos, afirmando sua africanidade. 

                                                             
337 Cabe destacar como exemplo, desse ambiente de tensão, o abandono e desistência do exercício da docência 

na Unilab no ano de 2015, de um professor-doutor, africano, oriundo de um país francófono, formado em Letras-

francês e especialista em línguas bantu pela Universidade de São Paulo (USP). Desde a sua entrada como 

docente na Unilab no ano 2012, o referido docente sentia seu trabalho desvalorizado, desrespeitado e 

discriminado por colegas brasileiros afrodescendentes e eurodescendentes e pela própria Reitoria que, tinham a 

concepção acerca do ensino de línguas estrangeiras na Unilab, como sentido restrito às línguas europeias e, 
obstruindo quaisquer projetos referentes às línguas africanas. Assim, após anos de disputas pessoais e de espaços 

comuns (salas de aulas, espaços para desenvolvimento de projetos extensão), no início do ano 2015, este docente 

desistiu de ensinar nessa Universidade, tendo rumado ao Canadá, em uma nova aventura migratória.  
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No cotidiano da Diáspora Africana no Ceará, percebo que determinadas interações 

entre africanos e cearenses são marcadas por choques culturais, bem como por fantasias 

coloniais que permeiam ou são inerentes à própria sociedade brasileira e, de modo particular, 

à sociedade cearense. Assim, os estudantes-imigrantes veem seus corpos ora racializados, ora 

discriminados, ora sexualizados ou, mesmo, uma intersecção dessas três ou mais categorias, 

afetando, de forma distinta, homens e mulheres. Nesse contexto, mulheres africanas são alvo 

de discriminações interseccionais e dramas sociais, diferentes das que afetam homens 

africanos, destacando-se em relação às mulheres, a preterência e a solidão afetiva.  

Já as interações entre africanos e brasileiros negros têm sido marcadas pela distância 

social e pelas disputas: muitos afrodescendentes não compreendem como e porquê o Estado 

brasileiro e seus governos têm aberto as portas para os “negros de fora” – referindo-se, 

especificamente, à vinda e à inserção de africanos nas universidades públicas, por meio de 

convênios e acordos na área educacional – enquanto, fecham as portas aos “negros de dentro”, 

quais sejam, os afrobrasileiros. Assim, o grande desafio dos estudantes africanos nessa 

Diáspora são as reconstruções identitárias nesta experiência migratória face ao preconceito, à 

discriminação racial, à homogeneização e, mesmo, diante da atitude colonialista e da 

desvalorização social e cultural. Nesse cenário, somente na Diáspora – em convivência com 

outros estudantes africanos, oriundos de diferentes países e, em contato com a alteridade 

racial, com a diversidade sexual, cultural e religiosa – é que, esses sujeitos, passam a 

ressignificar suas identidades, seus modos de vida, de ser e de estar, passando a assumir-se e a 

“tornar-se negros”. Desta forma, é na Diáspora que, muitos estudantes africanos adquirem a 

consciência do pertencimento à África enquanto unidade geográfica, cultural, racial e 

identitária, em comum. Em meio a afirmação da negritude e da africanidade, estudantes 

africanos, de diferentes países e grupos etnolinguísticos, religiões e culturas, buscam, nos 

percursos diaspóricos, afirmar, também, suas diferenças identitárias específicas, como é o 

caso do criolo, enquanto língua materna dos estudantes Bissau-guineenses e cabo-verdianos e, 

da religião islâmica, para os africanos muçulmanos e, ainda da cultura rastafári para os 

africanos que com ela se identificam. Em verdade, as ressignificações identitárias não são 

processos lineares e, sim, intrinsecamente complexos, pelo hibridismo cultural. 

Nas experiências diaspóricas, uma forma de afirmação da africanidade está na 

participação mais intensa ou, de forma mais pontual, nas agremiações africanas de cariz 

estudantil. Nestes espaços, os estudantes participam de festas e eventos culturais públicos em 
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datas e comemorativas em que apresentam à sociedade múltiplas expressões identitárias. 

Merece especial destaque a realização, por estudantes africanos, de palestras acerca da 

história e culturas africanas, em diversos espaços e momentos: escolas de ensino fundamental 

e médio, faculdades particulares, onde se esforçam para demonstrar “a África que não passa 

na TV”, tentando descontruir as imagens e visões estereotipadas acerca das realidades no 

continente africano, difundidas no Brasil e no mundo.   

Cabe demarcar, a distinção entre processos diaspóricos no Ceará, considerando 

Fortaleza e Redenção/Acarape. Para além do distanciamento físico-geográfico, percebo 

indicações de um distanciamento político e de ausência e/ou debilidade de comunicação, 

ainda que dificuldades, tensões e desafios sejam semelhantes entre as duas experiências. 

Assim, entendo que se abre uma via investigativa interpeladora, no tocante à Diáspora 

africana estudantil em Redenção. 

O adentrar nas trajetórias e percursos dos estudantes na Diáspora propiciou 

aprendizados, conforme as diferentes estratégias utilizadas pelos africanos para sobreviver e 

conferir novos significados às suas vidas. De fato, este trabalho confirmou o teorema 

sociológico, segundo o qual, “se os indivíduos definem certas situações ou crenças como 

reais, elas tornam-se reais em suas consequências”.338 

Por fim, o estudo da Diáspora Africana no Ceará possibilitou-nos compreender as 

distintas e ricas experiências de nossas inserções no mundo contemporâneo, particularmente 

no Brasil, bem como as interseccionalidades que afetam nossas vidas, enquanto imigrantes, 

estrangeiros, estudantes, africanos, negros e pobres. Permitiu verificar como tais categorias 

influenciam nossos destinos, ainda que, nem sempre reconheçamos ou estejamos atentos a 

elas. Mesmo assim, os sujeitos africanos aqui destacados demonstram capacidade de agência 

e de negociação face às adversidades do cotidiano e da própria vida, com esperança e fé em 

dias melhores. 

                

 

 

 

 

                                                             
338 Faço alusão ao teorema de William Thomas que, parece influenciar toda a compreensão sociológica no 

mundo contemporâneo. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS ESTUDANTES E IMIGRANTES AFRICANOS 

RESIDENTES EM FORTALEZA 

Informação sociodemográfica 

1. Sexo 

1.1. Idade 

1.2. Estado Civil 

1.3. País de origem 

1.4. Raça/Etnia 

1.5. Profissão 

1.6. Religião 

1.7. Classe social 

 

Percurso Biográfico 

1.8. Pode falar um pouco de si, do seu percurso? Onde você nasceu e como era a sua vida no seu país 

de origem?  

1.9. Você tem família? Quantas pessoas tinha na casa onde você morava? Quantos irmãos você tem? 

Onde moram?  

1.10. Você recebe algum tipo de ajuda/apoio de sua família? Você tem filhos? 

1.11. Como era a sua vida antes de vir morar no Ceará? Porque veio morar no Ceará? 

1.12. Pode explicar como veio parar ao Brasil? Há quanto tempo está no Brasil? 

 

Raça/Cor de pele 

2. Como você se classificava em relação à sua cor de pele ou raça no seu país de origem? 

2.1. Hoje, como você se classifica em relação à sua cor de pele ou raça no Brasil? 

OBS: Caso não saiba responder, posso recorrer às classificações do IBGE. 

2.2. Negro/Preto(  )    2.3. Branco(   )  2.4. Mulato/Pardo/Moreno(   )  2.5. Não sabe(    ) 

 

Escolaridade e Trabalho 

3.1. Até que série/nível acadêmico você estudou no seu país de origem? Alguma vez trabalhou no seu 

país de origem? O que fazia? 

3.2. Aqui no Brasil, você estuda atualmente? Onde, qual curso e nível acadêmico? Quanto paga de 

mensalidade na faculdade? 

3.3. Como é a relação com a sua faculdade, professores, direção e colegas brasileiros? 

3.4. Você trabalha? O que faz? Como é a relação no seu trabalho? 
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3.5. O que representa(ou) a universidade/faculdade para ti? 

3.6. Você se sente parte integrante dela? Como é a sua inserção? 

3.7. Como os teus colegas se sentem com a tua presença no espaço da universidade, na sala de aula? 

Como você acha que eles te veem?  

 

Situação socioeconômica no Brasil 

4. Como você veio parar aqui no Ceará?  

4.1 há quanto tempo você mora neste lugar? Quantos cômodos têm a sua casa? Quanto paga de 

aluguel? Quantas vezes você mudou de casa? Porquê?  

4.2. Com quem você mora atualmente? Porquê? 

4.3. Como você se mantém no Brasil? De onde vem o dinheiro para pagar as contas? 

4.4. Você consegue pagar todas as suas contas, aluguel, faculdade, luz, água, comida? Você consegue 

poupar dinheiro para investir em alguma coisa? Tem uma poupancinha no Banco? 

4.5. Quanto dinheiro você consegue no final do mês? Que bens, eletrodomésticos, você tem em casa? 

Geladeira, fogão, TV, liquidificador, guarda-roupa, cama, celular? 

4.6. Quais são as diferenças socioeconômicas mais marcantes entre o Brasil e o seu país de origem? 

4.7. O que mudou na sua vida após a sua chegada ao Brasil, no nível econômico, social e cultural? 

4.8. Como essas mudanças afetaram a sua vida? (Significações e ressignificações)? 

4.9. Quais os aspectos positivos (vantagens) e os aspectos negativos (desvantagens) aqui no Brasil? 

4.10. Como é a sua relação com os serviços públicos? (Bancos, Polícia, Polícia Federal, ônibus, lojas, 

trabalho, locatário do apartamento onde vive). 

4.11. Já aconteceu/sofreu alguma situação/tipo de preconceito e discriminação? Pode contar o que 

aconteceu? 

4.12. Como você reagiu? O que fez? Contou/comentou com alguém sobre essa situação? 

 

Imaginário/ Identidade /Identificação 

5. Quando estava no seu país de origem/antes de viajar para cá, você tinha alguma informação sobre o 

Brasil? Como você imaginava que era o Brasil? 

5.1. Como você se vê e sente enquanto africano aqui no Ceará? 

5.2. Quais os desafios de ser estrangeiro aqui no Ceará? 

5.3. Como você se identifica aqui no Brasil? Em África, já se identificava dessa forma? Porquê? 

5.4. Como é a sua relação com os brasileiros? E com as brasileiras? Tem amigos, amigas? 

5.5. E com os africanos como é a relação? Tem amigos e amigas? Você tem algum tipo de conflito, 

seja com africanos ou brasileiros? 

5.6. O que o diferencia dos brasileiros ao nível social, cultural e econômico? 
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5.7. O que te diferencia de outros africanos ao nível social, cultural e econômico? (Por ex: dos cabo-

verdianos, guineenses, são-tomenses, angolanos e moçambicanos). 

5.8. Como se expressa, se manifesta, se mostra essa diferença? O que te diferencia deles? 

5.9. Quais as línguas que você se comunica no dia-a-dia? Com os outros africanos e, com os 

brasileiros? Porquê?  

5.9.1. Quando é que você usa o crioulo e quando você usa o português?  O que o crioulo representa 

para ti? O que o português representa para ti? 

5.10. Que tipo de roupa você gosta de vestir? Porquê? 

5.11. Que tipo de música você escuta aqui no Brasil? 

5.12. Que tipo de comida você cozinha, africana, brasileira? 

5.13. Quais os espaços de confraternização e sociabilidade você freqüenta? Porque esse local? 

5.14. Você ressignificou/mudou a sua identidade/forma como você se via após morar no Ceará? 

Como? Porquê? 

 

Interações Afetivossexuais no Brasil, corpos e prazeres 

6. Você namora? Tem namorada(o), ficante, paquera? Porquê? 

6.1. Como e onde se conheceram? 

6.2. A família dela te conhece? 

6.3. Pode descrever a rotina do seu relacionamento/namoro, em termos de conversa, afetos, carinho, 

sexo, quantas vezes se vêem durante a semana? 

6.4. As pessoas (amigos, familiares e conhecidos) sabem que vocês são namorados? Ele(a) te assume, 

ou assume o vosso namoro em público? Você o(a) assume como namorado(a)? 

6.5. Você já recebeu algum tipo de apoio do seu namorado ou da família dele?  Que tipo de apoio? 

Objetos, roupa, presentes, dinheiro? 

6.6. Costuma sair com ele(a)? Para que lugares? 

6.7. O que você acha das mulheres/dos homens brasileiras(os)? O que te atrai nas(os) 

mulheres/homens brasileiras(os)? 

6.8. E nas mulheres/homens africanas(os), o que te atraí? 

6.9. Qual o lugar do cabelo e do corpo na sua vida? O que eles representam?  

6.9.1. O que você acha do corpo e cabelos d(o)as africanas? E do corpo e cabelos do(a)s brasileiros? A 

forma do corpo e do cabelo do seu/sua namorado(a)são importantes para si? 

6.10. De que tipo de mulher/homem você gosta? Descreva? 

6.11. Quantos relacionamentos você já teve? Qual tipo, namoro, ficante? Quanto tempo dura 

normalmente? 

6.12. Qual é a raça de seu/sua namorado(a)? Qual é a classe social dela? 
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6.13. Quais são os desafios de ter um(a) namorado(a) de raça branca/negra? Como você negocia isso?   

6.14. Quais os desafios de namorar um/uma brasileiro(a)? 

6.15. Quais os desafios de namorar um/uma africano(a)? 

6.16. Você costuma ir a eventos, festas, calouradas, bailes organizados por africanos? E os 

organizados por brasileiros? 

6.18. Alguma vez foi paquerado? Com que frequência você recebe paquera de brasileiros e de 

africanos?  

6.19. Já recebeu foi paquerado por alguém do mesmo sexo? Como foi? O que você achou da paquera? 

6.20. Alguma vez se interessou por alguém do mesmo sexo?  

6.21. Como era a sua vida sexual em África?  

6.22. O que você acha sobre a diversidade sexual da sociedade brasileira? O que você acha da 

existência de gays, lésbicas e travestis? 

6.23. Lá em África, você se lembra de ter visto alguém que gostava de pessoas do mesmo sexo? Algo 

mais ou menos parecido com um gay, travesti?  

6.24. Tem algum nome específico para essas pessoas ou algum lugar especial para elas na sociedade 

(estrutura social)? 

6.25. Você costuma(va) brigar com seu namorado(a)? Por qual motivo? 

6.26. Você já sofreu algum tipo de violência física, verbal, sexual por parte de seu namorado(a)?  

6.27. E, na rua, no cotidiano, você já sofreu alguma situação de violência verbal, física, tipo discussão 

ou até briga? 

 

Saúde  

7. Pode falar um pouco da sua saúde? Como era a sua saúde no seu país de origem? Quando ficava 

doente, o que fazia? Onde procurava tratamento? 

7.1. Como você classifica sua saúde física e mental/emocional no Ceará? Porquê? Você se considera 

uma pessoa saudável? Porquê? 

7.2. A saúde é importante para você? Alguma vez se preocupou ou teve motivos para se preocupar 

com a saúde? 

7.3. Alguma vez ficou doente no Ceará? O que fez? Foi ao Hospital, Posto de Saúde, Farmácia, Igreja? 

7.4. Você tem acesso ao tratamento médico no Ceará? E no seu país de origem? Já encontrou alguma 

dificuldade? Que tipo? 

7.5. Você consome bebidas alcoólicas? Quais? Com que frequência? Você bebia no seu país de 

origem? Fuma? Com que frequência? 
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Conflitos, filiação, estratégias, espaços, práticas de sociabilidade e redes sociais  

8. Alguma vez teve problemas com locatários de prédios, polícia/justiça no Ceará? 

8.1. Você está em situação legal? 

8.2. Pertence a alguma organização ou movimento associativo? O que o levou a aderir? 

8.3. Você já recebeu algum tipo de apoio de pessoas, fora a sua família? 

8.4. Como é a sua relação com a Embaixada ou governo do seu país, desde que você está fora do país? 

Eles sabem que você está aqui no Brasil, no Ceará? 

 

Expectativas de vida no futuro 

9. O que experiência de migração estudantil produziu na tua identidade? 

9.1. Quais são as suas perspectivas e ambições de vida aqui no Brasil (ex: estudos, trabalho, 

relacionamentos)?  

9.2. E para o futuro, quais são as tuas expectativas? 

9.3. Pensa em ficar cá ou voltar para ó seu país de origem? 

9.4. Você tem familiares imigrantes em outras partes do mundo? Onde? 

9.5. Gostaria de dizer algo, acrescentar alguma coisa que não foi discutida durante a entrevista?     
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM 

ESTUDANTES E IMIGRANTES AFRICANOS 

Descrição do local de trabalho 

1. Pode falar um pouco da história da sua instituição, que tipo de instituição é, como foi criada. Há 

quanto ela tempo existe?  

1.2. Como é que ela funciona?  

1.3. Há quanto tempo trabalha nesta instituição? O que você faz? 

1.4. Que tipo de serviços vocês prestam?  

1.5. Quem são os usuários dos vossos serviços ou clientes? 

1.6. Quantas pessoas trabalham no seu setor?  

 

Perfil dos usuários estudantes e imigrantes africanos que usam o serviço 

2. Você se lembra quando é que sua instituição começou a receber estudantes africanos? De que país 

eles são provenientes? Você sabe?  

2.1. Fale dos estudantes africanos que vocês atendem. Quem são eles? Como você os descreve?  

2.2. Quantos estudantes africanos estão matriculados na vossa instituição, este ano e, no ano passado? 

Pode descrever o perfil em termos de sexo, idade, etc. 

2.3. O que você percebeu neles?  

2.4. Quais as características desses sujeitos? Que tipo de estudantes vocês recebem/atendem? 

2.5. Quais os motivos porque eles vêm aqui? Que tipo de serviço buscam? 

2.6. Que tipo de situações eles apresentam? 

2.7. Atualmente, quantos estudantes vocês atendem por mês? 

2.8. Quais os cursos em que eles estão inscritos? 

2.9. Como é a vossa relação/experiência com eles? 

3. Que tipo de serviços eles solicitam? 

3.1. Você sabe de alguma organização/associação que represente os estudantes africanos aqui na vossa 

instituição ou que dialoga com a vossa instituição? 

 

Perfil do entrevistado  

4. Sexo: Masc. (   )   Femin. (   ) 

4.1. Função/Cargo______________________  

4.2. Como e por que começou a trabalhar com estudantes africanos? 

4.3. Quais são os desafios de atender estudantes africanos? 

4.4. Pode falar um pouco de si, do seu percurso, formação, se é casado, se tem filhos ou não.  


