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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo analisar, por meio de narrativas de história de vida de
mulheres guineenses, as vicissitudes do intercâmbio estudantil no Brasil, em especial, no
Ceará. A pesquisa tem como referencial teórico autores como Ciampa (1984, 1998, 2008),
Lima (2008, 2014), Hall (2011), Mungoi (2012), dentre outros que discorrem sobre
identidades e o caráter psicossocial dos sujeitos na contemporaneidade. A pesquisa tem como
posicionamento teórico-metodológico o método qualitativo e conta com a participação de
estudantes guineenses em formação superior no Ceará. Trabalha com entrevistas de história
de vida, gravadas, transcritas e traduzidas do crioulo, na perspectiva de compreender as
percepções dos colaboradores e suas vivências em relação à temática da formação no Brasil,
assim como as expectativas de reinserção no país e o reconhecimento social pela sua
formação. Verifica que no processo de intercâmbio no Brasil elas ressignificam as suas
identidades a partir do contato com a cultura brasileira. Elas são cotidianamente desafiadas a
pensarem sobre suas identidades e culturas, de modo que o intercâmbio intensifica o processo
de construção da identidade que começou em seu país de origem, realizando uma
metamorfose, na qual esses sujeitos sabem mais sobre si e sobre o que querem. Além disso,
constatou o interesse de todos os sujeitos em querer voltar para a Guiné-Bissau e dar sua
contribuição social como formados em suas respectivas áreas, concluindo que para essas
mulheres a diplomação não é somente um ganho pessoal, mas coletivo.

Palavras-chave: Intercâmbio estudantil. Identidade. Mulheres guineenses. Psicologia Social.

ABSTRACT

The present study aims to analyze, through narratives of life history of Guinean women, the
vicissitudes of student exchange in Brazil, especially in Ceará. The research has as theoretical
reference authors such as Ciampa (1984, 1998, 2008), Lima (2008, 2014), Hall (2011),
Mungoi (2012), among others who discuss the identities and the psychosocial character of the
subjects in contemporaneity. The research has as its theoretical-methodological positioning
the qualitative method and counts with the participation of Guinean students in higher
education in Ceará. It works with life history interviews, recorded, transcribed and translated
from Creole, in the perspective of understanding the perceptions of the collaborators and their
experiences in relation to the theme of formation in Brazil, as well as the expectations of
reinsertion in the country and the social recognition for their formation. It verifies that in the
process of exchange in Brazil they resignify their identities from the contact with the
Brazilian culture. They are daily challenged to think about their identities and cultures, so that
the exchange intensifies the process of identity building that began in their country of origin,
performing a metamorphosis, in which these subjects know more about themselves and what
they want. In addition, he noted the interest of all subjects in wanting to return to GuineaBissau and give their social contribution as graduates in their respective areas, concluding that
for these women, diplomacy is not only a personal gain, but collective.

Keywords: Student Exchange. Identity. Guinean women. Social Psychology.
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1 INTRODUÇÃO

A identidade representa a pessoa na sua subjetividade, assim como determina a
sua relação com o outro. Logo, começo falando de algo que é fundamental para a
subjetividade de uma pessoa, para posteriormente tratar das diversas formas como o indivíduo
atua no meio social a partir de sua individualidade, num constante processo de interação com
o outro e ressignificação de sua própria identidade.
Na tentativa de saber e compreender a sua existência no mundo, o ser humano
segue dando sentido a tudo que o cerca, o que pode ser comprovado se pararmos para refletir
nas intensas e profundas transformações sociais ocorridas nos últimos anos. As
transformações que assistimos e da quais também somos partícipes ocorrem em diversos
âmbitos; social, político, cultural etc., sem entrarmos no mérito se são positivas ou não.
Nesse sentido, falar de transformação, de mudança, também é falar de algo
inerente ao ser humano, pois sempre esteve presente desde os primórdios da humanidade. A
transformação, ou seja, a mudança é importante para explicar a vida na terra. Além disso, o
nosso planeta é diverso e essa manifestação de diversidade é fácil de ser encontrada na
interação entre pessoas de países e culturas diferentes. De acordo com Gusmão (2006), o
deslocamento das pessoas dos seus países de origem, das suas realidades socioculturais,
conduz o olhar na busca de fatores e signos que possibilitam compreender a mobilidade dos
povos na época da globalização.
O processo de globalização vigente trouxe também novos desafios ao campo
educacional. Nesse sentido, observamos que há no mundo todo iniciativas de grandes
instituições para a internacionalização da educação superior em praticamente todos os
continentes. Em muitos casos, essa internacionalização se dá por meio da cooperação bilateral
entre os países.
Atualmente, o governo brasileiro e os países africanos, principalmente os Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa, mantêm diversas ações de parceria na área da
educação. A troca acadêmica de discentes, assim como de docentes, proporciona um novo
olhar, no qual se ressalta uma nova perspectiva de pensar uma educação voltada para um
universo mais amplo e plural, sem, contudo, perder de vista as suas particularidades.
As permutas culturais e o acesso mais rápido e fácil de informações abrangem o
mundo todo, principalmente por intermédio das mídias sociais que abriram espaço para o
melhor acesso às informações e à comunicação. Contudo, ao passo que tais mídias se abrem
para o seu usuário apresentando o mundo, ao mesmo tempo surge algo que pode ser a barreira
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ao acesso propiciado pela mídia, a língua; de modo que se o usuário - aquele que usa a mídia
social - não dominar o mínimo de uma determinada língua, aquela possibilidade de
conhecimento apresentada pela mídia não terá efeito algum. Ou seja, a troca de informação e
a comunicação ainda são mais presentes entre os países que falam a mesma língua.
Ao longo das últimas décadas a cooperação internacional brasileira tem se
expandido para parte de uma política externa que busca manter diálogo com vários países em
desenvolvimento que fazem parte dos Sul Global, conhecido como Cooperação Sul-Sul. Tal
cooperação é uma ferramenta usada por Estados, organizações internacionais, acadêmicos,
sociedade civil e setor privado para colaborar e compartilhar conhecimentos, habilidades e
iniciativas de sucesso em áreas específicas, como desenvolvimento agrícola, direitos
humanos, urbanização, saúde, mudança climática etc.
Em consonância com o referencial teórico utilizado nessa pesquisa, entendo que a
identidade de um grupo se constitui a partir de regras e normas culturais e sociais que são
atribuídas, elas identificam os indivíduos pertencentes a esse grupo; e seguem construindo as
suas percepções do mundo de acordo com os seus costumes. Na Guiné-Bissau, por exemplo,
assim como em praticamente todos os países da África, a diversidade étnico-cultural é muito
presente. Cada etnia possui uma característica cultural específica que a diferencia das demais.
Quando estudantes guineenses vêm ao Brasil para fazer intercâmbio estudantil não perdem a
sua identidade nacional, porém como as identidades não são estáticas, seguem as constituindo
e as ressignificando no contato com a cultura brasileira.
Desse modo, voltamos ao ponto inicial dessa apresentação ao falar de identidade,
pois ela é fundamental tanto para a subjetividade de uma pessoa quanto para a identificação
social de um grupo. Ela é algo que se desenvolve por meio da relação com o outro, e o
indivíduo, por sua vez, acaba por aprimorar as suas concepções de mundo no processo de
construção de suas identidades. Assim, a identidade pode ser entendida como uma construção
individual e coletiva que se caracteriza na diferença e na igualdade.
Atualmente a identidade como temática vem sendo discutida na academia em
diversas áreas de conhecimento, sobretudo, nas ciências humanas, pois trata-se de um tema
fundamental para explicar as metamorfoses dos sujeitos. Ciampa (2008) caracteriza a
identidade como algo em movimento, que está sempre em constante transformação, em
metamorfose. Portanto, o conceito da identidade é importante para avaliar a estrutura social a
qual os sujeitos são submetidos.
A identidade consiste em um debate sobre a questão social, pois é também uma
forma do indivíduo se reconhecer como parte de um grupo, tornando-se um elo entre o

15

indivíduo e o grupo, uma conexão sustentada pelo espírito de pertencimento. Lima (2008)
aponta que não se considera mais a dicotomia indivíduo x grupo, nem a diferença entre o
indivíduo no grupo e indivíduo sozinho, mas entende o grupo como condição necessária para
a constituição humana. O autor nos chama a atenção para a compreensão de que, enquanto
seres humanos estamos comprometidos com um passado, e, por isso, não somos simples
singularidades contingentes autocriadas ex nihilo, e somos submetidos à experiências que nos
obrigam a nos situar historicamente.
Assim, tais reflexões me levaram a olhar de um modo diferente para a questão de
estudantes de língua portuguesa de países africanos que vêm para o Brasil fazer intercâmbio
estudantil, em especial para o caso particular das estudantes guineenses, que longe do
território geográfico social cultural tendem a ressignificar as suas identidades e subjetividades
abrangendo o grupo pelo qual se tornam pertencentes. Nessa perspectiva, é cabível pensar a
construção da identidade das estudantes levando em conta a vivência pessoal fomentada pela
história e pelas influências culturais do país de intercâmbio.
Ao que cabe a esse estudo, entendo que ao virem para o Brasil, as estudantes
africanas trazem consigo as suas múltiplas identidades. Em um novo contexto sociocultural, a
identidade das jovens mulheres que começou a ser construída desde quando nasceram
continua em processo de transformação, mas fora de seus países de origem.
A ressignificação da identidade se torna um dos grandes desafios enfrentados
pelas estudantes africanas guineenses longe de casa. Apesar de já terem uma vivência
multicultural bastante presente em seu país, o encontro das estudantes com culturas diferentes
abre espaço para um novo diálogo acerca de construção e reconstrução da identidade, visto
que é preciso considerar que, além da questão envolvendo a educação superior, a experiência
das estudantes no intercâmbio acaba sendo também de troca cultural de experiência coletiva e
individual.
Os pressupostos acima apresentados, em suma, remetem às delimitações desta
pesquisa. Por conseguinte, teve o intuito de analisar, por meio de narrativas de história de vida
de mulheres guineenses, as vicissitudes do intercâmbio estudantil no Brasil, em especial, no
Ceará, tendo como problemática a seguinte questão: de que maneira as mulheres guineenses
têm se deparado com a metamorfose das suas identidades perante o intercâmbio estudantil?
Para tal, planteamos os seguintes objetivos específicos: 1) Descrever os objetivos dos acordos
entre África e Brasil no que se refere ao intercâmbio estudantil de nível superior; 2)
Compreender as metamorfoses identitárias de mulheres guineenses que escolheram o Brasil
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para a formação superior; 3) Analisar as expectativas e as dificuldades encontradas no
processo de intercâmbio estudantil.
Os sujeitos da pesquisa foram, portanto, mulheres guineenses intercambistas no
Brasil, residentes no Estado do Ceará, acima de 18 anos. A escolha do critério de residência
dos participantes se deu pela aproximação, pela conveniência que facilitou o encontro com as
interlocutoras da pesquisa. A pesquisa contou com a participação de seis interlocutoras, nas
quais quatro são africanas guineenses e duas são brasileiras. As quatro guineenses que
participaram da pesquisa são de etnias Manjaca, Mancanha, Papel e Felupe, para as quais
utilizamos os nomes fictícios Mendes, Djú, Té e Djonú, que são nomes comuns em cada etnia
das interlocutoras. Para as duas brasileiras também utilizamos nomes fictícios, a saber: Besna
e Lesmi.
Em relação à abordagem, essa pesquisa se caracterizou como qualitativa, pelo seu
enfoque subjetivo que foi de encontro ao nosso objetivo e pelo seu caráter contestador da
objetividade. Tem como referencial teórico, autores, como Ciampa (2008), Lima (2012), Hall
(2011), Mungoi (2012), dentre outros. No que se refere aos procedimentos teóricometodológicos, trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo. Nesse sentido, realizamos
entrevistas semiestruturadas, a partir das narrativas de história de vida, para melhor
compreender as metamorfoses identitárias das estudantes guineenses dentro do processo de
formação educacional superior no Brasil.
Trata-se, finalmente, de uma pesquisa de mestrado na Universidade Federal do
Ceará (UFC), sendo este texto, resultado de dois anos de investigação. Nesse sentido, aponto
que esse período foi de descobertas e ressignificações, não só da pesquisa, mas de mim
também, pois ao mesmo tempo em que sou a pesquisadora, também sou uma estudante
guineense em intercâmbio no Brasil, de modo que essa pesquisa também toca a minha
subjetividade. Por isso, considero importante apontar como se deu meu contato com a
temática da pesquisa e como foi minha experiência como mestranda do Programa de Pósgraduação em Psicologia da UFC.
Assim, para atender ao objetivo da investigação que foi analisar, por meio de
narrativas de história de vida de mulheres guineenses, as vicissitudes do intercâmbio
estudantil no Brasil, em especial, no Ceará, estruturamos a nossa dissertação em cinco
capítulos, da seguinte forma: 1) Introdução – onde descrevemos a nossa aproximação com a
temática e apresentamos as delimitações da pesquisa; 2) Fundamentação teórico-metodológica
– onde abordamos sobre as metodologias utilizadas, descrevemos os caminhos da pesquisa e
discutimos os conceitos e teorias que fundamentam a pesquisa, explicitando como se deu o
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contato com as interlocutoras participantes, e aprofundando as discussões acerca da
identidade, metamorfose e emancipação; 3) Intercâmbio de estudantes guineenses no ensino
superior no Brasil, dando relevo às políticas de cooperação bilateral entre África e Brasil, à
discussão de gênero e raça no Brasil e ao processo de ressignificação da identidade das jovens
guineenses intercambistas em território brasileiro; 4) Metamorfoses identitárias das estudantes
Guineenses no Brasil – onde analisamos as metamorfoses identitárias dos/as estudantes
guineenses no Brasil, assim como as expectativas e as dificuldades encontradas no processo
de intercâmbio estudantil; refletindo sobre a questão de ser mulher negra e africana no Brasil,
assim como as expectativas de reinserção das estudantes guineenses no país; 5) Considerações
finais – onde fizemos um apanhado geral da pesquisa, apresentando nossas considerações a
respeito dos resultados da pesquisa.

1.1 A subjetividade da pesquisadora com o problema de pesquisa e a experiência no
curso de mestrado

Antes de eu vir para o Brasil o meu conhecimento sobre o país e seu povo era
limitado. Só tinha conhecimento do que via na televisão; a língua portuguesa em comum
facilitava essa troca de informações, embora exista diferença entre o português falado no
Brasil e o português falado na Guiné-Bissau. Inclusive, ao chegar ao Brasil, uma das minhas
dificuldades foi o sotaque cearense, as gírias próprias do local, mas depois de sete anos
morando no Ceará, considero que falo bem o português, com as particularidades do falar
cearense, ainda que eu não tenha o sotaque dos cearenses. Ao mesmo tempo, não perdi a
minha identidade social que me distingue dos nativos desse país, assim como o sotaque do
meu lugar de origem.
Porque eu disse que ainda tenho sotaque? Quando falo que ainda tenho sotaque
estou querendo dizer que a minha identidade que começou a ser construída no meu país de
origem, continua a ser construída fora dele, ganhando novas formas e características. O meu
sotaque carrega várias versões de mim como sujeito. Eu sou mulher, negra, africana, nascida
em Bissau, de etnia mancanha. Essa sou eu, o meu sotaque vem carregado de todos esses
significados culturais e linguísticos. Essa é minha identidade.
Vim saber que eu era tudo isso no Brasil. Talvez em Bissau eu precisasse me
identificar apenas como uma mulher de etnia mancanha, por estar na África e na GuinéBissau. Talvez a identidade continental e nacional não tivesse tanta importância tanto quanto
se eu estivesse fora; assim como a identidade racial, por ver normalmente poucos conflitos
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raciais em um país majoritariamente negro. Portanto, só pude entender melhor o que é ser
mulher negra quando saí da África e cheguei ao Brasil.
Consegui entender melhor as questões que envolviam a raça negra no Brasil na
universidade. Foi onde tive contato com mais profundidade sobre o assunto, por meio das
leituras, das aulas, dos debates na sala de aula, dos encontros universitários etc. Os encontros
nos eventos universitários me fizeram conhecer pessoas e com isso conhecer um pouco mais
da realidade do negro brasileiro, em geral, e da mulher negra em particular. As leituras me
deram oportunidade de dialogar com os autores negros no Brasil e de saber mais sobre a
história do negro brasileiro.
Durante a minha graduação em ciências humanas, pela UNILAB (Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira), fizemos uma pesquisa na disciplina de
metodologia, um trabalho de campo na escola, sobre a implementação da Lei 10639/2003 nas
escolas. A pesquisa foi feita nas sete escolas espalhadas por Maciço de Baturité. A UNILAB
fica situada no Maciço de Baturité-Ceará. Essa pesquisa foi realizada no ano 2013, quando a
lei estava com dez anos da sua implementação em todas as escolas do país.
A lei 10639/2003 obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira
nas escolas. De todas as dificuldades encontradas para sua implementação, como orientam os
parâmetros da Lei, o que mais chamou atenção de todos os grupos foi a falta de professores
formados na área. Na escola onde fiz a pesquisa, junto com a minha equipe, a maioria dos
professores nos disse que eles nunca tiveram uma disciplina que falasse de algo parecido
durante toda a sua formação. Percebemos, também, a preocupação dos professores em ensinar
e o interesse por parte deles em saber mais sobre a Lei.
Em 2015, a UNILAB abriu o curso de especialização em Políticas de Igualdade
Racial no Ambiente Escolar. O curso foi direcionado aos professores do Maciço de Baturité.
Quando abriu a primeira turma eu já era bacharel, inclusive a pesquisa sobre a implementação
da Lei 10639/2003 foi o tema do meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Resolvi fazer
a especialização para aprofundar mais sobre o assunto. Foi quando fiz a minha primeira
especialização. Nessa especialização, no final do curso fiz uma pesquisa de campo para
elaboração do TCC.
Conhecendo um pouco mais sobre o universo das mulheres negras no Brasil,
resolvi fazer um trabalho no qual a pesquisa foi focalizada especificamente na identidade das
mulheres negras da UNILAB. Das meninas que foram entrevistadas, todas disseram que não
sabiam que eram negras antes de entrar na universidade, no bilhete de identidade estão

19

registradas como pardas, por isso, durante muito tempo de suas vidas elas se consideraram
pardas.
Todas as mulheres que entrevistei relataram que na escola já chegaram a sofrer
com algumas piadas com relação aos seus traços africanos e desde sempre escutavam que os
seus cabelos eram “ruins”. Todas elas disseram que entraram na UNILAB com cabelo
“alisado”, depois de um tempo, através das leituras, e dos debates na sala de aula começaram
a voltar para sua raiz afro e a partir daí, pouco a pouco foram aceitando as suas origens e,
consequentemente, os seus cabelos.
Durante todo esse tempo da minha formação tenho procurado fazer pesquisas
voltadas à realidade do negro no Brasil, quiçá para eu entender melhor qual é o meu lugar
como mulher negra que veio de um contexto sociocultural diferente, mas que também é negra.
Passados anos de leituras, de pesquisas e debates ainda continuo procurando. Hoje, como
mestranda em Psicologia na Universidade Federal do Ceará (UFC), o que eu percebo é que a
minha identidade que começou a ser construída lá no meu país de origem continua sendo
construída, está sendo construída no Brasil onde as minhas múltiplas identidades seguem
interagindo umas com as outras.
O tema da pesquisa surgiu das conversas com colegas estudantes, principalmente
as jovens estudantes que pesquisei; surgiram várias inquietações com relação as suas
identidades, que são coletivas, mas também individuais, tendo em vista que elas saíram de
diferentes partes da África, ou seja, são pessoas que vieram de diferentes países do continente
africano, apresentando, assim, experiências de vida diferentes. A construção de suas
identidades frente à nova realidade levanta inquietações e questionamentos, essas inquietações
que não são só delas, mas também minhas, me levaram a procurar pelos teóricos que
trabalham com essa temática na área de ciências humanas, de modo geral.
No curso de Psicologia, por meio do professor Aluísio Ferreira de Lima, pude me
aproximar e entender mais sobre a identidade como metamorfose, culminado com a
elaboração de um projeto de pesquisa que foi aprovado, tendo como tema: Metamorfoses de
mulheres guineenses em intercâmbios estudantis no Brasil: uma análise das vicissitudes da
formação e seus efeitos para a identidade.
No curso de mestrado em Psicologia da UFC, ao qual está vinculada esta
pesquisa, sob a orientação do professor Aluísio Ferreira de Lima, agucei meu olhar sobre a
temática e experenciei momentos fundamentais para esta investigação e para minha formação
como pesquisadora. Entendo a partir delas que a pesquisa se faz no seu processo, de modo
que a postura que assumimos nesta pesquisa foi de abertura para as fontes, pois procuramos o
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diálogo com elas; a ideia foi deixar-se guiar por elas e pelas falas de nossas interlocutoras, e
não fazer uma pesquisa pautada em verdades preestabelecidas.
Além disso, para falar da minha experiência no curso de mestrado, não tem como
não falar do Paralaxe (Grupo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Intervenções em
Psicologia Social Crítica), coordenado pelo meu orientador Prof. Aluísio Ferreira de Lima.
Participo do grupo como membro junto com meus e minhas colegas de curso de graduação,
de mestrado e também alguns do curso de doutorado.
O grupo Paralaxe proporciona aproximação entre alunos de diferentes níveis, a
troca de experiências, saberes e conhecimentos é enriquecedora e tem contribuído de maneira
positiva para o meu amadurecimento na academia como estudante e pesquisadora. A
semelhança e a diferença de cada trabalho que estão sendo desenvolvidos pelas minhas
companheiras e meus companheiros do grupo serviram de auxílio e inspiração para realização
dessa dissertação. A conversa que sempre mantivemos nas reuniões do grupo sobre nossos
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), dissertações de mestrado, teses de doutoramento,
cada uma com a sua especificidade, de certa maneira, se assemelham adequando-se ao projeto
do grupo, que é interdisciplinar.
Por meio desse grupo tive contato com os autores da teoria crítica, com mais
profundidade as das disciplinas lecionadas pelo Prof. Aluísio, principalmente, as teorias em
Psicologia Social Crítica. Especificamente, na disciplina Seminário em Psicologia Social III,
pude conhecer as obras dos autores da Teoria Crítica na atualidade como Axel Honneth,
Nancy Fraser, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor Ludwig
Wiesengrund-Adorno entre outros.
Assim, por meio das disciplinas também pude conhecer as obras sobre a
identidade que serviram de base para elaboração desse trabalho, pincipalmente as obras dos
autores: Antônia da Costa Ciampa e Aluísio Ferreira de Lima. Com ajuda das leituras
tentamos fazer nesse trabalho articulação da identidade e metamorfose na perspectiva de
problematizar e analisar a identidade das jovens estudantes africanas e guineenses no Brasil.
De acordo com Mungoi (2012), no processo de sua inserção no Brasil, os
estudantes passam a ser tratados de forma reducionista e homogênea como “os africanos”. A
autora considera que as particularidades nacionais, culturais, linguísticas, étnicas, religiosas e
outras são ignoradas [ou desconhecidas] pela maioria dos brasileiros. Ainda, de acordo com a
autora, inseridos nesse contexto, os estudantes deixam de construir os seus discursos
identitários com base nos critérios de classificação mais usuais nos seus países de origem, ou
seja, não é como chope, changana, bacongo, ovibundo, yorubá ou fula que os estudantes se
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identificam no contexto do país de acolhimento, eles passam a manejar uma identidade
continental atribuída, uma identidade africana. “O idioma étnico, “ser africano”, torna-se uma
nova referência que aprendem a manejar acionando alguns traços diacríticos e práticas que
lhes permitem a sua identificação como africanos” (MUNGOI, 2012, p. 127, grifo do autor).
Em suma, o meu contato com o problema da pesquisa, em vistas de entender de
que maneira as mulheres guineenses têm se deparado com a metamorfose das suas identidades
perante o intercâmbio estudantil deu origem a essa pesquisa, e a minha experiência como
mestranda como no curso de Pós-graduação em Psicologia da UFC me propiciou leituras,
encontros e descobertas fundamentais para a redação desse trabalho.
No curso desse processo percebi que é preciso seguir um cronograma de pesquisa
e adotar uma metodologia para que a investigação seja significativa, de modo que tracei um
cronograma para o primeiro e para o segundo ano da pesquisa, fiz um levantamento
bibliográfico e me aprofundei nas teorias com as quais dialoga esta pesquisa. Logo, é disso
que trata o próximo capítulo.
Por fim, para encerrar essa apresentação, informo que esta pesquisa foi feita em
conjunto, integrou o Programa de Pós-graduação em Psicologia, vinculou-se à Linha de
pesquisa “Sujeito e Cultura na Sociedade Contemporânea”, e foi orientada pelo professor Dr.
Aluísio Ferreira de Lima, de modo que a partir do capítulo seguinte este texto assume uma
voz plural.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA

Neste excerto nos toca apresentar a fundamentação teórico-metodológica desta
pesquisa, em vistas de revelar as teorias que nos fundamentam, assim como a metodologia
que utilizamos no processo investigativo. Mas antes fazemos um apanhado geral desses dois
anos, a fim de situar o leitor sobre como a investigação se desenvolveu.
No que se refere ao primeiro ano de pesquisa, conseguimos contato com algumas
estudantes guineenses na Universidade Federal do Ceará, que está situada no Nordeste do
Brasil, estado do Ceará, cidade de Fortaleza. Nos encontramos com elas nos corredores da
faculdade, e quase sempre no Restaurante Universitário (RU). Por conta das aulas, a hora do
almoço é o horário em que muitos estudantes se encontram e aproveitam para conversar um
pouco. Por isso, o RU se converteu em um espaço de socialização entre os estudantes.
Na maioria das vezes quando se juntam só os guineenses é mais provável que
conversem em crioulo, uma das línguas da Guiné-Bissau, falada pela maioria da população do
país. Durante uma dessas conversas com alunas guineense na UFC solicitamos e marcamos a
primeira entrevista com uma delas. No início da pesquisa a ideia era narrar a história de vida
de apenas uma estudante, entrevistá-la e até acompanhá-la, em vistas de perceber as
vicissitudes nela ocasionada em decorrência do intercâmbio no Brasil. Contudo, considerouse que a pesquisa deveria abrir-se para algo mais amplo, com o intuito de analisar as
vicissitudes da formação de mulheres guineenses em intercâmbio no Brasil e seus efeitos para
a identidade, e para isso notamos que deveríamos trabalhar com mais sujeitos, mais estudantes
guineenses, e não só isso, vimos a necessidade de também trazer à pesquisa as vicissitudes de
estudantes brasileiras no encontro com as estudantes africanas, por isso realizamos entrevistas
com duas estudantes brasileiras, que têm contato com intercambistas africanos(as).
Já no segundo ano, realizamos com as interlocutoras entrevistas semiestruturadas,
mantendo mais uma situação de conversa do que de uma entrevista formal, e além disso,
realizamos estas em crioulo, em vistas de conseguir que elas se expressassem mais
espontaneamente, visto que esta é a língua mais falada na Guiné-Bissau. Por isso, realizamos
o duplo desafio de transcrever as entrevistas e depois traduzir para a língua portuguesa falada
no Brasil.
Antes de realizarmos as entrevistas com elas nos aprofundamos no que se refere
às narrativas de história de vida e sobre a pesquisa qualitativa, pois consideramos que não
poderíamos ir a campo sem antes ter um conhecimento aprofundado dos métodos de análise
que iríamos utilizar.
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A seguir tratamos de nossa metodologia e de conceitos caros a essa pesquisa, tais
como a pesquisa qualitativa e a narrativa de história de vida, a questão da identidademetamorfose e feminismo e mulherismo africano.

2.1 A pesquisa qualitativa e a narrativa de história de vida

Essa pesquisa se caracteriza como qualitativa. A pesquisa qualitativa é um dos
principais métodos de pesquisa científica, que possui várias formas de estudar os fenômenos
que envolvem os seres humanos e a sua relação com a sociedade como um todo. Ao
privilegiar a fala dos atores sociais, este tipo de pesquisa abre espaço para mais entendimento
do ser humano, possibilitando conhecer o seu universo e como este percebe o mundo em que
vive.
Minayo (2002) coloca que a pesquisa qualitativa responde a questões muito
particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode
ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações,
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
Conforme Goldenberg (2004), os pesquisadores que adotam a abordagem
qualitativa em suas pesquisas se opõem ao pressuposto que defende um modelo único de
pesquisa para todas as ciências, baseado no modelo de estudo das ciências da natureza.
A diferença entre qualitativo-quantitativo é de natureza. Enquanto cientistas
sociais que trabalham com estatística apreendem dos fenômenos apenas a região “visível,
ecológica, morfológica e concreta”, a abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos
significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em
equações, médias e estatísticas. O conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém, não
se opõem. Ao contrário, se complementam, pois, a realidade abrangida por eles interage
dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. Essas afirmações aqui colocadas, no entanto,
não são pacíficas. Elas correspondem a uma postura teórica e se opõem a outras correntes de
pensamento como, por exemplo, a positivista (MINAYO, 2002).
Por se preocupar com a “compreensão e explicação da dinâmica das relações
sociais”, a pesquisa qualitativa se debruça especificamente nos aspectos que não podem ser
reduzidos à quantificação, ou seja, à operacionalização de variáveis. De acordo com Minayo
(2002), vários autores, principalmente os da Sociologia Compreensiva não se preocupam em
quantificar, mas, sim, em compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que, por sua
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vez, são depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalham com a vivência, com a
experiência, com a cotidianidade e também com a compreensão das estruturas e instituições
como resultados da ação humana objetivada. Ou seja, nesse ponto de vista, a linguagem, as
práticas e as coisas são inseparáveis.
Amparados em Martins (2004), consideramos que não existe um único modo de
“fazer ciência”, um único modelo ou padrão a ser seguido. O autor aponta que, pelo contrário,
a sociologia foi sempre marcada pela diversidade de métodos/técnicas de investigação e
métodos de explicação. De forma específica, explica que as chamadas metodologias
qualitativas privilegiam, de modo geral, a análise de microprocessos, por meio do estudo das
ações sociais individuais e grupais. Tais metodologias, segundo o autor, tratam as unidades
sociais investigadas como totalidades que desafiam o pesquisador, realizando um exame
intensivo dos dados, tanto em amplitude quanto em profundidade.
Conforme Minayo (2002), a preocupação básica do cientista social é a estreita
aproximação das informações, de falar da forma mais completa possível, abrindo-se à
realidade social para melhor apreendê-la e compreendê-la. Se há uma característica que
constitui a marca dos métodos qualitativos essa é a flexibilidade, principalmente quanto às
técnicas de coleta de dados, incorporando aquelas mais adequadas à observação que está
sendo feita.
No caso dessa pesquisa, fizemos uma articulação entre a pesquisa bibliográfica e a
de campo. Registramos a narrativa de estudantes africanas dentro do processo de formação
educacional superior no Brasil, em Fortaleza, especificamente; de forma a compreender as
suas metamorfoses identitárias. Ancoramos a pesquisa nos escritos de Lima (2014), nos quais
se percebe que a utilização de narrativas de Lima e Ciampa (2017), que ressaltam que por
meio do uso de narrativas é possível registrar as experiências vividas, assim como somos
capazes de construir, reconstruir e reinventarmos o passado, o presente e o futuro.
Dentro da Psicologia Social Crítica, os estudos sobre história oral, histórias de
vida e narrativas, desenvolvidos nos últimos anos pelos psicólogos sociais Antônio da Costa
Ciampa e Aluísio Ferreira de Lima, têm contribuído positivamente para as pesquisas de
identidade entendida como metamorfose e reconhecimento social. “Por ser um adepto do uso
de narrativas, histórias de vida e história oral em minhas investigações e percebo como essa
perspectiva metodológica transforma de maneira extraordinária a produção do conhecimento”
(LIMA, 2014, p. 14).
No livro Metodologia de Pesquisa em Psicologia Social Crítica, Lima (2014)
escreveu um capítulo, intitulado: “história oral, e narrativa de história de vida: a vida dos
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outros como material de pesquisa”. Nesse capítulo, o autor compartilha com o leitor algumas
considerações sobre o desenvolvimento da pesquisa com história oral e narrativas de história
de vida no campo da psicologia social, mais especificamente, nos estudos sobre identidade e
reconhecimento. Essa é uma contribuição relevante para essa investigação.
Nas ciências humanas, de modo geral, podemos encontrar várias pesquisas
desenvolvidas com foco nas narrativas, na Sociologia, na Filosofia, na história, na Psicologia.
De acordo com Lima (2014), a Psicologia tem tratado a pesquisa a partir de uma variedade de
tópicos, que vão desde a ficção até os modos narrativos voltados para compreensão da
experiência dos sujeitos. Embora, os métodos narrativos estejam sendo empregados em
diferentes campos de conhecimento, seu uso, sobretudo no campo da psicologia social, é algo
muito recente. Isso porque de acordo com autor, a psicologia no início do século XX se
manteve afastada de um modo geral das metodologias narrativas.
Lima (2014) assinala que, nos meados de 1980, em seu estudo sobre a
metamorfose da identidade, a forma como Ciampa se apropriou e utilizou o método de
história de vida tornou mais adequado chamar o material coletado e sua análise de “narrativa
de história de vida”, uma vez que foi, por meio da narração que pode analisar diferentes
acontecimentos a partir dos sentidos dados por Severina, que era o sujeito de sua pesquisa.
De acordo com Adorno (2003), o narrador ergue uma cortina e o leitor deve
participar do que acontece como se estivesse presente “em carne e osso”. A subjetividade do
narrador se afirma na força que produz. “A sentença não é, todavia, algo fácil de apreender e
amarra consigo a condição de que a própria narração depende da força do narrador e da
capacidade de entendimento daquele que escuta a história” (LIMA; CIAMPA, 2017, p. 2).
Segundo Lima e Ciampa (2017, p. 2), “A narrativa pode ser pensada como uma
espécie de sutura realizada a partir de vários instantes rememorados dos fragmentos de nossas
vidas; ela expressa nossa metamorfose e garante nosso senso de identidade.” Logo,
entendemos que, ao narrar sua história de vida, o sujeito rememora experiência, selecionando
momento e ressignificando-os por meio da narrativa.

A narrativa é a expressão da vontade de expressar a permanência de si mesmo no
tempo e as mudanças sofridas nesse intervalo. Ela não é uma sequência lógica
(uniforme) de eventos, mas uma constelação, em que os acontecimentos mais
significativos tomam cena e podem confirmar as trajetórias ou contribuir para
defini-las (LIMA; CIAMPA, 2017, p. 2).

Assim, tais fundamentações nos interessaram, visto que nos auxiliam a
compreender os elementos da singularidade que materializam o universal, como também
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possibilitam abordar todas as questões e acontecimentos que fazem parte da narrativa de
nossos sujeitos.
Diante disso, atentamos para alguns aspectos ao nos depararmos com as narrativas
das colaboradoras, a saber: a) a escolha do curso e do país a ser realizado o ensino superior; b)
o processo da formação e as suas vivências no país estrangeiro; c) expectativas com relação
ao retorno ao país de origem.
Nesse sentido, é importante assinalar que as narrativas foram gravadas, transcritas
e traduzidas para o português falado no Brasil, tendo em vista que ocorreram em crioulo;
aconteceram em locais acordados entre a pesquisadora e as interlocutoras, garantindo assim
privacidade e conforto das participantes. A entrevista semiestruturada possibilitou uma
abertura maior das entrevistadas, no sentido de se sentirem à vontade para responderem e
narrarem suas experiências no tocante à temática. A pesquisa não é considerada como de
risco, mas para dar mais espontaneidade as interlocutoras informamos que seus nomes não
seriam divulgados, de modo que nesse texto escolhemos trabalhar com nomes fictícios. Nesse
sentido, optamos por utilizar nomes comuns em cada uma das etnias das estudantes
guineenses. As entrevistadas brasileiras também receberam nomes fictícios. Assim,
nomeamos as entrevistadas guineenses de Mendes, Djú, Té, Djonú, Djú; e as brasileiras de
Lesmi e Besna.

2.2 A escolha por trabalhar com a questão da identidade-metamorfose

O tema da identidade e metamorfose já vem sendo discutido por autores, como
Ciampa (1984), Lima (2014), Hall (2011), Ricoeur (2014), Oliveira, R. (2006). Mas é
contemporânea a nossa abordagem sobre o foco de trabalho que discute as metamorfoses de
mulheres guineenses em intercâmbios estudantis no Brasil. A originalidade deste trabalho
deve-se à escassez de pesquisas que se debruçam sobre o processo da formação e seus efeitos
para a identidade. As dissertações “A trajetória dos quadros guineenses formados e em
formação no Brasil, na visão de estudantes e profissionais de 3º grau” (CÁ, 2009); “O
processo de expansão da escolarização básica em Guiné-Bissau (1990-2010)” (FANDA,
2013); “Cooperação Internacional para o Desenvolvimento: panorama dos Projetos de
Cooperação Educacional realizados por Portugal e pelo Brasil para Guiné-Bissau”
(FONSECA, 2015) e a tese “Relações Sul-Sul: a cooperação Brasil - Guiné-Bissau na
Educação Superior no período de 1990 – 2011” (DJALÓ, 2014) abordam os percursos
históricos ligados aos Programas de Convênios Educacionais entre Brasil e Guiné-Bissau,

27

assim como também os processos da formação educacional e a questão da formação da
identidade nacional guineense, na perspectiva do ensino universitário. Contudo, tais pesquisas
não discutem, especificamente, as vicissitudes da formação e os seus efeitos para identidade
das estudantes guineenses em formação superior no Brasil. Logo, nossa proposta de estudo foi
avançar sobre esse tema, trazendo o aspecto psicossocial e subjetivo que envolve as relações
de mulheres guineenses em processo de significados e ressignificações de identidade.
A relação histórica entre Brasil e os Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP), além da ligação histórica e cultural do Brasil e África, denotam que
ambos os países que fazem parte de CPLP têm uma língua oficial em comum. O português, de
certa maneira, influencia muito na vinda dos estudantes de países africanos da lusofonia para
cursar o ensino superior no Brasil, ou seja, em muitos casos, um dos motivos da escolha do
Brasil como país de formação, fora a vontade de conhecer um país diferente, é precisamente o
fato de ter o português como língua oficial.
Ao falarmos dos países africanos de PALOP, é importante ressaltar a relação dos
estudantes guineenses com a língua portuguesa, que se configura como língua não materna.
Na Guiné-Bissau, o português é a segunda língua da maioria da população que
vive em Bissau (capital do País), cidade natal de maioria dos estudantes guineenses no Brasil.
Como nos diz Chauí, “[...] dizer que somos seres falantes significa dizer que temos e somos
linguagem, que ela é uma criação humana (uma instituição sociocultural), ao mesmo tempo
em que nos cria como humanos (seres sociais e culturais)” (CHAUÍ, 2000, p. 185).
O ser humano comunica-se, comporta, interage, ou seja, se constitui como ser
social e cultural por meio da linguagem. “A linguagem é, assim, a forma propriamente
humana da comunicação, da relação com o mundo e com os outros, da vida social e política,
do pensamento e das artes” (CHAUÍ, 2000, p. 173).

A linguagem é nossa via de acesso ao mundo e ao pensamento, ela nos envolve e
nos habita, assim como a envolvemos e a habitamos. Ter experiência da linguagem é
ter uma experiência espantosa: emitimos e ouvimos sons, escrevemos e lemos letras,
mas, sem que saibamos como, experimentamos sentidos, significados, significações,
emoções, desejos, idéias (CHAUÍ, 2000, p. 185).

França (2006), por sua vez, ressalta que a linguagem como elemento de expressão
e constitutivo das experiências permite às pessoas construírem representações das próprias
vidas, atribuindo-lhes sentido.
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A linguagem nasce por imitação dos gestos, isto é, nasce como uma espécie de
pantomima ou encenação, na qual o gesto indica um sentido. Pouco a pouco, o gesto
passou a ser acompanhado de sons e estes se tornaram gradualmente palavras,
substituindo os gestos; a linguagem nasce da necessidade: a fome, a sede, a
necessidade de abrigar-se e proteger-se, a necessidade de reunir-se em grupo para
defender-se das intempéries, dos animais e de outros homens mais fortes levaram à
criação de palavras, formando um vocabulário elementar e rudimentar, que,
gradativamente, tornou-se mais complexo e transformou-se numa língua (CHAUÍ,
2000, p. 176).

De acordo com Chauí (2000), a linguagem é a capacidade de expressão dos seres
humanos em interação, esse processo é natural. Isto é, os humanos nascem com uma
aparelhagem física, anatômica, nervosa e cerebral que lhes permite expressarem-se pela
palavra. Ainda segundo o autor, as línguas são convencionais, isto é, surgem de condições
históricas, geográficas, econômicas e políticas determinadas, ou, em outros termos.
Por ser um fenômeno cultural, a língua pode sofrer alterações de acordo com a
sociedade, por isso em todos os países falantes de uma língua existem características
diferentes de falar a mesma língua. “Uma vez constituída uma língua, ela se torna uma
estrutura ou um sistema dotado de necessidade interna, passando a funcionar como se fosse
algo natural, isto é, como algo que possui suas leis e princípios próprios, independentes dos
sujeitos falantes que a empregam” (CHAUÍ, 2000, p. 176).
A língua é uma instituição social e um sistema, ou uma estrutura objetiva que
existe com suas regras e princípios próprios. A língua se realiza a partir da interação dos três
elementos, emissor- receptor- mensagem. Chauí (2000) ressalta que a língua se realiza por
meio da fala/palavra dos sujeitos que veiculam informações e se comunicam de modo
específico e particular através do emissor, aquela pessoa que emite a mensagem, e um
receptor, aquela pessoa que recebe e decodifica a mensagem.
Fanon (2008) nos diz que falar uma língua é assumir um mundo, uma cultura.
Logo, percebe-se, então, a língua, a cultura e a identidade em interdependência,
complementando-se no processo histórico. Os processos culturais da língua constituem-se em
um elemento essencial na construção de identidade dos falantes.

2.2.1 Identidade como metamorfose

Nas ciências humanas, de modo geral, o conceito de identidade tornou-se um dos
temas mais recorrentes para pensar e explicar o sujeito social contemporâneo. Entende-se que
os próprios indivíduos aprimoraram suas concepções sobre si no processo de construção de
suas identidades.
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Ciampa (2008) caracteriza a identidade como algo em movimento, está sempre
em constante transformação, é uma “metamorfose”. Sendo assim, a identidade opera como
um processo de constante metamorfose em que todo ser social encontra no processo de
constante transformação, um ser ativo, sempre em sintonia, mantendo a relação de
“reciprocidade” entre o indivíduo e sociedade, num fluxo contínuo de interação durante toda a
vida.
A identidade não é algo “inato” existente na consciência no momento do
nascimento, ela permanece sempre incompleta, está sempre “sendo formada”. Ciampa (1998)
nos explica que a identidade deve ser entendida como metamorfose, como articulação da
subjetividade e da objetividade, e considera que o “vir-a-ser-sujeito” implica a dialética da
constituição recíproca de ambas. O autor acrescenta outros pontos para clarificar esta
concepção de identidade afirmando que, como processo que articula a subjetividade e a
objetividade, a identidade é metamorfose constitutiva do sujeito, localizando-o no mundo,
dando-se sempre como relação, tanto sincrônica como diacrônica. “Evidentemente, não se
trata aqui de metamorfose como processo natural (como a da borboleta), mas de processo
histórico e social, que se dá fundamentalmente como produção de sentido — o que é próprio
do agir comunicativo” (CIAMPA, 1998, p. 92).
Com isso, percebe-se que o processo de formação e transformação da identidade
pessoal é central para o processo de reprodução da vida humana, da cultura, da sociedade e do
indivíduo. Esses três elementos são distintos, mas indissociáveis como produtos e ao mesmo
tempo como produtores de sentido. Então, é desta forma que “tornar-se humano” constitui-se
metamorfose possível pela “familiarização” do homem (CIAMPA, 1998, p. 93).

Quer estejamos nos interrogando a propósito do vir-a-ser-sujeito, assumindo a
explicação psicanalítica, quer estejamos nos perguntando sobre a metamorfose
humana, assumindo a explicação histórica, ambas as indagações constituem querelas
sobre interpretações que, em última instância, buscam compreender e promover a
emancipação do ser humano. As várias interpretações são expressões de diversas
concepções de natureza humana que competem entre si e, como tais, produtoras de
diferentes sentidos (CIAMPA, 1998, p. 99).

Logo, Ciampa (1998) entende o processo de metamorfose como o movimento das
transformações que vão configurando nossas identidades, através da história que se configura
no passado, assim como através do um futuro que ainda está sendo buscado. Assim, uma
psicologia que se propõe como “crítica” — dentro de uma abordagem histórica e social, ao
considerar adequadamente estes aspectos superestruturais (o que exige também considerar a
esfera do agir comunicativo) — entende a identidade (definida como metamorfose) como

30

articulação da subjetividade e da objetividade, também não pode só pela subjetividade: de
fato, o “vir-a-ser-sujeito” implica a dialética da constituição recíproca de ambas (CIAMPA,
1998).

2.2.2 Metamorfose e emancipação: estudantes no intercâmbio estudantil

No nível da sociedade, a tarefa das instituições consiste em acumular sentidos e
colocá-los à disposição dos indivíduos, tanto para ações particulares como para toda sua
conduta de vida. De acordo com Ciampa (1998), à medida que aumenta a complexidade da
estrutura social, há uma crescente autonomização de setores, como a economia e a política,
em que as orientações são cada vez mais pautadas pelas regras do agir instrumental e
estratégico, e não do agir comunicativo.

É o que vem sendo caracterizado como colonização do mundo da vida pelo sistema,
que torna obrigatório o sentido “racional” com respeito aos fins (ou seja, uma
racionalidade instrumental) das condutas nas áreas funcionais que aquelas
instituições controlam e, mais ainda, que transforma o agir comunicativo, próprio do
mundo da vida, em agir estratégico, próprio do mundo sistêmico (o sentido
“racional” com respeito aos fins). Já se fala hoje que essa colonização do mundo da
vida vai se tornando uma colonização do futuro [...]. O mercado, como instituição
econômica originalmente a serviço do mundo da vida, passa a colonizá-lo pela
estratégia da globalização, ultrapassando de longe tudo que já se fez na história em
termos de colonialismo e de imperialismo (CIAMPA, 1998, p. 98).

Mesmo instituições antigas (como igrejas, que perderam o status de “grandes”
instituições), apesar de continuarem cultivando suas interpretações tradicionais, precisam
oferecê-las competitivamente num âmbito pluralista. Pois bem, se este quadro toscamente
pincelado da modernidade estiver correto e se reconhecermos a base intersubjetiva da vida
psíquica individual não poderemos ignorar que é neste mundo caracterizado pelo pluralismo
moderno e pela crise de sentido que hoje está se dando a formação e transformação da
identidade pessoal (CIAMPA, 1998, p. 98).

O aumento de frequência de crises de sentido, sejam subjetivas sejam
intersubjetivas, parece ligar-se às características das modernas sociedades, que
impedem ou dificultam o compartilhar de sentidos entre as comunidades de vida.
Frente a isso, alguns optam por uma postura fundamentalista e dogmática ou então
por uma postura relativista, ambas perigosas (CIAMPA, 1998, p. 99).
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Com relação ao paradoxo do mundo contemporâneo, Ciampa (1998) aponta que,
de um lado, ele pode ser caracterizado pela perda de sentido que se expressa pela ampliação
das crises existenciais e de orientação; de outro lado, ele aparece como um mundo em que,
cada vez mais indivíduos têm oportunidade de se liberar de opressões coletivas tradicionais,
ou seja, ora nas tentativas de um retorno às raízes, ora nas buscas de novas configurações
identitárias para aqueles que procuram encontrar sistemas interpretativos que os orientem, à
medida que a consciência reflexiva aumenta. “O desafio, face à crescente ameaça de
colonização do mundo da vida, é criar condições para que a metamorfose humana, por mais
contraditória e complexa que seja não perca seu sentido emancipatório” (CIAMPA, 1998, p.
101).
Nos escritos de Ciampa, principalmente na obra titulada “A estória do Severino e
a História da Severina: um ensaio de Psicologia Social”, o autor aborda precisamente a
questão da identidade do sujeito que busca formas de se emancipar. Segundo Almeida (2017),
a temática da emancipação abarca uma série de questões, como por exemplo a individuação, o
reconhecimento, o lugar do sujeito nas práticas sociais, as mediações entre a existência dos
indivíduos e a vida social; além das interconexões entre formas de vida e estrutura social, os
elos entre os movimentos e as classes sociais, as diferentes formas de conflito e os limites e
potencialidades de ações emancipatórias.

Segundo Beltrame (2015), se em sua origem no direito romano emancipação dizia
respeito à maioridade civil, progressivamente passou a ter um cunho teológico e
essencialista (como ato de vontade pessoal, exercício autocentrado). Mais tarde,
ainda conforme Beltrame, com o iluminismo, o termo passou a significar a
autoliberação das cadeias da tradição e da autoridade, uma liberação geral da
submissão ao poder, ganhando maior relevo a partir do pensamento marxiano e a sua
exigência de conciliação entre homem e natureza, entre homem e sociedade, entre
homem e homem. Desde então, considera-se que a emancipação diz respeito a algo
de que é preciso libertar-se (ALMEIDA, 2017, p. 2).

A busca por emancipação não retira o sujeito do social, do grupo, ou seja, o
sujeito se constitui na relação com a sociedade. Lara Junior e Lara (2017) destacam que
Ciampa considera a importância das relações sociais na sua concepção de identidade e afirma
que ao compreendê-la se compreende a relação do indivíduo com a sociedade. Logo,
entendemos que a proposta teórica de Ciampa não é individualista, ou essencialista, nem
tampouco diz que a pessoa se emancipa sozinha ou prescinde do coletivo.
De acordo com Almeida (2017), é próprio da Psicologia Social Crítica o
comprometimento com processos emancipatórios e com a superação de situações pessoais e
sociais intoleráveis. Ela deve ser aberta a novos modos de ser e agir, preocupada com os
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projetos pessoais e com a dinâmica dos processos histórico-sociais. De modo abrangente,
deve ser uma ciência social emancipatória.

Vale destacar que essa proposta de identidade, a partir da narrativa de história de
vida, aponta para uma concepção de pessoa que está sempre em luta por
emancipação. Portanto, sua ontologia não pressupõe alguém estático, parado,
encerrado em si mesmo, um solipcista. Lendo a obra de Ciampa, somos convidados
a pensar não somente sobre as dificuldades e as agruras de nossa sociedade, mas
temos que olhar e valorizar os sujeitos que, de alguma forma, buscam novas
possibilidades para suas vidas (LARA JUNIOR; LARA, 2017, p. 3).

Almeida (2017) coloca a questão de emancipação enfatizando a relevância da
autonomia, que se refere, aqui, à condição de se relacionar com as pessoas de modo
igualitário, uma relação de sujeito a sujeito, livre de coações, pressupondo a autoexpressão e o
reconhecimento do indivíduo, bem como uma identidade pautada pela posição crítica no
mundo, em relação aos outros e a si próprio. “A autonomia corresponde à capacidade de
escolher livremente aquilo que se considera importante, contrapondo-se ao livre-arbítrio, isto
é, à possibilidade de escolha entre coisas dadas, à definição de projetos pessoais segundo
parâmetros sociais preestabelecidos” (ALMEIDA, 2017, p. 3). De acordo com o autor, a
autonomia corresponde ao que Ciampa considera como a “transformação das determinações
exteriores em autodeterminação (e não uma impossível libertação das determinações
exteriores)”.

Cabe frisar aqui a importância do diálogo que deve se dar entre o eu e os outros no
sentido de propiciar o reconhecimento intersubjetivo da identidade que se pretende
autônoma. A autonomia nunca é autossuficiência centrada em si mesma, porque
necessariamente está referida ao reconhecimento. Os ideais de autonomia não se
confundem com formas de satisfação do desejo próprias do individualismo burguês,
em que as pessoas negam a alteridade dos outros com quem convivem,
considerando-as como simples objetos de realização e manipulação. É preciso
lembrar que a autonomia é sempre referida a uma identidade: as “expressões de
autonomia, portanto, são representações de quem o indivíduo é no processo de
tornar-se” (ALMEIDA, 2017, p. 3).

Almeida (2017) enfatiza o argumento da emancipação baseado na ideia de
autonomia explicando que esta tem que ser constantemente conquistada e preservada, já que é
potencialmente vulnerável às injunções sociais e aos acontecimentos, às determinações
sistêmicas e aos dramas da vida cotidiana.
Para mais entendimento sobre a relação indivíduo e coletivo recorremos ao artigo
de Lima (2008). Nesse, o autor coloca como referência a escola de São Paulo, liderada por
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Silvia Lane, no ano de 1984. Na década de 1980 a escola de São Paulo já não considerava
mais a dicotomia indivíduo x grupo, nem a diferença entre o indivíduo no grupo e indivíduo
isolado, mas entendia o grupo como condição necessária para a constituição humana; sendo
por um lado o promotor de sua ação como sujeito histórico, como o elemento de sua alienação
do outro.
Ainda conforme o autor, a identidade, inclusive, passa a ser uma categoria de
análise implicada no entendimento do desenvolvimento individual e sua indissociabilidade
com o social, com as massas. “O trabalhos realizado por Ciampa (1987, 2002), mostram essa
preocupação e, após ter desenvolvido uma compreensão da identidade como metamorfose,
explica a relação entre o indivíduo e o grupo como uma tensão entre “políticas de identidade”
e “identidades políticas” (LIMA, 2008, p. 6, grifos do autor).
Ao postular que a nossa identidade individual não se é inerente ao grupo do qual
fazemos parte, entendemos que o indivíduo aprimora a sua existência atrelado a sua
individualidade ao grupo social ao qual pertence. Conforme Lara Junior e Lara (2015, p. 259),
“tal concepção possibilita entender a identidade humana como resultado da simultaneidade
entre a socialização e a individuação, as quais se desenvolvem por meio do entendimento
linguístico com outros e pelo entendimento intrasubjetivo-histórico-vital consigo mesmo”.

2.3 Feminismo e Mulherismo africano

De um tempo para cá foi percebido que alguns estudos feministas vem se atentado
à questão do feminismo levando em consideração a pluralidade das mulheres no mundo todo.
Sabemos que não existe uma única história do feminismo, ela é plural e varia dependendo da
sociedade, assim como a identidade vai ganhando formas e novos significados.
De acordo com Bamisile (2013), historicamente, as ideias feministas são diversas
e estão ligadas a movimentos culturais internacionalmente variados, como tem sido
recorrentemente assinalado por vários estudiosos deste assunto. Esta é a razão pela qual é
difícil chegar-se a uma definição concisa e universal do termo.
O debate acerca de gênero tem constituído em algo significativo principalmente
para pensar o lugar da mulher levando em conta as representações sociais de cada sociedade.
Isto é, de acordo com estudos apresentados nos últimos anos sobre a questão do feminismo e
da representatividade feminina, tem-se quebrado com a ideia da homogeneidade do
feminismo norte-americano branco que busca dar conta de todas as demandas das mulheres,
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sendo assim, questões sobre a identidade feminina têm sido pautadas para discutir a questão
que envolve a figura feminina mediante a cultura na qual está inserida.
De acordo com Haraway (2004), a partir dos anos 1980 começa a haver uma
mudança. Inicia-se uma produção teórica feminista em diversas outras culturas, não somente a
americana (branca) e europeia, tendo como exemplos, os estudos de Spivak (2010), que
analisam a realidade da mulher e da cultura indiana; os estudos de Lucía Guerra (1995), que
traçam a história cultural da identidade feminina na América do Sul; as pesquisas de Alice
Walker (1983), de Hazel Carby (1987) e de Angela Davis (2013), representando as mulheres
negras americanas; e Cleonora Hudson-Weems (1993) que traz a ideologia Africana
Womanism, a qual baseia-se na cultura africana e, portanto, necessariamente se concentra nas
experiências únicas de luta, de necessidade e dos desejos das mulheres locais, tanto na
diáspora quanto no próprio continente africano.
De acordo com Collins (2017), as mulheres negras estão a um ponto de tomar
uma decisão que em muitos aspectos reflete aquela enfrentada por afro-americanos enquanto
coletividade. Baseando-se em parte nos trabalhos inovadores construídos por Toni Cade
Bambara, Ntozake Shange, Angela Davis, Toni Morrison, June Jordan, Alice Walker, Audre
Lorde e outras mulheres negras que “quebraram o silêncio” na década de 1970, as mulheres
afro-americanas nos anos de 1980 e 1990 desenvolveram uma “voz”, um ponto de vista
autodefinido e coletivo sobre a feminilidade negra. Ainda de acordo com autora, as mulheres
afro-americanas agora estão diante de um momento histórico diferente. As mulheres negras
parecem ter uma voz, e com essa voz recém-descoberta vem uma nova série de preocupações.
Collins (2017) aponta que o novo espaço público fornecido pelo sucesso das
mulheres negras fez emergir diferenças já existentes entre essas mulheres, estruturadas ao
longo dos eixos de sexualidade, classe social, nacionalidade, religião e região.
Nesse sentido, se as mulheres afro-americanas podem formar uma “voz” singular
sobre a posição da mulher negra, permanece menos como uma questão do que como
as vozes das mulheres negras coletivamente constroem, afirmam e mantêm um
ponto de vista autodefinido e dinâmico. Dado o contexto político cada vez mais
problemático que tem afetado as mulheres negras como um grupo (Massey; Denton,
1993; Squires, 1994), tal solidariedade é essencial. Assim, garantir a unidade do
grupo, embora reconhecendo a enorme heterogeneidade que opera dentro dos limites
do termo “mulheres negras”, compreende um desafio fundamental agora
confrontado pelas mulheres afro-americanas (COLLINS, 2017, p. 04).

A autora nos chama a atenção para a discussão sobre a diferença e semelhança
que pode ser encontrada entre feminismo negro e mulherismo, trazendo algumas das
implicações teóricas de usar os termos “mulherismo” e “feminismo negro” para nomear o
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ponto de vista de mulheres negras. “Meu propósito não é classificar as obras de mulheres
negras ou afro-americanas em uma ou outra categoria. Em vez disso, pretendo analisar como
o esforço para categorizar obscurece os desafios básicos que as mulheres afro americanas
enfrentam enquanto um grupo” (COLLINS, 2017, p. 4). Entretanto, coloca que muitos
pensadores, assim como Walker, destacam que muitas mulheres afro-americanas veem pouca
diferença entre os dois termos, uma vez que ambos apoiam uma agenda comum de
autodefinição e autodeterminação das mulheres negras. A autora complementa citando
Barbara Omolade (1994), para a qual o feminismo negro é por vezes referido como
Mulherismo, porque os dois estão preocupados com as lutas contra o sexismo e o racismo
enfrentados pelas mulheres negras.
Como ressalta Collins (2017), o trabalho da feminista negra, a teóloga Katie
Geneva Cannon, Ética Mulherista Negra (1988), evoca esse sentido visionário do
mulherismo. Como um sistema ético, o mulherismo está sempre sendo construído, não como
um sistema fixo e fechado de ideias, mas que evolui continuamente a partir de sua rejeição a
todas as formas de opressão e seu compromisso com a justiça social.
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3 INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES GUINEENSES NO ENSINO SUPERIOR NO
BRASIL

O processo de intercâmbio, sem dúvida, constitui em uma experiência marcante
na vida de cada um dos intercambistas. Esse processo não só envolve a questão educacional,
mas também de trocas culturais e de experiências de vida, tanto por parte dos intercambistas
como por parte dos nativos, e essa troca também é vista entre os próprios intercambistas de
diferentes países que o Brasil mantem a cooperação. Ao longo das últimas décadas a
cooperação internacional brasileira tem expandido para parte de uma política externa que
busca projetar, ou seja, manter diálogo entre vários países em desenvolvimento que fazem
parte dos Sul Global, conhecido como Cooperação Sul-Sul.
De acordo com Subuhana (2009), muitos alunos africanos em especial os da
África lusófona são provenientes das capitais dos países de origem: Bissau, Luanda, Maputo,
Praia, São Tomé e de cidades como Beira, Príncipe, Santo Antão e São Vicente. Essa
população se identifica a partir de classificações distintas que se referem a distinções étnicoraciais e linguísticas que podem ou não se cruzar como negros, mestiços, indianos, mulatos e
brancos; fulas, macuas, umbundus e rongas; são bilíngues e/ou multilíngues, ou seja, falam
português, emakhwa, ciyao, bitonga, crioulo, kikongo, inglês e francês, entre outras línguas.
Subuhana (2009) ressalta que o desenrolar de sua pesquisa sobre a experiência
sociocultural de universitários da África Lusófona no Brasil o fez crer que não só existe uma
circularidade nos projetos desses estudantes, como também se manifesta a vontade de
preservar a herança cultural, através da manutenção de hábitos culinários e estéticos. Do
mesmo modo, esses encontros operam as celebrações de festas em comemoração à
independência de seus países de origem, assim como permitem uma identificação com
compatriotas, com outros africanos, com os Palops, com os pertencentes à Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e com os de outras nacionalidades e comunidades
regionais ou transfronteiriças.
Assim, nesse capítulo tratamos da política de intercâmbio que permite com que
estudantes de outros países venham para o Brasil fazer intercâmbio; discutimos sobre gênero e
raça no contexto brasileiro, e a respeito do caso específico da identidade das jovens
guineenses intercambistas em território brasileiro.
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3.1 África e Brasil: cooperação bilateral no âmbito educacional e cultural

De acordo com Agência Brasileira de Cooperação (ABC) (2012), o Brasil mantém
relações de cooperação técnica com a América Latina, Caribe e África, com atuações pontuais
na Ásia (Timor Leste, Afeganistão e Uzbequistão), Oriente Médio (Líbano e Territórios
Palestinos) e Oceania. Em 2008, a ABC aprovou e coordenou a execução de 236 projetos e
atividades pontuais de cooperação técnica Sul-Sul, beneficiando 58 países em
desenvolvimento. A cooperação técnica Sul-Sul bilateral do Brasil, segundo a agência, está
concentrada nas áreas de agricultura (incluindo produção agrícola e segurança alimentar),
formação profissional, educação, justiça, esporte, saúde, meio ambiente, tecnologia da
informação, prevenção de acidente de trabalho, desenvolvimento urbano, biocombustível,
transporte aéreo e turismo. Aponta também, outras áreas, como cultura, comércio exterior e
direitos humanos, estão contempladas em projetos e atividades de concepção mais recente.
A ABC ressalta a importância de troca de experiências e de conhecimentos, algo
que materializa o sentimento de solidariedade e responsabilidade entre os povos, beneficiando
todas as partes envolvidas na cooperação. Destarte, a cooperação aponta para importância dos
laços histórico-culturais. Nesse sentido, o Brasil tem apostado no fortalecendo desses laços
com os países africanos, em particular com os países lusófonos da África.
O Brasil mantém uma aproximação mais consistente de trocas culturais com
países que tem o português como língua oficial, como no caso da Guiné-Bissau e outros
países que fazem parte de Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Diante disso,
a vinda dos estudantes de países africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) para cursar
o ensino superior no Brasil, muitas das vezes, é devido à aproximação pela língua que,
consequentemente, ajuda e facilita na comunicação intercontinental.
De acordo com a ABC,
Nesse âmbito, muitos são os países que já estabeleceram acordos com o Brasil, a fim
de receberem capacitação ou condições adequadas para o desenvolvimento, dentro
das possibilidades oferecidas pelo próprio país, de ações que promovam um
significativo impacto positivo na qualidade de vida das populações dos países
parceiros. Assim, tendo em vista a proximidade histórico cultural que o idioma
comum estabelece, é natural que os laços mais estreitos da cooperação horizontal
brasileira sejam com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, os PALOP
(SITE ABC).1

1

A cooperação Brasil-PALOP. ABC (Agência Brasileira de Cooperação) - Ministério das Relações
Exteriores, Brasília, 2012. Disponível em:<http://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoSulSul/Palop>. Acesso
em 10 ago. 2019.
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A ideia de criar uma comunidade na qual possam participar todos os países e
povos que compartilham a mesma herança histórica o mesmo idioma no caso a língua
portuguesa e que compartilhem uma visão do desenvolvimento e da democracia cria-se a
CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa).
Atualmente a CPLP conta com nove (9) países membros Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e
Timor Leste; e tem como objetivo geral o reforço dos laços de solidariedade e de cooperação.
O Secretariado Executivo da CPLP coloca que a revisão dos Estatutos da CPLP, em 2012,
estabeleceu como objetivos específicos da CPLP no que se refere à cooperação: a cooperação
em todos os domínios, inclusive os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa,
agricultura, segurança alimentar, administração pública, comunicações, justiça, segurança
pública, economia, comércio, cultura, desporto e comunicação social.

Figura 1- Mapa da África

Fonte: Todaamatéria (2020).2

De certo modo, a cooperação educacional, conta com incentivo de trocas cultural
no que se refere o diálogo entre Brasil e África. A aproximação cultural entre Brasil e África

2

Mapa político da África. Toda a matéria. Disponível em:<todaamateria.com.br/países-da-africa/>. Acesso em:
02 jan.2020.
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começou a ser desbravada há muito tempo atrás, desde o momento que o primeiro africano
desembarcou nas terras brasileiras na condição de escravizado. Desde então, começou-se a
construir uma nova identidade dos africanos e dos seus descendentes fora do continente
africano, o que contribui significativamente na construção da identidade nacional brasileira.
Após a escravidão de volta ao Brasil, não mais na condição de escravizado, mas de
estudantes, os africanos enfrentam dilemas raciais e inquietações com relação as suas
identidades.
A cooperação internacional desde sempre tem constituído em algo importante
para os países, principalmente no tocante ao desenvolvimento, nos últimos anos as relações
internacionais tanto no plano bilateral quanto no multilateral tem desempenhado um papel
significativo. De acordo com Iglesias Puente (2010), dentre as modalidades de cooperação
internacional para o desenvolvimento destaca-se a cooperação técnica, que representa uma
parcela considerável do esforço global em prol do desenvolvimento.

A Cooperação para o Desenvolvimento nasceu em meados do século XX, mais
precisamente no final década de 1940 e início da seguinte. Portanto, é um conceito
relativamente recente em termos da história das relações internacionais. Sua origem
está indelevelmente ligada ao final da Segunda Guerra Mundial, ao Plano Marshall,
à criação das Nações Unidas e das instituições de Bretton Woods, e à
descolonização (IGLESIAS PUENTE 2010, p. 40).

De acordo Iglesias Puente (2010), o Brasil participou da evolução da cooperação
técnica internacional desde seus primórdios, primeiro, e por muitos anos, na condição de país
recipiendário, participação de que resultaram contribuições pontuais, porém importantes para
seu processo de desenvolvimento econômico. Com o decorrer dos anos, o país, não sem
grandes esforços, evoluiu significativamente na construção de instituições maduras, de um
Estado moderno e de estruturas produtivas complexas e capazes de contribuir para o avanço
econômico e social.

À medida em que atingiu patamares mais elevados no caminho do desenvolvimento,
no aperfeiçoamento de suas instituições e no domínio de vastas áreas do
conhecimento sentiu-se o Brasil em condições de compartilhar parte dessas
conquistas, algumas delas propiciadas ou impulsionadas pela cooperação recebida,
com outros membros da comunidade internacional. Chamado a partir do final dos
anos 1970 a também contribuir nos esforços da cooperação Sul-Sul, o País, sem
renunciar completamente à condição de recipiendário, respondeu com participação
incipiente, a princípio, mas gradualmente progressiva, por meio da cooperação
técnica entre países em desenvolvimento (CTPD), também conhecida como
cooperação horizontal (IGLESIAS PUENTE, 2010, p. 31).
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Ainda de acordo com autor, a Cooperação Técnica entre Países em
Desenvolvimento (CTPD) deve também ser entendida como um dos meios com que conta o
Brasil para se afirmar no cenário internacional.
Nos últimos anos a política externa brasileira de cooperação tem apresentado
resultados positivos tanto no âmbito da cooperação bilateral como multilateral e vem
desenvolvendo atividades nos diferentes segmentos nos países parceiros, sobretudo nos países
da África e América do Sul, especialmente através da cooperação Sul-Sul.
De acordo com Saraiva (2015), professor titular de Relações Internacionais da
Universidade de Brasília, a África passou a ver o Brasil como espelho em movimento, uma
referência de um país que, um dia colônia, teria construído algo novo, na cultura, nas
possibilidades de sua economia, diferente dos modelos dos europeus e asiáticos de
independência.
Ainda de acordo com Saraiva (2015), o século XXI abriu de vez a brecha
africano-brasileira.

O Brasil, na década de ouro do crescimento econômico na África, respondeu
positivamente. E já se pode dizer que está em curso um projeto de articulação
estratégica africano-brasileira, ainda que seja ele ainda embrionário e apresente
algumas deformações de construção (SARAIVA, 2015, p. 96).

O autor nos lembra que o Brasil ainda não substituiu nenhum outro ator estatal
internacional em seu peso relativo no investimento, na presença comercial nem no peso
geoestratégico ou político na África. No entanto, avançou posição em sua fronteira oriental.
Substituiu o período de silêncio nas relações com a África por um ciclo virtuoso de
cooperação e desenho de projetos para o continente africano. Ainda ressalta o autor a
recuperação, no governo Lula, da política africana que permitiu ao Brasil certa participação na
fronteira atlântica do Brasil e proveu funcionalidade aos interesses brasileiros, além de certos
valores à projeção internacional do país.

Chegam à África jovens engenheiros e trabalhadores de todo o Brasil, mesmo de
pequenas cidades, que hoje trabalham em empresas brasileiras e internacionais em
países que viraram canteiros de obra, como Angola. O ir e vir se tornou mais visível.
Há mais brasileiros na África nesta quadra histórica e já começam esses brasileiros a
conhecer e admirar mais as realidades do outro lado do Atlântico Sul (SARAIVA,
2015, p. 97).

De acordo com Marroni de Abreu (2018), o governo brasileiro tem mantido
interação direta com seus pares africanos, seja em suas capitais onde há cada vez mais
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embaixadas brasileiras, seja junto à União Africana, da qual o Brasil participa como
observador, ou mediante as organizações sub-regionais da África. De acordo com Saraiva
(2015), esses avanços se estendem ao lado comercial entre o Brasil e a África. Já são
relevantes as trocas comerciais. A corrente comercial do Brasil com a África está nesses dias
em cerca de 6% do intercâmbio do Brasil, aproximando-a de valores em torno de US$ 25
bilhões, valores do ano de 2012. O Brasil vem, assim, contribuindo com os projetos de
desenvolvimento africanos. Tais projetos, que são e devem ser africanos, mereceram a
contribuição da experiência brasileira. Ainda de acordo com autor, “É evidente que há
problemas nas relações africano-brasileiras. Mas a aproximação pode se traduzir em parceria
mais equilibrada ao longo do tempo” (SARAIVA, 2015, p. 99).

O caráter histórico e multifacetado das relações Brasil- -África reveste-se de especial
importância com a necessidade de constante debate sobre o tema e a participação de
distintos setores da sociedade. Historicamente, recorda-se que o primeiro país a
reconhecer a independência do Brasil, até antes dos Estados Unidos, foi o Reino do
Benin, em 1823. Desde então, com maior ou menor intensidade, a África exerceu
papel distinto na formação e execução da política externa brasileira, observando-se o
nadir, no final do século XIX e início do XX, e sua retomada, com a Política Externa
Independente de Jânio Quadros e João Goulart, no início da década de 1960. Nas
primeiras décadas do século XXI, no entanto, podemos identificar o zênite das
relações, acompanhado pela atribuição ao continente de uma prioridade estratégica,
desde então, na política externa brasileira (JORGE, 2018, p. 18).

Com relação aos projetos de cooperação no âmbito educacional, o Brasil forneceu
os programas: Programa de Estudante Convenio de Graduação (PEG-G) e Programa de
Estudante Convenio de Pós-graduação (PEG-PG), que são programas de cooperação
educacional exercidos entre países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém
Acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia. Estes países fazem
do parte do Continente africano, Ásia, Oceania, América Latina e Caribe. Os dois Programas
mantêm as suas atividades, é administrado de uma forma conjunta pelo Departamento
Cultural (DC) do Ministério das Relações Exteriores (MRE), pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Além das bolsas de PEC-G e PEC-PG já mencionadas, merecem destaque as
atividades de educação à distância e de ensino profissional. O Instituto Rio Branco
do Itamaraty também recebe jovens diplomatas dos cinco PALOP para a formação
profissional. Organizações da sociedade civil que atuam nesse campo, nos PALOP,
são em número mais reduzido, podendo-se incluir a Associação de Apoio ao
Programa Alfabetização Solidária (AAPAS), a AlfaSol, a Missão Criança e o
Instituto Elos – geralmente concentradas em programas de educação de jovens e
adultos. Desde 2003, a Ação Educativa, ONG brasileira com sede em São Paulo,
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tem estado envolvida em projetos de educação não formal em países da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), através da organização de seminários e da
criação de um Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos na
Cooperação Sul-Sul, em parceria com a UNESCO e a Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro -Brasileira (UNILAB) (MILANI; DA
CONCEIÇÃO; SABA M’BUNDE, 2016, p. 20).

Em 2010 foi aberta a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB), que faz parte de UAB (Universidade Aberta do Brasil). A
UNILAB recebe os estudantes dos países africanos de língua portuguesa e Timor Leste. De
acordo com diretrizes da UNILAB, como instituição científica, tecnológica e cultural de
cooperação e integração internacional, a mesma atua como foco disseminador da cultura e do
saber entre o Brasil e os países parceiros, fazendo deste aspecto ponto de convergência e
integração universitária afro-brasileira.
De acordo com suas diretrizes, a UNILAB adota como princípios da formação em
nível superior: 1º. Desenvolvimento da ciência e da tecnologia, com caráter humano e social;
2º. Reconhecimento das diferenças como meio de cooperar e integrar; 3º. Reconhecimento e
respeito à diversidade étnico-racial, religiosa, cultural, de gênero etc. De certo modo, a
cooperação educacional, conta com incentivo de trocas cultural no que se refere o diálogo
entre Brasil e África.
Jorge (2018) destaca que a profundidade das relações do Brasil com o continente
africano ultrapassa os interesses econômicos e comerciais, pois observa-se na sociedade
brasileira um crescente interesse pela África, em função de diversos vínculos históricos, entre
os quais destaca o mais aparente: a estrutura social do país, que conta com cerca de 50% de
sua população que se autodeclara afrodescendente.

A necessidade patente dos

afrodescendentes brasileiros em se aproximar com o continente africano, ora em termos
acadêmicos, ora em termos pessoais ou comerciais, pode ser evidenciada pelos números de
comércio exterior, e pelo aumento vertiginoso no número de teses, dissertações e artigos sobre
temas africanos, em universidade e centros acadêmicos brasileiros, ao longo da última década.

3.1.1 Brasil e Guiné-Bissau: cooperação bilateral no âmbito educacional e cultural

Saraiva (2015) aponta que a inserção do Brasil na África está mais conforme o
que Amando Cervo chama de paradigma logístico das relações internacionais da era Lula. Sua
ênfase é voltar-se para o desenvolvimento interno sustentável, gerador de mais empregos para
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seus nacionais. Sua implicação externa é a busca de parcerias em matriz horizontal, com
ganhos mútuos no ambiente das relações internacionais do sul.
Segundo a Agência Brasileira de Cooperação (ABC), os países do continente
africano são importantes parceiros da cooperação técnica Sul-Sul do Brasil. A cooperação
brasileira atende mais de trinta e três países da África. Os países de língua portuguesa
(incluindo-se Timor Leste) reúnem o maior número de projetos e orçamento, conforme
prioridade da política externa brasileira.
Segundo Iglesias Puente (2010), a ABC é ponto focal de toda a cooperação técnica
brasileira. Segundo pesquisa desta agência, realizada de 2000 a 2014, revela que a educação é a

terceira área mais demandada pelo continente africano no campo da cooperação Sul-Sul nos
últimos anos, perdendo apenas para saúde e agricultura. “A cooperação Sul-Sul do Brasil
focaliza a formação de recursos humanos, notadamente na "formação de formadores", de
modo a garantir a sustentabilidade e a replicação do conhecimento compartilhado”.
No que refere à educação, desde o período que marca a Guiné-Bissau como país
independente foi constatada a preocupação principalmente pela educação formal dos
cidadãos. Por conta do seu histórico de ex-colônia, depois de onze anos da luta pela
independência, nos últimos anos que antecedam a Independência o Partido Africano para a
Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) contribuiu para alfabetização de número
significativo da população em todo país. Em parcerias com países parceiros o partido
conseguiu formar em nível superior um número considerável do quadro para o país.
Mas, após a independência esse número de quadros formados não foi suficiente
para de fato dar conta da admiração do país recém-saído da independência. Na altura o país
despunha de número limitado de escolas, sem a presença da universidade. Sendo assim, foi
abrindo caminhos para cooperações internacionais, principalmente na área de educação que
pouco a pouco foi aumentando quadros guineenses formados contando com números de
bolsas de estudos que o país recebeu de vários países que a Guiné-Bissau tem e vem
mantendo cooperação desde a sua independência.
Uma das organizações que também tem dado auxílio à cooperação na área de
educação e cultura dos seus estados membros é a Agência das Nações Unidas (UNESCO)3. A
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura foi criada em 16 de
novembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz
por meio da cooperação intelectual entre as nações, acompanhando o desenvolvimento
3

É a Agência das Nações Unidas que atua nas seguintes áreas de mandato: Educação, Ciências Naturais,
Ciências Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e Informação.
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mundial e auxiliando os Estados-Membros, que hoje somam 193 países, unidos na busca de
soluções para os problemas que desaﬁam as sociedades.
A principal diretriz da UNESCO é auxiliar os países membros a atingir as metas
de Educação para Todos, promovendo o acesso e a qualidade da educação em todos os níveis
e modalidades, incluindo a educação de jovens e adultos. Para isso, a Organização desenvolve
ações direcionadas ao fortalecimento das capacidades nacionais, além de prover
acompanhamento técnico e apoio à implementação de políticas nacionais de educação, tendo
sempre como foco a relevância da educação como valor estratégico para o desenvolvimento
social e econômico dos países.
Em relação à cultura, segundo a UNESCO, a cultura, em toda sua diversidade, é
fator de desenvolvimento e coexistência em todo o mundo. Nesse sentido, ela elabora e
promove a aplicação de instrumentos normativos no âmbito cultural, além de desenvolver
atividades para a salvaguarda do patrimônio cultural, a proteção e o estímulo à diversidade
cultural, bem como o fomento ao pluralismo e ao diálogo entre as culturas e civilizações.
O Brasil é um dos países que a Guiné-Bissau mantém a cooperação em várias
áreas, inclusive a educação. Ambos os países fazem parte da comunidade da CPLP. Através
dessas cooperações já foram desenvolvidos vários projetos nos dois países em prol da
educação, como também na promoção das trocas culturas entre os dois países.

Figura 2- Localização da Guiné-Bissau na África

Fonte:Too.by (2019).
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De acordo com ABC, nos últimos 20 anos foram realizadas 62 atividades de
cooperação técnica e humanitária entre Brasil e Guiné-Bissau em áreas como segurança,
fortalecimento institucional, capacitação profissional, segurança alimentar e nutricional,
saúde, agricultura e educação.

A CTPD brasileira na África de língua portuguesa se destaca não necessariamente
pela quantidade de projetos e atividades desenvolvidas, mas sobretudo pela
qualidade das ações empreendidas. Houve um salto qualitativo importante na
cooperação com países africanos a partir de 1998, e a ABC realizou nessa época um
esforço especial de identificação e análise das demandas dos PALOP, mediante
contratação de consultorias especializadas para essa tarefa. Há que mencionar
também a interrupção de ações e programas na Guiné-Bissau, em 2001 e 2002, por
conta de circunstâncias políticas internas convulsivas no país, num exemplo de que a
cooperação técnica, para ser executada, necessita de ambiente de estabilidade
política mínima, ao contrário da ajuda humanitária (IGLESIAS PUENTE, 2010, p.
180).

Os países da África vêm enfrentando cada vez mais as dificuldades econômica e
social. No caso da Guiné-Bissau, o país atualmente apresenta quadros de conflitos internos,
golpes de estados, pouco desenvolvimento econômico e instabilidade social.

Muito importante foi a declaração da CPLP, emanada na Terceira Conferência de
Chefes de Estado e de Governo, realizada em julho de 2000, em Maputo,
Moçambique. Um dos mais relevantes aspectos foi a inclusão, nos documentos
finais da conferência, de recomendações no sentido da consolidação e do
aperfeiçoamento das instituições democráticas nos Estados-membros, em
consonância com as legítimas aspirações de seus povos, bem como a proposição da
ampliação da agenda política da CPLP tendo em vista discutir os grandes temas da
atualidade. Na direção do alargamento dos temas políticos, incluiu-se em Maputo
uma interessante declaração intitulada Declaração sobre Cooperação,
Desenvolvimento e Democracia na Era da Globalização. A declaração foi
importante diante das crises políticas naqueles anos e ainda em curso em países
africanos de língua portuguesa, como no caso da Guiné-Bissau e antes em São Tomé
e Príncipe. Também se referiu a declaração aos compromissos de participação dos
cidadãos no reforço da democracia, na manutenção de um diálogo permanente entre
todas as forças da sociedade e da participação individual no processo de
desenvolvimento socioeconômico (SARAIVA, 2015, p. 107).

De acordo com esse autor, o gesto político do Centro Cultural de Belém, em
Lisboa, onde se criou a CPLP, traduzia uma nova história, bastante mais recente, de recriação
dos laços de solidariedade no espaço dos países da língua portuguesa. A afirmação política da
CPLP veio acompanhada por outra vertente, a da afirmação jurídica. Ambas vêm permitindo
que a CPLP amadureça sem pressa, por meio de vigorosa diplomacia parlamentar e de
concertação de alto nível.
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O Brasil tardou a se interessar pela CPLP [...] Houve também, contra a CPLP, um
rol de dificuldades que dificulta a inserção positiva dos cinco países africanos da
CPLP. Cada um deles é bastante diferente um do outro e possui, em parte, objetivos
e interesses distintos em relação aos objetivos da CPLP. A CPLP também conversa
com os Palop. O segundo é parte da CPLP, embora os países que conformam os
Palop possuam caminhos próprios, como parte africana da CPLP. São, todos esses
países, também marcados por grande variedade de línguas e culturas (SARAIVA,
2015, p. 109).

Podemos ver que apesar das dificuldades o século XXI tem apresentado
resultados positivos na via complexa de construção de uma comunidade fraterna de países de
língua portuguesa, pois como aponta Saraiva (2015), propostas concretas nos campos da
educação social e do treinamento para o trabalho vêm se desenvolvendo.

Se as perspectivas de crescimento econômico e robustecimento institucional animam
países do resto do mundo a interagir com a África, os desafios que esse continente
enfrenta no início do século XXI concorrem, em proporção semelhante, para atrair a
atenção internacional: negociações comerciais, migrações, questões de segurança,
fortalecimento da democracia, os impactos geopolíticos da Primavera Árabe,
mudança do clima, etc. Eles não são poucos, mas os africanos têm-se esforçado para
lidar com esses fenômenos (MARRONI DE ABREU, 2018, p. 6).

De acordo com a fala do ex-ministro das relações exteriores, Aloysio Nunes
Ferreira, publicada no site do Mistério das Relações Exteriores, relata que esteve na África
quatro vezes, percorreu 16 países africanos, conversou com líderes políticos e empresários.
Em todos os contatos, foi nítida a disposição de concretizar negócios e aprofundar a
cooperação. Faltava uma visão para a África que se encaixasse na expectativa dos
interlocutores africanos, que querem ser vistos como parceiros interessados em explorar
oportunidades comerciais e de investimentos e não com um olhar paternalista de falsa
comiseração. A sua agenda na África enfatizou a busca de benefícios tangíveis. Em suma,
menos retórica e mais resultados. O ministro ainda acrescentou:

Sob a presidência brasileira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (20172018), ocorreram 13 encontros ministeriais e várias reuniões técnicas para acertar
políticas comuns, trocar experiências e adotar acordos em áreas como turismo,
energia e igualdade de gênero. O intercâmbio com a África cresceu 20% entre 2016
e 2017, alcançando US$ 14,92 bilhões. Com a integração da Apex ao Itamaraty,
nossos setores de promoção comercial ganharam musculatura e estão mais bem
preparados para prospectar mercados e apoiar a internacionalização das empresas
brasileiras. Cabe aos empresários aproveitar as imensas oportunidades que se abrem.
A África já cresce a ritmo superior à média mundial, possui mercado consumidor em
expansão e terá influência crescente na economia global. É um continente
estratégico para o Brasil e para a construção de uma ordem multipolar. É por isso
que não há tempo a perder. Munidos de visão de longo prazo, estamos dando
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consequência prática ao nosso compromisso permanente com a África (FERREIRA,
2018, online).

Nos últimos anos a cooperação brasileira com os países africanos tem se
intensificado cada vez mais, no caso da Guiné-Bissau a cooperação internacional vem
ganhando forças aos poucos devido a alguns abalos nos últimos anos por conta dos conflitos
internos que o país tem enfrentado. “Nos últimos anos, a África vem superando o drama
histórico das guerras intestinas e internacionais. O número de países africanos com conflitos
armados internos caiu de 13 para 5, nos últimos seis anos” (SARAIVA, 2008, p. 89).
A Guiné-Bissau está se erguendo na política de cooperação internacional, mas
entre Guiné-Bissau e Brasil a cooperação vem se fortalecendo. No que diz respeito à
cooperação na área da educação e cultura tem ganhado destaques nos últimos tempos. De
acordo com Ministério da Educação, a cooperação desenvolvida pelo MEC com os países
africanos pode ser dividida em cooperação técnica, educacional e acadêmica, que por meio de
programas, projetos e ações permitem transferir ou compartilhar conhecimentos, experiências
e boas práticas por intermédio do desenvolvimento de capacidades humanas e institucionais,
além do apoio e fomento à mobilidade estudantil e o intercâmbio de alunos e profissionais da
educação.

3.2 Gênero e Raça no Brasil

O Brasil e a Guiné-Bissau se parecem não só pela língua oficial, mas também pela
cultura, pois consideramos que mesmo localizando-se em continentes diferentes, encontramos
semelhanças em ambas as culturas. O Brasil é um país onde as manifestações culturais
africanas se fazem presente, ao passo que também ainda guarda marcas do seu processo
escravocrata e de colonização.
Desde a chegada dos colonizadores em 1500 as terras brasileiras foram marcadas
pela hierarquização de raça. A partir da colonização do país, a relação entre os nativos
indígenas e europeus foi baseada na superioridade branca; o mesmo aconteceu com os negros
africanos escravizados. Entretanto, o negro escravizado encontrava-se em uma sociedade
onde não cabia a sua cultura, e as suas origens eram estigmatizadas.
De acordo com Almeida (2017), no plano social, a noção de emancipação procura
dar conta da violência sofrida por indivíduos e grupos. Como salienta o autor, no dia a dia a
violência também aparece por meio de diferentes formas de desrespeito físico, de
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discriminações e humilhações. Muitas vezes, ela assume formas sutis, dissimuladas. Existem
formas de violência que constituem padrões tão arraigados de sociabilidade que, por vezes,
são naturalizadas e quase invisíveis como tal. A noção de emancipação também deve dar
conta desta violência encoberta que avilta a identidade das pessoas.
O referido autor coloca que o indivíduo expressa o entrecruzamento de distintas
contradições sociais, e certas superações de ordem pessoal não implicam que os sujeitos
deixem de sofrer outras formas de dominação, injustiças e discriminações. Segundo ele, as
várias personagens que compõem a identidade podem sofrer diferentes formas de sujeição,
pois, uma mesma pessoa poderá ser discriminada variavelmente por ser mulher, negra, por
sua opção sexual, por sua religião, pela condição empregatícia etc. As superações de ordem
individual não implicam também que outros indivíduos submetidos às mesmas injunções
limitantes estejam livres delas (ALMEIDA, 2017). Complementando essa informação,
Gusmão (2009) nos chama a atenção para o debate da existência de processos intensos de
discriminação e racismo na realidade brasileira e a percepção e a vivência do sujeito negro e
africano nesse contexto.
Conforme Angela Davis (2013), racismo e sexismo frequentemente convergem.
Portanto quando se trata da mulher negra no Brasil é praticamente impossível falar de gênero
sem falar da raça. A discriminação submetida às mulheres negras é marcada pela questão de
gênero assim como de raça. Baseado nisso, ponderamos que, as mulheres negras no Brasil,
além do preconceito de gênero, sofreram e [muitas] ainda sofrem por ser negra. No âmbito
educacional, por exemplo, passaram-se séculos, desde a chegada dos colonizadores
portugueses, até a mulher - diga-se branca - obter o acesso à educação formal, contudo, mais
tempo levou para a mulher negra, dado o regime escravista que perdurou oficialmente no país
até o ano de 1888.
Ressalta Fraser (2006) que, na verdade, o gênero não é somente uma
diferenciação econômico-política, mas também uma diferenciação de valoração cultural.

O que poderia ser considerado como história ou reminiscências do período colonial
permanece, entretanto, vivo no imaginário social e adquire novos contornos e
funções em uma ordem social supostamente democrática, que mantém intactas as
relações de gênero segundo a cor ou a raça instituídas no período da escravidão. As
mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que o discurso
clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, assim como não tem dado
conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida teve e ainda tem na
identidade feminina das mulheres negras (CARNEIRO, 2011, p. 1).
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De acordo com Fraser (2006), gênero e “raça” são paradigmas de coletividades
bivalentes. Embora cada qual tenha peculiaridades não compartilhadas pela outra, ambas
abarcam dimensões econômicas e dimensões cultural-valorativas. Gênero e “raça”, portanto,
implicam tanto redistribuição quanto reconhecimento.

Essas óticas particulares vêm exigindo, paulatinamente, práticas igualmente diversas
que ampliem a concepção e o protagonismo feminista na sociedade brasileira,
salvaguardando as especificidades. Isso é o que determina o fato de combater o
racismo ser uma prioridade política para as mulheres negras, assertiva já enfatizada
por Lélia Gonzalez, “a tomada de consciência da opressão ocorre, antes de tudo,
pelo racial (CARNEIRO, 2003, p. 119).

Conforme Almeida (2017, p. 2), não podemos “ignorar as desigualdades e
conflitos, as perturbações pessoais e as patologias sociais, as barreiras à autorrealização de
indivíduos e ao reconhecimento de grupos sociais os mais diversos, os fenômenos de
dominação, violência, reificação e alienação que existem no mundo atual”. É em face deles,
segundo a autora, que a questão da emancipação ganha relevo.

Não se pode pensá-la, contudo, como algo abstrato ou como uma promessa utópica,
mas sim como inscrita na realidade social e na existência das pessoas e grupos,
referida à liberdade subjetiva, ao reconhecimento nas relações interpessoais, ao
acesso a direitos e à cidadania, à superação de situações de heteronomia, ou seja, de
situações de sujeição a uma lei exterior ou à vontade de outrem. Só aí a emancipação
pode ganhar sentido (ALMEIDA, 2017, p. 2).

Nos últimos anos, o debate acerca da mulher e da igualdade de gênero tem sido
colocado com mais frequência. O assunto vem sendo discutido tanto no campo acadêmico
como fora dele, nas diferentes instituições vinculadas aos movimentos sociais. No âmbito
acadêmico, várias produções científicas chamam a atenção pelas particularidades entre as
mulheres. A pesquisa sobre mulheres é recente, no que se refere à mulher negra mais recente
ainda. Na sociedade brasileira por muito tempo a história das mulheres esteve esquecida, não
é diferente na Guiné-Bissau, pois a violência de gênero nesse país ainda é forte na
contemporaneidade.
De acordo com Silva, T. (2013), o debate tradicional sobre as desigualdades de
gênero tinha como foco a heterogeneidade dos grupos de mulheres, dando centralidade às
questões enfrentadas pelas mulheres das classes dominantes. O reconhecimento da
diversidade das experiências, especialmente a partir da introdução da variável étnico-racial,
permitiu aproximações para incorporar à perspectiva feminista a complexidade da realidade
das mulheres, dos papéis que assumem e das expectativas a elas direcionadas.
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As discriminações de raça e gênero produzem efeitos imbricados, resultando em
experiências distintas na condição de classe. Neste sentido, as mulheres negras são as que
vivenciam estas duas experiências, aquelas sempre identificadas como ocupantes permanentes
da base da hierarquia social (SILVA, T., 2013). Observamos, nesse sentido, que as mulheres
negras no Brasil tiveram e têm dificuldades de acessar direitos normalmente concedidos aos
homens, por conta de um patriarcalismo e de um racismo ainda arraigado.
Conforme Carneiro (2011), as mulheres negras fazem parte de um grupo de
mulheres que trabalharam por séculos como escravas, nas lavouras ou nas ruas, ou como
vendedoras. Mulheres que não entenderam nada quando as feministas disseram que as
mulheres deveriam ganhar às ruas e trabalhar, pois elas sempre fizeram isso.

Quando falamos em garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no
mercado de trabalho, estamos garantindo emprego para que tipo de mulher? Além
disso, fazemos parte de um contingente de mulheres para as quais os anúncios de
emprego destacam a frase: “Exige-se boa aparência” (CARNEIRO, 2011, p. 2).

O que Carneiro (2011) destaca é que dentro da categoria “mulher” há
especificidades que devem ser levadas em conta, pois, as mulheres não são iguais. No caso
das brasileiras, há um descompasso no acesso a direitos com relação à mulher branca e a
mulher negra, para não dizer, com relação à mulher indígena, a mulher deficiente, a mulher
surda etc.; ou seja não se pode homogeneizar a categoria “mulher” considerando que todas
são iguais e que falar de mulher por si só já contempla o gênero em sua totalidade.
As denúncias sobre essa dimensão da problemática da mulher na sociedade
brasileira, que é o silêncio sobre outras formas de opressão que não somente o sexismo, vêm
exigindo a reelaboração do discurso e práticas políticas do feminismo. E o elemento
determinante nessa alteração de perspectiva é o emergente movimento de mulheres negras
sobre o ideário e a prática política feminista no Brasil (CARNEIRO, 2003).
Nos últimos anos tem sido colocada a questão do surgimento e das limitações que
cada grupo social apresenta, principalmente no que toca a questão da emancipação do
indivíduo dentro dos próprios grupos. Mas, por conta das desigualdades sociais na qual as
pessoas são submetidas é fundamental a discussão sobre questão das demandas específicas de
cada grupo social.
O movimento feminista também passa pelo mesmo problema, as mulheres
apresentam demandas específicas, pois os grupos de mulheres indígenas e grupos de mulheres
negras, por exemplo, possuem demandas específicas que, essencialmente, não podem ser
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tratadas, exclusivamente, sob a rubrica da questão de gênero se esta não levar em conta as
especificidades que definem o ser mulher neste e naquele caso (CARNEIRO, 2003).
Diante disso, o mesmo podemos dizer do continente africano, um continente
plural em que cada grupo de mulheres apresenta demandas específicas, de acordo com as suas
sociedades. Em um novo contexto sociocultural, as identidades das jovens mulheres que
começaram a ser construídas desde quando nasceram continua sendo construídas, nesse caso
fora dos seus países de origem.
De acordo com Ciampa (2008), a realidade sempre é movimento, é transformação.
Quando um momento biográfico é focalizado não o é para afirmar que só aí a metamorfose
está se dando; é apenas um recurso para lançar mais luz num episódio onde é mais visível o
que se está afirmando.

3.3 Da Guiné-Bissau para o Brasil: identidade das jovens estudantes

Para falar da identidade das jovens estudantes africanas, primeiro nos toca falar da
África, que é um continente de enorme diversidade cultural e étnico-racial. Ele, assim como
todos os continentes, é único e singular e, ao mesmo tempo, plural.
Os povos que compõem um continente podem apresentar uma identidade
continental que os une como sujeitos pertencentes aquele continente, ao mesmo tempo cada
sujeito apresenta as suas diferenças de acordo com a sua realidade. Em consequência, a
imagem hegemônica da África reforça a ideia da hegemonia da mulher africana, anulando,
conforme Mungoi (2012), as particularidades nacionais, culturais, linguísticas, étnicas,
religiosas e outras.
Como vimos, Ciampa (2008) postula a relação movimento-transformação. Para
esclarecer melhor, o autor introduziu a categoria (filosófica) matéria, dizendo que é sabido
que ao se afirmar materialidade do real, deve-se sempre considerar que suas manifestações
são sempre formações matérias. A rigor, o conceito da matéria só se aplica à totalidade do
real. Cada coisa é uma formação material; tanto uma sociedade, como uma instituição, uma
família, um grupo, como também um ser humano, todos são formações matérias particulares
em relação recíprocas universais. Sempre que se faz um corte no real, pode-se estudar uma
formação particular como geral (por exemplo, uma nação, que de fato é parte da humanidade),
relacionada às outras formações particulares, tomada como parte desse geral. O autor
complementa dizendo que ao estudar um ser humano, deve ficar claro que está sempre
estudando uma formação material determinada, qualquer que seja o corte feito na
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universalidade das relações recíprocas em que está inserido (o que autoriza, sem ilogicidade,
por exemplo, falar tanto em identidade pessoal como em identidade(s) coletivas no âmbito das
ciências humanas). Outrossim, o autor ressalta que ao estudar identidade de alguém, se estuda
uma determinada formação material, na sua atividade, com sua consciência, não como coisas
justapostas, mas, levando em conta presença de todas em cada uma delas, como uma unidade.
Com isto, o que queremos afirmar é a complexidade da identidade, “isso de forma alguma
conflita com a noção de identidade-metamorfose, exatamente porque a possibilidade de
transformação é a propriedade da matéria, propriedade que toda e qualquer formação
apresenta, como parte da totalidade (matéria)” (CIAMPA, 2008, p. 151).
Se pegarmos a questão da individualidade de cada pessoa diante de seus grupos,
focalizando na questão do nome, como coloca Ciampa (2008), lembramos que, no caso do
nome, a atividade é nomear, chamar e com isso nos determinar. O nome nos identifica? Quer
dizer, em primeiro lugar, ele nos distingue, nos diferencia dos outros, o nome indica a
identidade.
Ciampa (2008) ressalta que, numa linguagem do dicionário, pode-se dizer que a
identidade é o reconhecimento de que um indivíduo é próprio de quem se trata; é aquilo que
prova ser uma a pessoa determinada, e não outra. Ainda recorrendo a dicionário, podemos
verificar, em segundo lugar, que um dos significados de identidade é: confundir, unir e
assimilar, isto é, em algum momento ela confunde, une, assimila diferente e igual. No caso do
sobrenome, todo ser humano tem pelo menos um, que nos identifica a nossa família. Na
família, o pronome nos separa nos diferencia de nossos familiares; o sobrenome, por sua vez,
nos assimila, iguala-nos a nossos familiares. Portanto, podemos perceber que a identidade é
juntura da diferença e da igualdade.
A questão empírica dos nomes implica conhecermos como funciona identidade na
articulação tanto entre diferença e igualdade como entre objetividade e subjetividade. Logo, o
autor coloca que a questão do nome não se restringe à relação com a família. Refere-se
também à nossa localização na sociedade, totalidade na qual a família é parte, mediação entre
indivíduo e sociedade.
A existência concreta do sujeito é a unidade da multiplicidade que se realiza pelo
desenvolvimento das nossas identidades. “Desta forma, estabelece-se uma intrincada rede de
representações que permeia todas as relações onde cada identidade reflete outra identidade,
desaparecendo qualquer possibilidade de se estabelecer um fundamento originário para cada
uma delas” (CIAMPA, 1984, p. 67).
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Este jogo de reflexão múltiplas que estrutura as relações sócias é mantida pelas
atividades dos indivíduos, de tal forma que é lícito dizer que as identidades, no seu
conjunto, refletem a estrutura social ao mesmo tempo em que reagem sobre ela
conservando-a ou a transformando (CIAMPA, 1984, p. 67).

Para Ciampa (1984), a identidade enquanto metamorfose expressa por meio das
experiências que o indivíduo vai adquirindo ao longo da vida e a articulação dessas
experiências é que vai compor a identidade do indivíduo.
Lima (2008) destaca que

Para explicar como se dá a apresentação da identidade enquanto metamorfose o
autor valeu-se de elementos da dramaturgia, nesse sentido, a identidade passa a ser
vista expressada empiricamente, por meio de personagens, e a articulação dessas
personagens é que vai compor a identidade do indivíduo. Nesse sentido, a identidade
passa a ser entendida também como história, e como toda história (ao menos história
humana), torna-se impossível sem personagens; “o ator é o eterno dar-se: é o fazer e
o dizer” (LIMA, 2008, p. 15, grifos do autor).

Em outro ponto, conforme Lima (2008) nos diz, as políticas de identidade
continuam tanto com o seu fator “recrutamento”, do cidadão por parte de determinadas
instâncias, quanto com o fortalecimento da resistência por parte daqueles que não têm sua
identidade reconhecida, ou seja, têm sido mantidos fora do jogo social, ficando às margens da
sociedade.
Pelo contato que tivemos com algumas estudantes guineenses na UFC, pudemos
perceber que a metamorfose dessas jovens mulheres começou a ser delineada mesmo antes de
saírem da África, por meio da intersecção de várias culturas. Portanto, entendemos que as
suas identidades como indivíduos que começou a ser construída na África deu sequência na
sua construção no Brasil. Com elas marcamos alguns encontros, a fim de entrevistá-las a
respeito das suas experiências como estudantes intercambistas. Assim, no capítulo seguinte,
abordamos a questão da metamorfose identitárias de nossos sujeitos, tal como buscamos
apreender suas expectativas e dificuldades encontradas no processo de intercâmbio estudantil
em território brasileiro, dialogando com as narrativas dessas interlocutoras.
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4 METAMORFOSES IDENTITÁRIAS DAS ESTUDANTES GUINEENSES NO
BRASIL

Para falar da África no geral e falar da mulher guineense em particular o uso da
palavra diversidade é compreendida como sendo a sua principal característica. O continente
africano desde sempre se constitui em um continente habitado pelos mais diversos povos e
agregou várias variações linguísticas, religiosas, etc. De acordo com Geledés (2019), a África
é o continente habitado há mais tempo em todo o planeta, é o ponto de origem do ser humano
e durante todo o tempo de evolução agregou uma enorme quantidade de idiomas, com mais de
mil línguas diferentes, assim como religiões, regimes políticos, condições de habitação, de
atividades econômicas e de cultura. No caso da Guiné-Bissau, é um pequeno país da costa
ocidental da África, de um pouco mais de dois milhões de habitantes, e possui mais de vinte
línguas distribuídas entre os povos étnicos que compõem o seu território nacional.
A globalização também tem feito com que a identidade estática e permanente se
torne em algo instável, de modo que estamos falando de uma época de identidades culturais
híbridas, ou seja, movidas por mudanças, construções e reconstruções. De acordo com Bento
(2005), as culturas híbridas são abertas ao contato, se misturam e se conjugam com aquelas
que têm outros valores e formas de ser. Nesse sentido, assim como a cultura híbrida, muitos
pensadores tem colocado a questão de que o sujeito social também se encontra no processo de
transformação.
De acordo com Hall (2011), essas transformações estão mudando também as
nossas identidades pessoais, sendo assim, acabamos nos encontrando diante do que autor
chama de perda de um “sentido de si estável”, abalando a ideia que temos de nós próprios
como sujeitos integrados. Nessa perspectiva, voltando-nos para os sujeitos dessa pesquisa,
entendemos que elas acabam vivendo o processo de descentramento do seu lugar social,
cultural e de si mesmas.
Nós estamos vivendo um processo de globalização que proporciona a livre
circulação não só de bens, mas de pessoas no mundo todo. Portanto, a questão que se coloca
nesse capítulo, é que pretendemos entender como a identidade dos sujeitos está sendo
construída e reconstruída diante do deslocamento das pessoas das suas realidades
socioculturais.
Como apontamos anteriormente, escolhemos como sujeitos desta pesquisa
estudantes mulheres guineenses, com o intuito de investigar sobre suas experiências de
intercâmbios, expectativas e dificuldades encontradas no processo de intercâmbio estudantil
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em território brasileiro. Durante o procedimento investigativo considerou-se também a
possibilidade de adensar à pesquisa a percepção de estudantes brasileiras no que se refere ao
contato com intercambistas africanas. Desse modo, essa pesquisa contou com a participação
de seis interlocutoras, nas quais quatro são africanas, guineenses, e duas são brasileiras. As
quatro jovens guineenses que participaram da pesquisa são de etnias Manjaca Mancanha,
Papel e Felupe.
A etnia Manjaca ou Mandjacu, maioria do seu povo, é radicalizada na regiões de
Cacheu, que é atravessada pelo rio Cacheu. É dividida em seis setores, ou seis cidades, a
saber: Canchungo, Bigene, Bula, Caió, São Domingos e a capital Cacheu. A nossa
entrevistada Mendes4 nasceu na capital Bissau, mas a família veio dessa região. Ela tem 20
anos, cursa segundo ano de Psicologia na Universidade Federal do Ceará (UFC).
Mancanha ou Mancanh é uma etnia radicalizada na sua maioria na região de
Bolama, também nas cidades de Bula e Có. A nossa entrevistada Djonú nasceu na Capital
Bissau, mas a família uma parte veio de região de Bolama, outra parte da cidade de Có. Ela
tem 22 anos, cursa primeiro ano de Engenharia da Computação, na UNILAB.
Papel ou Pepel tem a maioria do seu povo vivendo na região de Biombo ou
Biumbo. É dividida em três setores, ou cidades, a saber: Quinhamel, Prabis e Safim. A nossa
entrevistada Té nasceu na região de Biombo, na cidade de Quinhamel, onde mora toda a sua
família. Ela tem 23 anos e cursa segundo ano de Engenharia de Energias, na UNILAB.
Felupe ou Flup é uma etnia guineense que vive, em sua maioria, na fronteira da
Guiné-Bissau e Senegal. Também há um número significativo dos Felupes na região de
Cacheu. A nossa interlocutora Djú nasceu em Cacheu, onde mora parte de sua família, mas
foi criada na cidade de Quinhamel. Ela tem 20 anos, cursa o segundo ano de Letras, na
UNILAB.

4.1 As expectativas e as dificuldades encontradas no processo de intercâmbio estudantil

O intercâmbio estudantil exerce grande importância na capacidade intelectual dos
estudantes como também na ressignificação da sua identidade. Mas, é importante ressaltar a
não simplesmente adaptação a uma nova realidade. Segundo Ciampa (1998), isso se trata de

4

A pesquisa não é de risco, mas passou pelo comitê de ética. Foram colocados nomes fictícios aos participantes
para preservar suas identidades. São sobrenomes mais comuns de cada etnia.
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certa forma da capacidade do sujeito seguir desenvolvendo-se mediante sucessivas
readaptações, sem perder o sentimento de sua própria continuidade temporal.
Segundo relato de nossa interlocutora Mendes, quando chegou ao Brasil se
deparou com outra realidade, outra cultura, com costumes totalmente diferentes dos dela. As
coisas que ela já sabia em seu país, teve que aprender de novo num novo contexto; em suas
palavras: “parece que a vida começou tudo de novo”. Nesse sentido, Mungoi (2012, p. 127)
afirma que “Neste processo de contato com o novo ambiente sociocultural, os valores e os
discursos identitários destes estudantes são reconstruídos cotidianamente em função das
experiências vividas”. Ciampa (1998), por sua vez, aponta que nesse processo ocorrem
movimentos de liberação que, com frequência, provocam sentimentos de desorientação e
crises existenciais. Percebemos, assim, que a inquietação com relação a sua identidade, de
certo modo, abre espaço para uma nova forma de ver e entender o mundo. Ou seja, abre
espaço para o novo processo de construção e reconstrução de identidade.

Já vimos que o paradoxo do mundo contemporâneo é que, de um lado, ele pode ser
caracterizado pela perda de sentido que se expressa pela ampliação das crises
existenciais e de orientação; de outro lado, ele aparece como um mundo em que,
cada vez mais, indivíduos têm oportunidade de se liberar de opressões coletivas
tradicionais (CIAMPA, 1998, p. 100).

A imigração dos estudantes de países africanos no Brasil, devido ao intercâmbio
estudantil, por meio de programas de estudantes em convênio de graduação e de pósgraduação, se torna mais frequente, resultando em trocas culturais proporcionadas pelo acesso
mais rápido e fácil da comunicação e informações que abrangem o mundo todo,
principalmente mediante as mídias sociais.
A nossa interlocutora Mendes, nesse âmbito, afirmou que antes de vir ao Brasil já
consumia produtos brasileiros e tinha contato com sua cultura, por meio das mídias sociais,
principalmente a televisão, assistindo a telejornais, telenovelas etc., e ainda ressalta que
quando assistia telenovelas a sua atenção se voltava para a educação, o ambiente escolar, a
estrutura da escola retratada nas novelas. Foi o que a motivou a querer ter contato e conhecer
mais sobre a realidade brasileira.
Mas, apesar do Brasil ser um país onde as manifestações culturais africanas se
fazem presente, nota-se que nele ainda existe forte presença da discriminação racial,
consequência do processo escravocrata e colonizador português. A escravidão deixou marcas
profundas no mundo todo, no Brasil as suas consequências fazem parte da sociedade até hoje.
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Mendes relata que a imagem que tinha do Brasil era outra, pois quando chegou no
país percebeu logo a diferença. “Eu quis vir para cá só pelas coisas que eu via através das
novelas, tive vontade de estar aqui, mas quando cheguei vi que não é a mesma coisa que eu
pensava”.
Partindo da nossa subjetividade reconhecemos também que a imagem que vimos
do Brasil lá fora é de um país multirracial, com uma considerável população negra e
afrodescendente, de modo que ao considerar um país para realização de intercâmbio, este
ressalta-se como um dos mais atrativos.
A visão que, muitas vezes, o estrangeiro tem do Brasil é a de harmonia racial.
Silva, D. (2011) coloca que o Brasil não se assume como racista; prefere a máscara da
miscigenação, a partir das teorias lusotropicalistas de Gilberto Freyre, que, em suas obras,
defende a tese da “democracia” racial e do “racismo cordial”. Entretanto, de acordo com
autora, essa propalada democracia inviabiliza a ascensão social de muitos afrodescendentes,
que continuam a viver dentro da herança colonialista e discriminatória.
Entre vários estudos sobre a questão da “democracia racial” no Brasil, Moura
(1988) coloca que estabeleceu-se uma ponte ideológica entre a miscigenação (que é um fato
biológico) e a democratização (que é um facto sociopolítico) tentando-se, com isto, identificar
como semelhante dois processos inteiramente independentes. O autor complementa dizendo
que “a miscigenação é um fenômeno universal, não havendo mais raças ou etnias puras no
mundo” (MOURA, 1988, p. 61).
Moura (1988) nos chama a atenção para uma escala de valores estabelecidos no
Brasil, sendo o indivíduo ou grupo mais reconhecido e aceito socialmente na medida em que
se aproxima do tipo branco, e desvalorizado e socialmente repelido à medida que se aproxima
do negro. Ainda conforme o autor, esse gradiente étnico que caracteriza a população brasileira
não cria, portanto, um relacionamento democrático e igualitário,

Já que está subordinado a uma escala de valores que vê o branco o modelo superior,
no negro o inferior e as demais nuanças de miscigenação mais consideradas,
integradas, ou socialmente condenadas, repelidas, à medida que se aproximam ou se
distanciam de um desses pólos considerados o positivo e o negativo, o superior e o
inferior nessa escala cromática (MOURA, 1988, p. 62).

Percebemos que quando se fala de democracia racial estamos diante de uma
situação em que os direitos e deveres, assim como oportunidades são assegurados a todos.
Segundo Moura (1988), como tal não acontece a culpa pelo atraso social do grupo
descriminado recai sobre o próprio grupo. Joga-se, assim, sobre os oprimidos a culpa da sua
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inferioridade social, econômica e cultural. “Os que pensam que a situação do negro no Brasil
é apenas uma questão econômica, e não racista, não fazem esforço para entender como as
práticas racistas impendem ao negro ao acesso na participação e na ascensão econômica”
(MUNANGA, 2009, p. 19).
Moura (1988) aponta que a herança da escravidão, ao contrário do que dizem
muitos sociólogos, não está no negro, mas nas classes dominantes que criam valores
discriminatórios que barram economicamente, socialmente, culturalmente e de forma
existencial a emergência de uma consciência crítica negra capaz de elaborar uma proposta de
nova ordenação social e de criar uma verdadeira democracia racial.
Segundo a interlocutora Mendes, “como sendo negra não posso deixar de lado
esse preconceito que existe, não comigo, mas com os negros do Brasil. O que eles sempre
viveram e estão vivendo, eu acho que vão viver por muito tempo, e como sendo negra e
africana as vezes eu penso assim [...]”. Em outro momento, ela relata que “[...] além de eu ser
estrangeira, eu sou negra, não posso tirar isso, só porque eu sou estrangeira não deixo de
sentir o que eles sentem, mesmo sabendo que eu não faço parte dessa sociedade, mas já estou
vivendo aqui, eu tenho que me adaptar a certas coisas e costumes”.
Ela ainda continua dizendo que, antes de sair da Guiné-Bissau a questão do ser
negra, da cor da pele não era um problema para ela. Foi como se ela se descobrisse negra no
Brasil, pela sua experiência nesse país, a um simples passear pelas ruas e ser classificada por
um olhar diferente ou indiferente. No dia a dia sente a diferença de ser africana fora do
continente africano.
Os estudantes que vêm da África fazer intercâmbio no Brasil acabam tendo o real
conhecimento sobre os negros da diáspora e do estereótipo construído sobre a África e os
africanos. O mesmo acontece com os estudos construídos e chamados de estudos africanos,
“quão africanos são os chamados estudos africanos? 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” (HOUNTONDJI, 2008, p. 151).
Com relação a sua experiência na sala de aula, apesar de saber falar português, a
interlocutora Mendes afirma que para entender o português brasileiro não foi muito fácil,
segundo ela, no começo foi muito difícil, teve que redobrar o esforço para entender o
conteúdo da aula. Ela afirmou que por pouco tempo que está no Brasil amadureceu bastante,
aprendeu muito “por pouco tempo que eu estou aqui, aprendi muita coisa não só dentro da
sala de aula, mas fora dela também”.
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Logo após a sua entrada na universidade, Mendes disse que participou dos
projetos de pesquisas, extensão, grupos de estudos. “Eu acho que gosto mais de participar
dessas atividades do que ficar só na sala de aula.” Ela ainda continua dizendo “nunca tive
essa experiência na Guiné-Bissau”.
Conforme Gusmão (2009), o projeto de cooperação bilateral de desenvolvimento
entre Brasil e África abre novas perspectivas de realização de metas individuais e ou
familiares, proporcionando uma aproximação das duas realidades distintas.
Inseridos numa nova realidade social, a experiência dos intercambistas não é só de
intercâmbio estudantil, mas também de intercâmbio cultural, no qual os estudantes passam
pelo processo de construção e reconstrução das suas identidades. De acordo com Gusmão
(2009), a imersão em outra cultura estabelece novos contextos de relações entre identidade,
cultura e educação que envolvem indivíduos, famílias e grupos sociais numa rede social e
cultural matizada por processos de aliança, solidariedade, complementaridade.
A interlocutora Mendes, assim como a maioria dos estudantes africanos no Brasil,
afirma que pretende voltar à Guiné Bissau. “Eu pretendo voltar uma pessoa melhor, não no
sentido de ser melhor que os outros [...]” E acrescenta: “Não posso chegar a Bissau, só
porque eu tive a oportunidade de sair fora e conhecer outra realidade, chegar a uma pessoa
dizer não você não pode fazer isso, porque no Brasil é errado.” Segundo ela, não faz sentido
fazer a comparação entre as sociedades, não se pode julgar um errado outro certo comparando
com outra cultura.
Conforme Becker (2008), em todos os grupos sociais há regras, e regras sociais
definem situações e tipos de comportamento a elas apropriadas, especificando algumas ações
como “certas” e proibindo outras como “erradas”. Pela sua vivência fora do país, Mendes
disse que entre tantas coisas que aprendeu uma é de que não pode julgar os outros com base
nas suas verdades, porque sentiu e percebeu que isso pode magoar as pessoas.
De acordo com Gusmão (2009), a questão dos estudantes africanos no Brasil não
se trata apenas de simples deslocamento de indivíduos entre um país de origem e um país de
acolhimento; trata-se de um movimento em que os indivíduos que migram, cumprem metas
postas por seus países em termos do próprio desenvolvimento.
Apesar de muitos estudantes estarem preocupados com o desenvolvimento de seus
países, conforme Gusmão (2009), para os sujeitos envolvidos nos processos migratórios, tais
metas podem ou não ser conscientes, visto que a migração ocorre, na maioria das vezes, num
jogo de aparente individualidade, de escolha e projeto de âmbito restrito aos indivíduos e a
suas famílias.
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Ao perguntarmos se pretendia voltar para seu país com o término do intercâmbio,
a interlocutora não hesitou em responder: “Vou fazer o que eu falei na embaixada, vou e vou
voltar para dar a minha contribuição”.

4.2 A mulher nas etnias Manjaca, Mancanha, Papel e Felupe

Todas elas quando foram perguntadas sobre como é vista a figura de mulher nas
suas etnias responderam que são mulheres fortes. Para Té, ser mulher papel é um pouco
difícil, por conta da responsabilidade, do peso de nascer mulher nessa etnia, principalmente
quando se é filha única.

Quando você nasce de uma mulher papel e, sobretudo, se é a única filha e os seus
irmãos forem todos homens, imediatamente você é considerada Kabeça de Kaça
(responsável por toda a família). Portanto, a sua linhagem toda, você e seus filhos
são convocados sempre que tem cerimônias (rituais sagrados) para fazer em nome
de toda a família. A sua fala é ouvida e respeitada por toda a comunidade” (Té).

E completou dizendo que a etnia papel considera a importância da mulher na
família, porque acredita que os homens na maioria das vezes quando casam os seus filhos
podem não retornar para casa, mas, os filhos da mulher obrigatoriamente têm que voltar para
casa- riba pa djorson- voltar para o ceio familiar, pelo forte laço da maternidade, que
acreditam que nunca deve ou pode ser rompido.
“Na etnia mancanha pelo que eu percebo uma boa parte das mulheres mancanhas
são pessoas importantes na tomada de decisão na comunidade”. Com essa resposta Djonú
ressalta que pode não ser uma figura tão forte e importante como na sociedade papel, mas é
uma cultura que valoriza a presença da mulher, principalmente quando essa mulher é a
primeira filha ou a primeira esposa, toda atenção é volta para ela, os rituais sagrados de
passagem de falecimento do pai ou do marido só são realizados com a sua presença se ela não
estiver presente a cerimônia não pode ser realizada. Por nascer em Bissau e não ter muito
contato com as mulheres no interior onde a cultura é mais presente ela disse que aprendeu
muito pouco sobre a cultura mancanha.
Djú é de etnia felupe. Ela foi criada na cidade de Quinhamel, onde a maioria da
população é de etnia papel. A mesma considera que por viver a sua vida toda na cidade de
Quinhamel talvez consiga falar melhor sobre as mulheres papel do que as mulheres felup.
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A cultura papel se tornou minha cultura, ali é minha realidade tudo que eu sei da
cultura tradicional da Guiné-Bissau é da cultura papel. Presencio desde criança
alguns rituais sagrados especificos dessa etnia conheço, sei qual é a sua importância.
Na etnia papel a figura de mulher é muito forte. Para eles a mulher que dá à luz ela
que traz a vida, ela que traz os filhos para o seio familiar. A mulher é quem participa
das cerimônias familiares em nome da família. A voz dela é importante, sendo
fundamental na tomada das decisões, tanto dentro do seio familiar quanto na
comunidade em geral. Se é a única mulher da família, desde criança já começa a ser
ensinada a ser matriarca da família. E isso é passado de geração para geração (Djú).

Na sua fala Djú destacou o pouco que sabe do povo felup disse que não sabe
muito da cultura e nem sobre a mulher felup por ter tido pouco contato e só ter algumas
recordações de quando era criança. “Sei que a maioria da população é de escolaridade muito
baixa, vive mais na fronteira do país, imigram muito para grandes cidades em busca de
melhores condições de vida”. Segundo ela, a sua família emigrou para cidade de Quinhamel
onde foi criada, pelo seu avô.
Prosseguiu a sua fala falando das mulheres papel, que são mulheres batalhadoras,
cuja cultura não tem a questão de proibir meninas de estudar.

Na escola que eu estudei, na missão católica de Quinhamel, a maioria dos alunos da
turma sempre é mulher, mas na medida que ela vai passando de nível, esse número
vai diminuindo, por conta da gravidez precoce. E quando casam fica difícil de
conseguirem voltar a estudar. Começam a trabalhar na agricultura, principalmente
na época de colheita de castanha-de-caju.

Na época de colheita de castanha-de-caju, no país inteiro, tanto mulheres como os
homens, trabalham mais para arrecadar dinheiro para o sustento da família durante um ano. A
Guiné-Bissau é um dos países que mais exportam castanha-de-caju da costa ocidental da
África. É um dos comércios que mais movimentam a economia do país.
De acordo com Djú, além de castanha-de-caju as mulheres também vendem o
suco e vinho de caju para ajudar no sustento dos filhos. Quando termina a colheita de caju,
homens e mulheres organizam um trabalho coletivo. “Os homens vão para lavoura e as
mulheres prepararam a comida para eles, e quando termina a lavoura vendem os produtos e
o dinheiro é dividido por todos que participaram (homens e mulheres). Esse tipo de trabalho
coletivo é muito comum naquela sociedade”.
A entrevistada Mendes, por sua vez, disse que não sabe muito da cultura manjaca,
a figura da mulher manjaca que ela teve mais contato é a da sua mãe. “A minha mãe e meu
Pai são de etnias diferentes. A minha mãe é de etnia manjaca e o meu pai é de etnia papel.
Mas, eu não tive muito contato com a cultura do meu pai porque eu fui criada pela minha
mãe”.
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O casamento entre as etnias diferentes é muito comum, principalmente em Bissau,
cidade onde praticamente todas as etnias se encontram, de modo que pessoas de diferentes
etnias acabam se conhecendo e acabam se casando e quando isso acontece normalmente os
filhos são considerados da etnia do pai. Mas, no caso da nossa interlocutora Mendes, que foi
criada pela mãe, acabou tendo mais contato com a cultura da mãe do que do pai, por isso ela
se reconhece mais como uma mulher manjaca. Ela nasceu e cresceu na capital Bissau. “Eu
não tenho muito contato com o pessoal no interior onde fica mais concentrada a cultura, a
raiz da nossa Cultura, algumas coisas que eu sei da nossa cultura e da mulher manjaca foi a
minha mãe que me ensinou”. Disse que não fala com frequência a sua língua materna
(manjaca), porque a língua que a maioria das pessoas falam em Bissau é crioulo.
De acordo com a entrevistada Djú, muitas pessoas deixam as suas regiões, as suas
cidades no interior para viver em Bissau, em muitos casos, em busca de melhores condições
de vida, acabam se distanciando das suas raízes étnicas.

E na maioria das vezes os seus filhos que nasceram em Bissau acabam perdendo um
pouco a cultura, a língua, a forma de vestir, as vezes as pessoas vão visitar as
cidades dos seus país ficam perguntando como eu posso vestir. Como colocam
turbante? É para eu ir descalço? Porque tem ritual sagrado que só pode ser feito sem
sapato ou seja, descalço (Djú).

Assim como Mendes, Djonú também nasceu em Bissau. “Não sei muito dos
rituais sagrados de etnia mancaha, eu lembro que fui poucas vezes para cidade dos meus
pais, o meu contato com a cultura mancaha são coisas que eu aprendi em Bissau, no contato
com uma parte da minha família que vive em Bissau”.
A história da Guiné-Bissau é uma história que começou antes da colonização
portuguesa. A história da África no geral teve início antes da chegada dos europeus ao
continente. Os navegantes portugueses chegaram à Guiné-Bissau no século XV. A
colonização portuguesa na Guiné-Bissau teve início mais aproximadamente em meados anos
1500. De acordo com Semedo (2010), ao chegarem à Guiné os portugueses encontraram os
vários grupos étnicos que compõem o território, estruturados social, econômica e
culturalmente de modos diferentes. Dentre esses grupos podiam distinguir-se os que
pertenciam à chamada sociedade horizontal e os pertencentes à sociedade vertical. A
sociedade horizontal não tem uma estratificação social, servindo de exemplo o grupo étnico
balanta; a vertical, que inclui os mandingas, os manjacos, mancanhas e papéis, são as
estratificadas socialmente, obedecendo a uma hierarquia piramidal, com os régulos ou reis,
fidalgos e nobres no vértice e os restantes membros do grupo na base. Vai ser por meio de
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acordos com alguns reis locais que Portugal conseguirá pouco a pouco apossar-se das terras e
dominar os nativos.
Na medida em que foram entrando na Guiné-Bissau, os portugueses foram
levando também as suas culturas, as suas religiões, as suas maneiras de organização social.
Antes a sociedade africana se organizava segundo os modelos que foram ensinados pelos seus
antepassados e de acordo com a realidades que estavam vivendo, portanto, essa organização
social variava de lugar para lugar. Na Guiné-Bissau, segundo Lourenço Ocuni Cá (2000), a
forma pré-colonial de organização baseava-se na produção coletiva; ou seja, na sociedade
tradicional agrupavam-se populações rurais complexas no seu modo de produzir e de viver. A
terra era patrimônio de uso coletivo. Segundo ele, a família, no sentido lato, incluindo os
parentes mais distantes, tinha um papel fundamental; o trabalho era dividido entre os sexos e a
mulher, produtora agrícola e produtora da prole, era objeto de controle social. Nessa
sociedade ela detinha o conhecimento sobre a natureza que a rodeava, extraindo o máximo
proveito do que necessitava para a subsistência.
Como em praticamente todas as sociedades tradicionais, o modo de vida era
baseado principalmente na agricultura, o povo aproveita o conhecimento que detém sobre a
natureza para preservá-la em prol da sua sobrevivência. De acordo com Cá, L. (2000), a
produção agrícola era multicultural, propiciando uma alimentação diversificada, evitando,
assim, a desnutrição.
De acordo com Domingos (2011), na concepção tradicional africana, o projeto
maior da vida do homem é encontrar o equilíbrio, a harmonia entre o homem e a natureza no
universo, o que ele chama “docilidade profunda com a natureza”. Citando Verdier (1986)
aponta que a terra antes de ser um modo de subsistência é, para o camponês, uma maneira de
ser e de viver, um modo de pensar e de agir.
Na Guiné-Bissau grande parte das cidades do interior ainda continua vivenciando
essa forma de administração tradicional. Cá, L. (2000) deu exemplo dos bijagós na região de
Bolama, no sul do país, pois sobreviveram ao tráfico de escravos, à dominação colonial e aos
projetos de modernização. O desbaste da floresta, fruto da introdução de técnica moderna,
dada a exigência colonial para que cultivassem produtos para a exportação, e o recrutamento
para as minas conduziram ao desequilíbrio dessa sociedade.

O Estado colonial não se preocupava com a organização da sociedade tradicional.
Algumas etnias que se desenvolveram foram incentivadas por atividades comerciais.
O tráfico negreiro para as plantações do século XVI ao XIX permitiu a organização
dessa sociedade, que acabou resistindo e/ou participando do próprio tráfico. Já quase
no final do século XIX, em muitas regiões, esse sistema tradicional estava chegando
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ao seu término devido à degradação e à ocupação das florestas, que não podiam mais
abrigar com as mesmas condições o crescimento populacional. Assim sendo, a
necessidade de nova tecnologia para aumentar a produção fez com que a sociedade
tradicional entrasse em crise, provocando um controle mais rigoroso das terras e
inúmeras lutas étnicas na busca de um novo arranjo técnico, político e social. No
entanto, essa história foi interrompida com a ocupação européia e a implantação, em
todo o território da Guiné-Bissau e, por todo o Continente Africano, da dominação
colonial e da exploração voltada para as metrópoles. As condições internas e a busca
de novas relações sociais de produção foram alteradas perante a violência colonial
(CÁ, L., 2000, p. 3).

Na medida que a colonização foi se estabelecendo no país os portugueses foram
se apropriando de algumas cidades onde passava a funcionar a administração colonial, e
dessas cidades algumas foram ocupando lugar de capital do país, que é o caso da cidade de
Cacheu que foi uma das antigas capitais do país.

Embora o Continente Africano fosse ocupado desde o início do século XV pela
França, Inglaterra, Bélgica, Portugal, além da Itália, Espanha e Alemanha, os países
só tiveram fronteiras definidas na Conferência de Berlim em 1885. Os europeus
viviam uma revolução industrial, e portanto, necessitavam de produtos minerais
(ferro, ouro, prata, diamante, etc.) e agrícolas para abastecer suas cidades. A África
detinha esses recursos e uma população para ser explorada. Não obstante, cada
potência acabou desenvolvendo um estilo de colonização próprio, os ritmos (à
exceção de Portugal, mais atrasado) e os motivos foram parecidos: levar Deus aos
homens não-civilizados foi a justificativa à consciência européia para o que iriam
fazer na África. Os interesses eram voltados para a extração de produtos africanos
para as metrópoles. Assim, com a administração colonial, foram implantando no
território postos e chefaturas, modificando a rede tradicional, a hierarquia e o mando
político. Ocupado o continente africano militarmente e apoiados por uma etnia
contra outra, instalaram-se aparatos burocráticos para gerenciá-la (CÁ, L., 2000, p.
4).

Ainda conforme o autor, os colonizadores obrigaram as populações rurais a
cultivar para exportação do algodão, do cacau, etc. E o trabalho forçado das mesmas
populações nas minas, estradas, portos e nas obras públicas foram os fundamentos
econômicos do colonialismo na África. Segundo Cá, L., (2000), a força não foi instrumento
menor para a “civilização,” os massacres coloniais foram incalculáveis, assim como as
resistências africanas à ocupação.
Uma civilização foi levada à África para hierarquizar o povo nativo visto que o
ideal branco preconizava que quanto mais perto de branco ficar, mais civilizado a pessoa se
torna e isso facilitava a ascensão social. “A igreja colaborava em uma aculturação
estritamente limitada e controlada. Os “indígenas” recebiam da “cultura branca” e dos
princípios cristãos o suficiente para se tornaram hábeis, com um espírito independente e
ativo” (CÁ, L., 2000, p. 5).
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Essa “política de assimilação” podemos dizer que não conseguiu atingir todo o
território da Guiné-Bissau, pois grande parte das cidades de regiões de interior do país
resistiram a colonização e continuam até hoje com as suas culturas e as suas línguas
preservadas. Nas cidades onde a colonização portuguesa foi se instalando essa assimilação foi
mais intensa, principalmente nas antigas capitais onde é muito comum ver os nativos se
distanciando de todos os ensinamentos tradicionais do local para adquirir a europeia em nome
da civilização, como é o caso de Bissau, que é onde se concentra a maior população e toda
administração do país. Muitas pessoas que nasceram na capital acabam sabendo muito pouco
da cultura das raízes das suas etnias.
Além da forte presença do ocidente, e por ser lugar onde a economia do país se
concentra, Bissau é a cidade de Guiné-Bissau onde ocorre o encontro de todas as etnias, que
saem das cidades de interior em busca de melhores condições de vida. Como nos disse a nossa
interlocutora Djú, muitas pessoas deixam as suas regiões, as suas cidades no interior para
viver em Bissau, em busca de melhores condições de vida, acabam distanciando um pouco
das suas raízes étnicas e os seus filhos acabam perdendo contato com a essa cultura, o que
também se confirma nos relatos das outras interlocutoras nascidas em Bissau, Mendes e
Djonú.
A interlocutora Djú ressalta que a diferença que consegue perceber entre as
mulheres que vivem em Bissau e as mulheres que vivem em Quinhamel, sua cidade, diria que
é a oportunidade. “Eu só fui para Bissau quando terminei o meu ensino médio e fui fazer
faculdade na Lusófona, e percebo que lá a oportunidade é maior que nas cidades do
interior”. Ela falou da questão da gravidez precoce que assola muito aquela região, que em
Bissau existe vários programas de TV, rádios, jornais, que alertam as meninas sobre essa
questão e também que tem palestras nas escolas sobre o assunto, mas em Quinhamel falar
desse assunto não é muito comum. Em suas palavras: “De pouco que eu sei sobre pessoas em
Bissau, porque eu conheço muito pouco da realidade de Bissau, conheço mais pessoas da
universidade, pude perceber que em Bissau as pessoas têm mais oportunidades e opções de
vida a seguir”.
Além disso, destaca-se a questão de acesso à educação, visto que a taxa de
analfabetismo na Guiné-Bissau ainda é muito alta, principalmente em relação à camada
feminina do país, pois a maioria dessas mulheres vive no interior do país.

A ausência das instituições escolares na sociedade africana tradicional não
significava a inexistência de ensino-aprendizagem, pois se tratava de uma cultura
oral, que veio a ser sobreposta pela cultura escrita européia. Obviamente, ao impor
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um destino preestabelecido de escravatura e de domesticação aos africanos, o
colonialismo foi o grande fator externo de ruptura e de deslocamento do equilíbrio
da sociedade tradicional. Assim, não havia mais condições de uma aprendizagem
ligada à comunidade, considerando que a vivência comunitária havia sido apropriada
por uma potência externa (CÁ, L., 2000, p. 5).

Cá, L. (2000) destaca que com a introdução do sistema de ensino formalizado
pelo colonialismo português as escolas que funcionavam na Guiné no período colonial,
segundo o modelo europeu eram instituições à parte, fechadas em si mesmas, longe da vida
comunitária e social das populações indígenas. Essas escolas situavam-se nos centros urbanos.
Os alunos que ali estudavam se distanciavam cada vez mais da massa camponesa que, por sua
vez, só fazia trabalhar. O sucesso individual nos estudos representava para o jovem o
distanciamento progressivo da sua realidade de onde ele era originário, da comunidade rural, e
a sua integração gradual em um universo antagônico, o mundo urbano, em que trabalho
intelectual e manual não se misturavam.
Mais tarde, durante todo o período de luta pela independência, O PAIGC (Partido
Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde) tentou mudar essa realidade na qual foi
instituído as escolas nas regiões que ganharam a liberdade. Segundo Cá, L. (2000), o sistema
educativo implementado pelo PAIGC nas zonas libertas procurava retomar o que havia de
relevância na experiência da sociedade tradicional guineense.

A informalidade educativa e sua espontaneidade tradicional eram revalorizadas,
assim como o recurso à experiência dos anciãos [sic]. Também procurava-se,
principalmente, aprender na e pela prática. Considerando a grande dificuldade com
que se deparava face aos recursos materiais, tentava-se, à medida do possível,
associar a aprendizagem à produção e nas tarefas das comunidades. Sobretudo nos
internatos organizados pelo Partido, o estudo estava ligado ao trabalho produtivo e
os alunos participavam na gestão da escola e de sua preservação material. Com essas
experiências práticas de integrar a educação ao trabalho e à participação política,
tentava-se desenvolver nos alunos uma nova mentalidade, isenta de preconceitos e
dos aspectos considerados negativos pelos portugueses na sociedade tradicional
(CÁ, L., 2000, p. 13).

O PAIGC conseguiu paulatinamente levar esse sistema educativo à população,
abrindo mais escolas, difundido assim a educação escolar em todas as regiões livres.
Conforme Cá, L. (2000), no plano da participação política, como no da organização da
produção, o Partido favoreceu o desenvolvimento de uma mentalidade cooperativa e solidária.
Assim, foram combatidas as perspectivas individualistas dos que esperavam sempre as
instruções oriundas de cima. Tendo em conta a carência de recursos materiais do país, essa
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política de mobilização do povo para que ele assumisse o máximo de responsabilidades na
melhoria de sua vida do dia a dia era o único imperativo possível.

A educação nas zonas libertadas obteve resultados importantes. Escolarizou grande
número de crianças a partir dos 10 anos (dadas as condições de guerra, era esta a
idade com que as crianças iniciavam a instrução primária). Segundo Pereira, no ano
letivo de 1971/1972, o PAIGC tinha nas zonas libertadas um total de 164 escolas,
onde 258 professores ensinavam a 14.531 alunos. Posteriormente, os melhores
alunos eram selecionados para frequentarem os internatos do Partido, instalados nos
países limítrofes, no âmbito do Instituto da Amizade. Além disso, o PAIGC, tendo
em conta a exigência da reconstrução nacional e não obstante as condições da luta
armada que obrigava a dedicar muitos jovens à preparação militar, cuidou,
particularmente, da formação de quadros em nível médio e superior. Para isso,
contou com o apoio de países amigos de tal maneira que, durante os anos de luta, um
número muito maior de guineenses atingiu os cursos superiores em comparação com
o período de ocupação portuguesa (CÁ, L., 2000. p. 16).

Graças a essas escolas a população rural teve acesso à alfabetização, mesmo não
conseguindo abarcar toda a população, mas tiveram o resultado significativo durante os onze
anos que durou o período da luta pela independência.
Assim, se por um lado podemos constatar como algo positivo e benéfico para a
população o sucesso das regiões libertas que o movimento de libertação proporcionou durante
a luta armada, por outro lado. Com o fim do regime colonial esse sucesso não conseguiu se
concretizar positivamente no país inteiro.
Após a colonização portuguesa, a antiga colônia Guiné Portuguesa passou para o
Estado Independente da Guiné-Bissau. O país passou a ser governado pelos dirigentes
nativos, mas mesmo com a derrota dos colonizadores a Guiné-Bissau ainda não conseguiu
encontrar a sua independência plena. Mesmo após a colonização os conflitos internos ainda
perduram desde este período do primeiro mandato do primeiro presidente após a colonização
até os dias atuais.
O país hoje vive uma forte crise econômica, política e social. Fora os conflitos de
luta pela independência que durou onze anos esse pequeno país da costa ocidental da África
viu a sua população passar de novo pelo conflito armado numa guerra civil em 1998. A
Guerra Civil teve início em 7 de junho de 1998 e terminou em 10 de maio de 1999. Foi menos
de um ano de conflito que causou a morte de milhares de pessoas.
Os conflitos civis e militares e as várias crises que a população vem enfrentando
com a colonização e após ela são sentidos em todo país, a sua consequência ainda é muito
presente, principalmente no que se referem às pessoas que vivem nos interiores do país, pois

68

são as que mais sentem as consequências da guerra, pois sentem com maior intensidade a falta
da garantia de direitos básicos, como saúde e educação.
Hoje em dia, as pessoas que vivem nas regiões dos interiores de Guiné-Bissau
encontram muitas dificuldades de acesso à educação, principalmente no que se refere à
educação superior. Muitos dos que estudaram até o Ensino Fundamental ou Ensino Médio não
conseguem chegar ao Ensino Superior por conta do deslocamento para a cidade Bissau. Às
vezes, por questão financeira ou por não ter como deixar a família, alguns acabam ficando nas
suas cidades, abrindo mão de uma formação superior.
Em relação às mulheres, de acordo com relato a interlocutora Té, muitas meninas
que vão para escola não conseguem prosseguir com os seus estudos por conta do casamento,
pois uma vez casada, fica difícil continuar os estudos, principalmente cursar o Ensino
Superior, porque universidade ou centro de formação superior só tem em Bissau. Em suas
palavras, “viram esposas e donas de casa. Como não tem muitos empregos a mulher acaba
trabalhando na agricultura”. Ou seja, sem possibilidade de escolhas, essa mulheres acabam
voltando aos trabalhos agrícolas, como faziam as suas mães e avós.
Ainda de acordo com Té, a maioria da renda familiar vem do trabalho dessas
mulheres, sobretudo quando o marido está desempregado, elas acabam sustentando a casa
sozinhas. A interlocutora relata que: “Eu vejo que nós mulheres africanas somos muito
corajosas, lutamos muito para conseguir os nossos objetivos. No kata konforma ora kuno ka
konsidji tchiga nunde ku no miste (Nós não desistimos fácil, enquanto não atingimos os
nossos objetivos). Esse é meu ponto de vista”. Ela ainda acrescenta que as mulheres
guineenses a inspiram muito, principalmente as mulheres da cidade dela, Quinhamel, que ela
as considera muito batalhadoras.
As interlocutoras Mendes e Djonú, apesar de terem nascido em Bissau, os seus
pais vieram de interior. Sobre esse aspecto, Mendes faz o seguinte relato:

Eu vejo que as mulheres africanas guineenses são muito batalhadoras, eu dou
exemplo da minha mãe, o meu pai faleceu quando eu tinha nove anos, somos cinco
irmãos éramos todos crianças, a gente mudou de casa onde morávamos porque não
tínhamos dinheiro para pagar aluguel, fomos morar numa casa pequena que só tinha
quartos para minha mãe eu minhas irmãs meus irmãos dormiam com filhos da nossa
vizinha, fomos muito bem acolhido pelas pessoas do bairro onde fomos morar. A
minha mãe era mãe e, ao mesmo tempo, pai para gente, ela veio do interior de
Bissau, não fez ensino superior, trabalhou e ainda trabalha como merendeira de uma
escola privada perto da minha casa. Eu via a minha mãe saindo de casa cedo, só
voltava a noite quando terminava o turno da noite na escola.
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A história de Djonú também é um pouco parecida, segundo ela, a mãe é uma
supermulher.
O meu pai faleceu quando eu tinha cinco anos. Desde então, quem segurou a família
foi a minha mãe, ela sustentou a família, até hoje está sustentado como horticultora,
e feirante. Ela colocou todos os filhos para estudar, pagando mensalidade da escola,
e todas as nossas despesas escolares. Sou a mais nova daqui a alguns anos vou me
formar só pude sair fora do pais para estudar graças a ela.

O que podemos perceber é que essas duas interlocutoras cresceram vendo a figura
da mãe como uma heroína dentro de casa, que apesar das dificuldades, desempenharam papel
de mãe e de pai, ao mesmo tempo. Assim como elas, um número significativo das famílias na
Guiné-Bissau é sustentada pelas mães horticultoras e feirantes, que tanto nas regiões de
interior como na capital Bissau, esse trabalho é muito comum e exercido principalmente pelas
mulheres.

4.3 O papel da mulher guineense na tomada de decisão do país

A década de 1970 foi marcada por grandes conquistas, sobretudo para os países
africanos de língua oficial portuguesa. Alcançaram sua independências os países: GuinéBissau (1973), Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe (1975). A GuinéBissau é o primeiro país lusófono da África a conquistar a sua independência, alcançada por
meio da luta armada que durou onze anos. É importante ressaltar a importância do PAIGC de
Amílcar Cabral, do levante popular e, sobretudo, a participação da camada feminina.
De acordo com Gomes (2016), o tema da participação das mulheres na luta
anticolonial pressupõe uma abordagem diferenciada, devidos os contextos específicos em que
ocorreram os processos. No caso dos países africanos de língua oficial portuguesa, explica
que a gênese dos movimentos femininos esteve estritamente ligada aos movimentos de
libertação desses países. Verificou-se a participação das mulheres tanto na esfera políticoideológica como nas frentes de guerra e nas diversas atividades no âmbito da organização das
áreas libertas.
A autora nos chama a atenção para um dos objetivos do partido, que é a igualdade
de gênero. De acordo com ela, o PAIGC estabeleceu a igualdade entre os homens e as
mulheres, afirmando que “os homens e as mulheres gozam dos mesmos direitos na família, no
trabalho e nas atividades públicas” (GOMES, 2016, p. 73). Se se considerar o contexto
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político sociocultural da época, estas palavras traduziram-se numa verdadeira inovação em
relação ao estatuto da mulher na esfera pública.
O papel das mulheres na luta pela independência da Guiné-Bissau foi fundamental
e reconhecido em todo território nacional. Segundo Gomes (2015), a contribuição das
mulheres foi importante e permitiu alcançar objetivos em termos da organização das novas
instituições nas áreas que foram libertas. As mulheres guineenses se destacaram em alguns
domínios, contribuindo de forma positiva para a mudança de mentalidades sociais,
principalmente nos meios rurais onde a resistência a sua presença era mais evidente.

Os relatórios anuais sobre a evolução da luta armada e sobre a condição feminina,
produzidos pelo PAIGC, constituem a primeira importante fonte para o
conhecimento da história das mulheres guineenses na luta anticolonial. Neles, se dá
conta, não so das ações militares efetuadas, como também da organização das
regiões sob o controlo das forças nacionalistas, em vários níveis. Mais
especificamente, os relatórios sobre a condição feminina procuraram reafirmar a
importância das mulheres no processo de desenvolvimento da Guiné-Bissau (e de
Cabo Verde), referindo as várias etapas das conquistas alcançadas, em termos de
escolarização, de formação e de aquisição de competências, sobretudo no âmbito
político e de gestão das áreas libertadas (GOMES, 2015, p. 174).

Ainda conforme a autora, o sistema implantado nas regiões libertas contava com
novos métodos pedagógicos baseados na visão de que as escolas não deviam ser instituições
isoladas no meio social, mas, sim, organismos “vivos”, autogeridos e ligados ao trabalho
produtivo, o que, na concepção do movimento de libertação, teria favorecido a integração das
escolas nas comunidades locais e contribuído bastante para a libertação das mulheres das
formas de discriminação a que eram submetidas pelos sistemas patriarcais. Os resultados
desse novo sistema educativo podem ser considerados globalmente positivos, tendo em conta
o número de indivíduos formados em onze anos de luta armada.

Sempre com intuito de compreender as linhas de força do projeto educacional do
PAIGC, era imprescindível ver em pormenor o que o movimento de libertação
promoveu e sustentou no curso da luta. No plano dos valores, o PAIGC tentou
valorizar o que havia de positivo na sociedade linhageira guineense, combatendo os
seus aspectos negativos. A situação de marginalização da mulher, o sentimento de
impotência e/ou de paralisia face aos fatores da natureza, a submissão à autoridade
freqüentemente opressiva dos chefes étnicos. Foram, portanto, questionados todos os
preconceitos que pudessem recobrir ou favorecer a manutenção de relações de
exploração e de dominação entre as pessoas (CÁ, L., 2000, p. 16).

Após a colonização, a atenção da grande maioria dos países africanos se voltava
para África na tentativa de voltar para as culturas tradicionais. Essa volta às raízes é cunhada
principalmente por intelectuais africanos, os chamados pan-africanistas. De acordo com
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Gomes (2015), no fim dos anos 1970 houve um crescente interesse de intelectuais africanos
pela “redescoberta” do passado histórico do continente e pelas ideias de liberdade e de
unidade de que tinha sido principal promotor o movimento pan-africanista. No plano políticodiplomático, esse período foi marcado pelo aparecimento crescente de novos países membros
da Organização das Nações Unidas (ONU), diretamente tributários das descolonizações,
sobretudo africanas. As novas nações trouxeram, segundo o autor, novos temas de discussão e
um novo léxico para a ONU e para o palco das relações internacionais.
O Pan-africanismo é uma teoria pensada para unidade entre os povos africanos,
divididos durante a colonização; com um olhar mais atento à valorização das raízes étnicas e o
respeito à diversidade. Essa unidade também incluía os negros na diáspora.
Na Guiné-Bissau, segundo Gomes (2016), algumas mudanças promovidas no
contexto da luta de independência permitiram criar as condições de base para o surgimento de
uma nova mentalidade cultural e de uma prática política capaz de favorecer o resgate das
culturas endógenas e de colocar os interesses coletivos acima das vontades individuais no seio
do movimento de libertação. Explica que a transformação social subjacente favoreceu não
apenas a melhoria da condição de vida de uma parte significativa das populações, mas
também lançou as bases para a criação do Movimento Político Feminino Guineense.
Coadunando com Gomes (2016), consideramos que a construção de uma “nova
sociedade” baseada na equidade de gênero, tal como estabelecida no Programa de Ação do
PAIGC, deveria ser a base para edificar as estruturas do novo Estado e garantir o
funcionamento das instituições, dando continuidade às ações iniciadas durante a luta armada.

No entanto, olhando para o seu percurso desde a independência (1973-74), em que o
país atravessou várias crises políticas, económicas sociais e militares, e perante a
decadência das instituições do Estado, devemos interrogar-nos sobre as razões
porque o Estado guineense não conseguiu encontrar as vias para a perenizarão das
conquistas da luta e conduzir o país ao desenvolvimento durável. Que motivos
estiveram na base da descontinuidade em relação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres estabelecidos no contexto da luta armada e
da participação de ambos em igual medida na vida política, social e cultural do país?
De onde recomeçar para reconstruir uma nova sociedade com base na equidade, na
justiça social e na irmandade, respeitando as diferenças internas? Como poderão as
mulheres guineenses contribuir de forma contínua e eficaz para este processo à luz
do percurso efetuado e das experiências regionais, continentais e mundiais?
(GOMES, 2016, p. 74).

Essas perguntas são importantes e essenciais: o que mudou? que exemplo
podemos pegar do importante e positivo resultado nas zonas libertadas? Ou seja, o que isso
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pode nos ensinar e que o pode ser levado a cabo para administração do país atualmente que
seja condizente com a realidade que o povo está vivendo?
Gomes (2016) ressalta que a participação das mulheres nas atividades políticas
verifica-se a nível da mobilização das populações rurais para a luta armada em que eram as
mães, esposas e irmãs a convencerem muitos dos jovens a aderir os ideais da luta. Em termos
da sua participação política nos órgãos decisores ou em posições de destaque, aponta que
poucas mulheres estiveram efetivamente presentes. A partir do discurso produzido por
algumas mulheres consideradas figuras históricas do PAIGC, deduz-se que foi, sobretudo,
contra o sexismo e a mentalidade patriarcal que elas tiveram que lutar, luta na qual foi
fundamental o apoio do Partido de Cabral. A autora cita Carmem Pereira como uma das
mulheres do partido, que assumiu cargos políticos destacados durante e após a luta armada
(GOMES, 2016).
Entretanto, ainda de acordo com Gomes (2016), a maior parte das funções
exercidas pelas mulheres correspondia aos trabalhos socialmente considerados como
tipicamente “femininos” no quadro da divisão sexual do trabalho. Todavia, houve um esforço
notável no sentido de integrar as mulheres nas estruturas políticas já numa fase mais avançada
do processo. A formação política e técnica das meninas era uma das formas consideradas
importantes para alcançar tal objetivo. Esse objetivo foi, em certa medida, conseguido. A
partir de 1972, algumas mulheres adentraram aos órgãos políticos do PAIGC e dos tribunais
populares como membros de júri.
Então, podemos ver o esforço das mulheres do único partido do pais naquela
época em conquistar os seus espaços na tomada de decisão do país. Isto é, estando juntos de
igual com os homens para pensar o rumo do país.
Depois de toda essa parceria e organização entre homens e mulheres pela
libertação do país as mulheres foram reconhecidas como figuras importantes na luta pela
independência. Algumas foram incluídas também na tomada de decisão do país. Mas eram
poucos os cargos políticos que as mulheres podiam ocupar. Como nos disse a nossa
interlocutora Djú, no segundo semestre ela fez uma disciplina “Análise de Discurso Crítico”,
e fez um artigo no qual procurou entender como o discurso das mulheres guineenses são
percebidos dentro do parlamento na Guiné-Bissau. Ela falou da implementação da Lei de
Paridade5, cuja implementação é recente. O que ela percebe é que antes a divisão dos cargos
políticos se centralizava nos homens, existia poucas mulheres ocupando cargos de
5

Lei de paridade foi aprovada no parlamento, pensando na equidade de gênero no universo majoritariamente
masculino.
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importância no Estado. “A gente vê poucas mulheres pegando pastas no governo, quando
conseguem é mais as pastas de secretarias, e de ministério de educação”. Djonú
complementou “[...] Fora Ministério de Educação e Secretarias, eu acrescento mais um
ministério, ministério da família, esses três lugares são lugares mais frequentes que nascemos
e vemos as mulheres ocuparem no país, enquanto que o restante dos cargos políticosadministrativo do país na sua maioria são todos ocupados pelos homens”. Conforme Djú,

Quando terminei o Ensino Médio o meu avô, professor aposentado, perguntou qual
curso que eu queria fazer, eu disse a ele que queria fazer Relações Internacionais, ele
perguntou porque eu queria fazer esse curso, eu disse que gosto do curso e pretendo
fazê-lo. Ele me disse que no curso de Relações Internacionais vou precisar viajar
muito, a mulher que viaja muito não tem tempo de cuidar da sua casa e da sua
família. Me aconselhou a fazer curso na área de Educação, que não vou precisar
trabalhar viajando muito. Me deu exemplo das minhas tias, tenho duas tias formadas
recentemente na era de Ciências da Educação, me disse: Olha as suas tias, se
formaram, estão trabalhando, cuidando dos filhos. Mas eu insisti que queria fazer
Relações Internacionais, então ele concordou. Mas, quando consegui bolsa para vir
para cá fazer curso de Letras todo mundo em casa ficou feliz, porque eu vou para
área de Educação. O sonho do meu avô sempre foi me ver dando aula, sendo
professora na minha cidade, mesmo se não quisesse futuramente ficar na área de
ensino, ele quer me ver um dia formada e contribuindo para educação naquela
região.

Ainda conforme Djú “eu vejo que essa ideia de que a mulher tem quer ser
restringido a uma profissão característica dela, é o que a gente está vendo hoje no
parlamento, cargos ou pastas separadas por gêneros”. Ela ressaltou que no artigo que
escreveu chegou a conclusão de que a Guiné-Bissau está vivendo uma realidade em que a
própria mulher está sendo convencida e ela mesma se conforma com os cargos da
administração do país onde vai poder trabalhar, mas não vai precisar viajar muito, para ter
tempo de cuidar da educação dos filhos e cuidar da sua família. Conforme relato de Djonú, a
mesma também passou por algo parecido, como podemos ver a seguir:

Eu também passei por algo parecido, desde cedo, sou muito apegada a tecnologias,
sempre que as pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer dizia
que queria ser piloto de avião, todo mundo que eu apresentava esse meu desejo,
falava esse não é curso para mulher, mas não era uma coisa que eu queria, como não
tinha incentivo fui descartando essa possibilidade, e essa ideia foi ficando cada vez
mais distante de mim. Tanto em casa assim como na escola as pessoas me
perguntavam porque fazer esse curso, curso que nem os homens estão fazendo que
dirá você mulher. Pouco a pouco fui perdendo a vontade de fazer curso, mas
continuei por algum tempo insistindo nessa ideia, quando entrei no ensino médio,
comecei a pensar que talvez se não conseguisse fazer o curso que eu queria faria
engenharia. Então quando terminei o ensino médio, consegui a bolsa para Brasil
para fazer engenharia de computação, na minha turma eu sou a única mulher. E eu
percebo o comportamento de alguns colegas, como se lá não é o meu lugar, já tive
que ir para psicólogo por conta dessa questão, já aconteceu várias coisas na turma
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que eu ignorei, uma vez aconteceu um episódio de discussões com alguns colegas da
turma (Djonú).

Djú considera que talvez com a implementação da Lei de Paridade essa realidade
possa mudar aos pouco na Guiné-Bissau, se antes a maioria dos embaixadores ministros de
negócios estrangeiros eram homens, agora as mulheres também estarão aptas a ocuparem
esses lugares, podendo ver mais mulheres representado a Guiné-Bissau pelo mundo todo.

4.4 História da África contada pelo ocidente

Pelo que se percebe no ocidente a imagem da África é muitas das vezes colocada
como algo longe da civilização, com a visão de que o continente ficou parado em algum
momento na história, sem evolução. Quando se trata da questão da modernidade, Appiah
(1997, p. 155) nos chama a atenção pelo o seguinte: “[...] mas obviamente, o que significa ser
moderno é uma pergunta que africanos e os ocidentais podem formular juntos. E, como
pretendo sugerir, nenhum de nós compreenderá o que é a modernidade enquanto não
compreendemos uns aos outros”.
Hernandez (2005) informa que as ideias desta “produção dos tempos modernos”
revestem-se de uma legitimidade científica que deriva do par dicotômico saber-pode ou seja, a
atividade do conhecer passa a ser reconhecida como um privilégio dos que são considerados
mais capazes, mais bem-dotados, sendo-lhes, por isso, conferida a tarefa de formular uma
nova visão do mundo, capaz de coompreender, explicar e universalizar o processo histórico.
Significa dizer que o saber ocidental contrói uma nova consciência planetária constituída por
visões do mundo, auto-imagens esteriótipos que compõem um “olhar imperial” sobre o
universo.

Assim, o conjunto de escrituras sobre a África, em particular entre as últimas
décadas do século XIX e meados do século XX, contém equívocos, Pré-noções e
preconceitos decorrentes, em grande parte, das lacunas do conhecimento quando não
do próprio desconhecimento sobre o referido continente. Os estudos sobre esse
mundo não ocidental foram, antes de tudo, instrumetos de política nacional,
contribuindo de modo mais ou menos direto para uma rede de interesses políticoeconômicos que ligavam as grandes empresas comerciais, as missões, as áreas de
relações exteriores e o mundo acadêmico (HERNANDEZ, 2005, p. 18).
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Sendo assim, de acordo com a História geral da África III (2010), ao escrever a
história de grande parte da África, recorria-se somente a fontes extenas à África, oferencendo
uma visão não do que poderia ser o percurso dos povos africanos, mas daquilo que se pensava
que ele deveria ser. Tomando frequentemente a “Idade Média” europeia como ponto de
referência, os modos de produção, as relações sociais tanto quanto as instituições politicas não
eram percebidos senão em referência ao passado da Europa.
De acordo com Domingos (2011), a finalidade da existência do homem na
Cosmovisão africana está estabelecido no Universo e é influenciado pela ordem dos seres na
natureza. Ressalta que esta finalidade é independente dos desejos do homem, mesmo das suas
aspirações mais sublimes. Alguns homens dão sentido à sua existência, orientados pela
condição da sua riqueza simbólica, de sua família e pelas suas qualidades hereditárias, pelo
poder religioso, acompanhados pelas doutrinas mitológicas e filosóficas etc. Mas, na cultura
africana existe o parentesco original entre o homem e a natureza. Um dos fundamentos da arte
de viver do africano é a “participação” ou a comunhão profunda com a natureza. Logo,
podemos situar as diferenças entre a arte de viver dos ocidentais, europeus e a arte de viver
dos africanos.
Tal filosofia é conhecida e definida como “amor à sabedoria”, portanto, a
sabedoria em todo povo pode ser encontrada, dependendo da sua realidade e da sua evolução
histórica. Antes da chegada dos europeus ao continente, os africanos já produziam e
produzem as suas histórias, tinha a sua filosofia, ou seja, a sua sabedoria própria. A sua forma
de ver e perceber o mundo ao seu redor.
De acordo com Machado (2012), onde houver seres humanos há filosofia, Platão
no seu Eutidemo traz a Filosofia como o uso do saber em proveito do homem. Na medida em
que filosofia significa amizade, amor e respeito pelo saber, o filósofo é aquele que ama a
sabedoria, que tem amizade e desejo pelo saber. É claro que a ideia do conceito filosófico vai
modificando sua definição no decorrer da sua história; hoje a filosofia apresenta-se como uma
ação ética, ocorrendo que todos os seres humanos adquirem conhecimento ao longo de suas
vivências, a filosofia existe em todo e qualquer lugar, é da ordem do acontecimento, da
experiência humana, e do seu respeito ao conhecimento.
Falar da filosofia africana, segundo Machado (2012, p. 6) é

[...] falar pelo meu eu, que não existe sozinho, é falar com os meus pares e não
impor regras “filosóficas” que contemplem um universal que não parte de um
contexto, pois apenas este é universal. É imprescindível que se fale desde a
experiência vivenciada, pois o conhecimento é um acontecimento empírico, daí
nosso fazer filosofia africana partir do cotidiano, da realidade local, das danças, dos
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mitos, dos ritos, dos contos, da capoeira, dos Babalorixás, das Yalorixás, do/a griô.
Faz-se filosofia ouvindo, aprendendo, citando mestres de capoeira, samba, maracatu,
referindo-se aos heróis do cotidiano, aos mais velhos de cada lugar, em meio aos
renomados nomes da história da filosofia. Experiência que cria e re-cria, uma
valorização da cultura e não uma exotização, re-conhecimento do seu valor e de sua
grandiosidade.

Em outro ponto, Domingos (2011) relata a concepção global do mundo dos
africanos, no que refere à importância dada ao tempo. O tempo é o lugar onde o homem age
sem parar na sua luta contra o seu enfraquecimento e para o desenvolvimento e fortalecimento
da sua energia vital. Tal é a dimensão principal da religiosidade tradicional africana onde
tempo é o campo fechado e a trajetória na qual as forças negociam e se complementam na
natureza, no Cosmos e para defender-se contra toda forma de redução do seu ser; para
reforçar sua saúde, sua forma física, etc. E este constitui o ideal dos indivíduos como a
coletividade na África. E esta concepção do munthu (homem) é incontestavelmente dinâmica
e ligada à Natureza.
Ainda de acordo com autor, na África tradicional o tempo é compreendido como
“longínquo presente”; o passado é uma vez presente, longínquo, mítico, ancestral, histórico.
Ele é multiforme, pluridimensional. O estatuto de idoso, o mais velho, o chefe, é atribuído
àqueles que fizeram provas da experiência e da sabedoria. O sábio, maduro pelo tempo,
transforma o mais velho da linhagem, dos clãs, em chefe de etnia; este homem do passado,
quer dizer, o velho que conhece a vida e os homens de outros tempos (DOMINGOS, 2011).
Por ser mais velha, a pessoa que conhece a vida, se torna praticamente em uma
biblioteca em pessoa para os mais jovens. Por isso que o idoso é muito respeitado na cultura
africana no geral. O mais velho é mais valorizado que um diplomado, visto que a vida traz
experiências que não podem ser adquiridas na academia.
A história da África na sua grande parte foi contada através da oralidade,
conhecimento transmitido de geração para geração por meio da fala, os mais velhos da
Tabanca, como é chamada aldeia na Guiné-Bissau, se encarregavam de transmitir o
conhecimento, a filosofia ancestral ao mais novos.
De acordo com Semedo (2010), a historiografia africana vai também lançar mão
de informações veiculadas pela tradição oral, as epopeias narrativas das guerras étnicas e suas
consequências, as lendas e os mitos sobre a vida dos povos, os grandes impérios, suas
ascensões e declínios. Dessa forma, a tradição oral revela-se como uma importante fonte
histórica, encarregando-se da perpetuação do ocorrido séculos antes da presença europeia no
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continente africano; sem, contudo, desprezar as fontes árabes, arqueológicas e outras de suma
importância.
Para os povos africanos tradicionais a fala é sagrada. Antes a história de maioria
desse povo era contada oralmente. Isso não significa que não existia escrita na África. Apesar
do poder da fala exercer uma grande importância para um africano tradicional, não era só o
único meio de transmitir o conhecimento, a escrita também fazia parte da realidade de alguns
povos do continente. Mas, ainda nos dias de hoje nas aldeias grande parte dos ensinamentos
desse povo continua sendo transmitido por meio da oralidade.
Por existir pouca história escrita pela importância dada à oralidade daquele povo,
muitas vezes o que o ocidente sabe sobre a África é escrita pelo próprio ocidente, ou seja, a
história da África passou a ser contada e difundida pelo olhar e escrita dos primeiros europeus
que tiveram contato com os nativos. Estes transmitiam mais a questão do povo primitivo, que
vivia em prol da cultura tradicional antiga e os caracterizava como algo diferente do ocidente,
o que não deixa de ser. Assim como olhar para aquele povo desperta a estranheza, por outro
lado também pode acontecer o mesmo estranhamento no encontro com diferente. Na fala da
escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, a autora nos chama a atenção pela questão do
“perigo de uma única história”, isto é, o perigo de tomarmos como verdade absoluta uma
versão da história, pois toda história tem várias versões, vários sujeitos e perspectivas, de
modo que não existe uma história homogênea nem uma única versão de um fato.
Segundo Spivak (2010, p. 14), “a tarefa do intelectual pós-colonial deve ser a de
criar espaços por meio dos quais o sujeito subalterno possa falar para que, quando ele ou ela o
faça possa ser ouvido”. Para ela, não se pode falar pelo subalterno, mas pode-se trabalhar
“contra” a subalternidade, criando espaços nos quais o subalterno possa se articular e, como
consequência, possa também ser ouvido.
Em seu relato Mendes destaca a confusão de alguns brasileiros com relação à
África. Segundo ela, muitos não a enxergam a África como um continente que, por sua vez, é
diverso, e contém vários países, de modo que a interlocutora conta que acaba sendo tratada
por muitos como “a aluna africana”, como se a África fosse um país.

Às vezes me incomodava um pouco com algumas perguntas que as pessoas faziam
sobre a África e sobre os africanos. E outro, tem muita gente que acha que África é
um País. As perguntas que faziam é mais sobre se você é africana e eu sempre
respondo sim sou africana, as vezes eu falo eu sou africana, mas complemento
também dizendo que eu sou guineense para as pessoas saberem que a África é um
continente e não um país. Eu lembro de ter conversado com algumas pessoas e
colegas na turma eu explico que a África é um continente que é composto por mais
de 54 países, e a partir de então começo a falar do meu país, explicar que no meu
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país tem várias etnias, que cada etnia tem sua língua, tem a sua cultura. Daí começo
a falar da região onde fica cada etnia, a diferença entre elas. Quando eu começo a
chamar o nome das etnias as pessoas ficam curiosas perguntando qual é a minha.
Quando eu falo, as pessoas ficam ainda mais curiosas em saber mais sobre. A partir
daí começo a perceber mais interesse das pessoas em conhecer, perguntam sempre
onde fica, como é que vão conseguir ir para lá, quanto é a passagem para ir,
começam a criar interesse em conhecer outros lugares também. Aí eu falo um pouco
do meu país, para falar das minhas culturas, do que tem lá que não tem aqui, da
diferença entre lá e cá. Falo um pouco da nossa língua, a minha língua e aí as
pessoas ficam perguntando se eu sei falar a língua. Às vezes tem mais curiosidade
das pessoas tentar entender como a gente se comunica entre si, se tem várias línguas,
qual é a língua da comunicação entre esses povos. Então, eu falo que na GuinéBissau a gente tem crioulo, que é a nossa língua em comum. E praticamente todo
mundo fala essa língua, tanto na capital Bissau como nos interiores. Eu gostaria que
todo mundo conhecesse a África, e a Guiné-Bissau, porque o meu país não é só essa
imagem de fome e guerra que é passada aqui, é muito mais que isso (Mendes).

Ainda de acordo com Mendes: “Eu não fico chateada quando as pessoas me
chamam de negra, eu sou negra mesmo, tenho orgulho da minha cor, mas o que me deixa
chateada é quando a pessoa me chama de negra e eu percebo que ela fez isso com a intenção
de ofender”. Com essa fala, observamos que a interlocutora sente o racismo por parte de
algumas pessoas ao chamá-la de negra com a intenção de ofender.
As três mulheres estudantes da UNILAB foram perguntadas se já sofreram
racismo no Brasil, todas disseram que chegaram a sofrer racismo de forma indireta. Sobre
essa questão apontamos o seguinte relato de Djonú:
Durante um ano que estou aqui já aconteceram alguns episódios de preconceitos
comigo, mas não de forma direta, indiretamente, uma delas eu lembro uma vez na
igreja uma pessoa não queria sentar na mesma cadeira que eu, preferiu ficar de pé,
olhei, fiquei sem entender o que estava acontecendo, só depois vim perceber o que
de fato era aquilo, quando compartilhei com a minha professora esse episódio e ela
começou a me explicar mais coisas sobre a história do negro no Brasil que muitas
das vezes está relacionada ao racismo.

4.5 Vicissitudes, ressignificação de identidade e expectativa de retorno à Guiné-Bissau

Segundo a interlocutora Té, durante o tempo que está no Brasil a experiência na
universidade a fez aprender muito, não só academicamente, mas pessoalmente, “amadureci
muito, mudei os meus pensamentos em relação a várias coisas”. Djonú, por sua vez, ressaltou
a dificuldade que tinha no início de assimilar algumas matérias, principalmente a dificuldade
com a língua, por vir de uma realidade social diferente do Brasil; isso tudo as vezes dificulta
no acompanhamento e na assimilação das matérias. “Quando a gente chega acaba fazendo
esforço redobrado para estar no mesmo nível dos brasileiros. Nós que fazemos a Engenharia
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o que nos ajuda muito é o Youtube, é onde assistimos aulas, e também os nossos colegas
veteranos, que muitas das vezes nos tiram dúvidas”.
Djú também ressaltou que uma das dificuldades com a qual se deparou foi a
questão da língua. Na fala dela:
Na verdade, essa é a dificuldade de praticamente todos os guineenses que estão aqui,
porque a maioria não nasceu falando português as vezes tem pessoas que o
português é a sua terceira quarta quinta língua. Quem nasce e cresce falando uma
língua a tendência é ter domínio da fala daquela língua melhor, por exemplo eu
cresci na cidade de Quinhamel. Falo melhor papel do que a minha língua étnica que
é Felup. Português só tive contato quando comecei a ir para escola, e a gente só
passo quatro horas na escola, o resto de tempo é em casa onde falamos mais papel e
crioulo (Djú).

Na Guiné-Bissau o português é uma língua oficial, mas o país tem uma
porcentagem muito pequena dos falantes frequentes de língua portuguesa, devido a língua
crioula que é a língua da comunicação, não só das pessoas que vivem em Bissau, como
também é uma língua que mantém a comunicação entre as pessoas de diferentes etnias.
Ainda conforme relato de Djú, quando chegou na universidade foi bem recebida
pelos colegas veteranos, que fizeram uma recepção para receber os calouros e apresentaram o
curso. E na medida que o tempo foi passando ela foi entendendo como o curso funcionava.

O que me chamou muito a atenção é como o curso está dividido nas áreas Literatura
e Linguística; as pessoas da área de linguística são, na sua maioria, brancas. Não
temos muitos professores de linguística negros. E pude perceber que quando a aula é
de literatura, onde tem mais professores negros, a gente também tem a presença dos
autores negros, e a aula acaba sendo mais de debates, trocas de ideias e de
conhecimentos. Na maioria das vezes a gente muda as cadeiras e faz um formato de
um círculo na sala para debater o texto.

Muito interessante a percepção de Djú sobre embraquecimento presente até
mesmo em áreas específicas do conhecimento. Historicamente, sabemos que alguns cursos na
academia são destinados a pessoas brancas e da elite, isso também é muito forte no Brasil, que
viveu um longo período de escravidão e de exclusão dos negros em diversas áreas, mas
principalmente na área da educação.
A escravidão no Brasil que trouxe negros do continente africano para trabalhar
nos engenhos de produção de açúcar iniciou no século XVI e só teve “fim” em 1988 com a
Abolição da Escravatura, assinada pela Princesa Isabel, em 13 de maio 1888. Ou seja, são
aproximadamente três séculos de negação de humanidade e cidadania aos negros e negras do
Brasil. Mas, na prática sabe-se que uma escravidão não oficial continuou a existir nessas
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terras, visto que a “libertação dos escravos” não criou meios de vida digna para essas pessoas
libertas e muitas acabaram tendo uma vida de subserviência aos mesmos senhores
escravocratas, era isso ou morriam de fome.

Após a abolição da escravatura os negros e negras enfrentaram novos desafios diante
do novo modelo de sociedade brasileira. Sem moradia, trabalho, estudos,
literalmente jogados nas ruas, encontram-se obrigados a vender seu trabalho pela sua
sobrevivência, evidenciando as desigualdades sociais nos primeiros momentos da
nova configuração Republicana. A escola permaneceu elitista e não possibilitou aos
negros e negras acesso à educação de qualidade, formação acadêmica, forjando
assim, para além da exclusão social, um novo modelo de exclusão: o intelectual
(SALES; PASSO, S/A, online).6

Sobre a questão educacional no Brasil, Sales e Passo (S/A) consideram a
educação no Brasil uma questão de cor, sendo esta um projeto político disputado pelos
interesses das classes sociais. Logo, mesmo não sendo mais considerados escravos, a exclusão
social e racial permanece após décadas do período abolicionista, limita o ingresso dos
negros/as nas universidades, e qualifica-os como marginais. E se posteriormente negros e
negras conseguiram esse acesso foi graças a militância destes. A militância pela ruptura das
desigualdades e injustiças sociais fez surgir o Movimento Negro Unificado (MNU), noventa
anos após a abolição.
Sales e Passo (S/A) contam que com o passar do tempo a educação formal foi
garantida aos negros e negras do Brasil, mas aí começou outra batalha. O MNU entendeu que
a escola funciona como um mecanismo de reprodução do racismo, apontando também como
necessária a reformulação do currículo e livros didáticos, de modo que garantisse a
representatividade dos negros e negras. Por isso, conseguiram que fossem criadas leis que
garantissem o acesso de estudantes negros e negras nas universidades públicas, por meio das
cotas raciais, e a obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira no ensino básico. Assim,
percebemos que o Brasil ainda está nesse processo de desconstrução do racismo que iniciou lá
no século XVI com a escravização dos negros e negras vindos da África.
Ao relatar sua experiência no curso de Letras, Djú revela um quadro que pode ser
comum em outros cursos. Mas, pela sua experiência, percebemos que dentro do curso de
Letras existe uma divisão entre as áreas de linguística e literatura, na qual a de linguística
possui a maioria dos professores brancos, e as aulas são mais tradicionais e sem debate, e a
área de literatura possui mais docentes negros, e os professores e professoras dessa área
6
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promovem aulas mais reflexivas, dinâmicas e dá voz aos alunos e alunas. Essa foi a percepção
da interlocutora Djú sobre o curso do qual ela faz parte. Esse quadro obtido por meio da
percepção de Djú revela uma divisão racial nos campos do conhecimento. Então, se há essa
divisão nesse curso de licenciatura, conhecido por ser mais acessível a pobres e negros, quem
dirá nos cursos historicamente direcionados à elite branca do Brasil, como Medicina, Direito,
Psicologia, Engenharia, entre outros. Logo, supõe-se que o racismo nesses cursos pode ser
mais latente e a presença de negros e negras brasileiros ou intercambistas africanos causam
um estranhamento até os dias de hoje.
Djú ressaltou que quando chegou ao Brasil percebeu através da convivência com
as pessoas que os brasileiros sabem muito pouco sobre a África.

Somos cinco africanos na minha sala, três guineenses e dois angolanos, mas sempre
que as pessoas querem perguntar pra gente como se chama alguma fruta ou algo
parecido, faz essa pergunta: “Como chama lá na África? Eu repondo: Não sei como
se chama em toda a África, mas no meu país esse é o nome, e digo o nome da fruta
ou qualquer coisa que me foi perguntada.

Djú conta que as pessoas, sobretudo nas ruas, perguntam muito como ela chegou
no Brasil, se veio de carro, de cavalo, até de elefante já lhe perguntaram. Ela disse que uma
vez foi comprar banana e o vendedor perguntou se na África tem banana. “Tem sim! De onde
eu vim a gente não compra banana”, respondeu ela. A resposta da interlocutora se confirma
em Cá (2000), que explica que a forma de administração da sociedade tradicional africana é
diferente, a distribuição de alimentos pela comunidade acontece de seguinte maneira: na
sociedade balanta, outra etnia guineense, quando chegava à altura de uma família cultivar o
campo que naquele ano lhe era destinado, convocava a comunidade da aldeia para aquele
trabalho, garantindo assim a alimentação de todos e rotativamente as famílias se ajudavam.
“Neste sistema, o trabalho produtivo, sem perder a dimensão familiar, tinha um caráter
comunitário, o mesmo acontecendo com o usufruto dos bens produzidos, que eram
administrados coletivamente” (CÁ, L., 2000, p. 4). Por esse motivo, ainda hoje, em algumas
dessas sociedades não é muito comum a prática de compra e venda de alimentos.
Ao serem perguntadas se estar no Brasil despertou alguma coisa enquanto
mulheres negras africanas e guineenses, todas elas disseram que sair do país despertou nelas a
questão da valorização ainda mais das suas raízes. De acordo com a interlocutora Té “Quando
eu cheguei aqui no Brasil eu sempre soube de onde eu vim, tenho orgulho da minha terra,
pelo menos as pessoas que eu conheço maioria pensa igual. Mas estar aqui me fez enxergar
muitas coisas e valorizar ainda mais de onde eu vim”.
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A interlocutora Mendes relata que começou a entender o que é ser africana ao verse fora da África, quando começou a ser identificada como diferente pelos olhares das
pessoas. Segundo ela, nunca parou para pensar nisso quando estava no seu país. Pensar em o
que é ser africana não fazia parte da sua realidade. Foi o contato com pessoas diferentes que a
fez se dar conta do que é ser africana. Foi quando percebeu que o seu continente, o seu país,
tudo isso reflete na sua vida quando se está fora. O contato com outra cultura a fez refletir
sobre muitas coisas, que antes não refletia, porque era algo natural, como estar no continente
africano, ser uma cidadã guineense, falar crioulo e português. São autoquestionamentos e
questionamentos de outras pessoas que acontecem praticamente a todo momento quando se
está em outro país, ainda mais em outro continente. Segundo relato de Mendes,
[...] E ao chegar ao Brasil eu comecei a pensar em tudo isso [...] Muitas coisas que
você está me perguntando comecei a me questionar sobre essas coisas a partir das
suas perguntas. Tem coisas que não me questionavam, não me perguntava sobre o
que era, como era. E quando você está fora do seu país, quando começa a perceber o
olhar das pessoas sobre você, você começa a questionar também, eu comecei a
questionar: Quem eu sou? Onde eu estou? Por que eu estou aqui? Por que que eu sou
tão diferente? Por que as pessoas vivem de uma forma diferente? Essas perguntas
comecei a fazer a mim mesma. E a partir daí vai criando muitas coisas na sua cabeça
e tentando articular com quem você é, ou que você acha que você é. São coisas que
eu nunca tinha parado para pensar muito, nunca tinha passado pela minha cabeça
esses questionamentos. Eu não sabia, não entendia a importância que isso tudo tem
para minha vida como ser humano, e também como uma mulher negra. E eu
comecei a questionar e a pensar o que ser, o que eu sou fora da África, o que é ser
africano fora da África. E até hoje não tenho uma resposta pronta para essa pergunta,
porque lá em Bissau se alguém me perguntava quem é você? Eu respondia que sou
fulana de tal, de etnia manjaca. Eu me via e me percebia como mulher manjaca e
não era necessário eu identificar como guineense e africana.

Em sua resposta sobre o mesmo questionamento, Djú disse que estar no Brasil
despertou a questão da identidade cultural, que já valorizava a sua cultura, as suas raízes, mas
o curso de Letras a fez valorizar ainda mais essa cultura, sobretudo a língua. Relata que em
seu país não se importava em aprender sobre outras culturas e outras línguas, preocupava-se
muito mais em aprender a doutrina da igreja a qual fazia parte. Mas agora, estando no Brasil,
as leituras que teve e sua vivência dentro e fora da universidade a fez valorizar ainda mais as
culturas africanas. Ressalta que continua sendo católica e indo à igreja, mas agora tem outra
visão das religiões africanas, que antes acreditava que era coisa de gente sem fé. Agora, longe
de seu país, percebeu a importância destas e aprendeu a valorizá-las ainda mais. E acrescenta
que quer deixar esse exemplo para as suas gerações futuras, “Vou educá-los a valorizarem as
suas culturas em qualquer parte do mundo que estejam, como os manjacos fazem. Em Bissau
as pessoas costumam dizer que os manjacos em qualquer parte de mundo onde vivem
ensinam os seus filhos a falarem a língua manjaca”.
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Depois de dois anos no curso de Letras ela disse que pôde perceber como a
colonização da mente tomou conta dos países colonizados. De acordo com Foé (2011), esta
questão está relacionada com a maneira como o capitalismo imobiliza a história dos povos
vencidos ou a maneira como este regime obriga as nações exploradas a executar as tarefas
repetitivas. A exploração dos vencidos não é possível sem a imobilização da cultura indígena
e sem a saída do vencido de sua história anterior. É o sentido do que Aimé Césaire chamou de
“a perda da iniciativa histórica” (FOÉ, 2011).
De acordo com esse relato de Djú, percebemos uma colonização da mente ao
afirmar que antes acreditava que era coisa de gente pagã. Parece que ao sair de seu país, a
interlocutora saiu de uma “bolha” colonizadora, que preconizou as religiões de matrizes
africanas como pagã. A interlocutora relata que hoje ainda continua católica, mas hoje
valoriza as religiões africanas.
De acordo com Domingos (2011), a religião tradicional africana é destinada a
manter as relações com os ancestrais, as entidades que existem na natureza, os Orixás. E é
nesta dinâmica de relação participativa que o Africano-Banto preserva a sua existência com o
ser Supremo Nzambi (Deus), Bazimu (os espíritos), Banthu (os seres humanos, homens),
Pinhama (os animais), os vegetais, os minerais, fenômenos e objetos sem a vida biológica.
Expressando antropocentricamente, Zambi (Deus) é gerador e mantenedor do Homem. A
sabedoria africana sobre Deus é expressa nos provérbios, nas canções, orações, nomes, mitos,
histórias, ritos e nas diversas dimensões das cerimônias religiosas. Ninguém espera longas
dissertações sobre Deus. Mas Deus não é estranho para o povo Africano, afirma o autor.

Bazimus, os espíritos, explicam o destino do homem; o homem é o centro dessa
ontologia; animais, vegetais e fenômenos naturais e objetos sem a vida biológica
constituem o meio ambiente onde o homem vive, se aprovisiona, extrai os meios de
existência e, se for necessário, o homem estabelece relações mística com ele. Esta
ontologia antropocêntrica é uma unidade completa. É uma relação de solidariedade
na qual não pode haver ruptura ou destruição. E se acontecer o contrário, causa
desequilíbrio do próprio homem, da natureza, enfim, de todo o Universo. Destruir ou
remover uma destas categorias é destruir toda a existência incluindo a destruição do
Criador. A soma desses elementos constitui uma força, poder, energia que penetra
em todo o Universo (DOMINGOS, 2011, p. 4).

Na visão tradicional africana a ligação entre indivíduo e a natureza é
indissociável, visto que numa apreensão cosmológica da visão tradicional africana o indivíduo
não é um sujeito abstrato, separado, independente das condições ecológicas da sua existência.
O indivíduo não está separado das condições genealógicas e de seus pressupostos míticos,
mágicos ou religiosos da terra. “O ponto de partida desta apreensão é a integração do homem
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na natureza. A sua relação, ligação, significa simultaneamente, o apego e a interdependência”
(DOMINGOS, 2011, p. 8).
Djú em sua fala defende que seria interessante a produção de mais trabalhos sobre
como era a Guiné-Bissau antes da chegada dos portugueses; o que vai ajudar principalmente
às pessoas que vivem nas grandes cidades do país a entender melhor como viviam os nossos
antepassados antes de contato com os europeus. “Eu fico muito feliz de ver os trabalhos que
estão sendo desenvolvidos pelos alunos e professores aqui na UNILAB voltados para África.
Só assim os nossos mais novos vão ter oportunidade de ler esses trabalhos e entenderem
como foi a história da África”.
Semedo, na sua tese de doutorado, intitulada “As mandjuandadi - cantigas de
mulher na guiné-bissau: da tradição oral à literatura”, de 2010, ressaltou a tradição oral de
mulheres guineenses na literatura de Guiné-Bissau, assim como ressalta sua experiência como
estudante guineense em Portugal, que é o que mais interessa a essa pesquisa. Sobre essa
experiência, a autora relata que o sonho de cursar o nível superior levou-a às terras
portuguesas, onde viveu doces e amargas experiências.
Da casa da D. Lucinda e do Senhor Salvador – gente simples que alugava quartos a
estudantes universitários e professores, na Calçada Miguel Pais –, ao bairro Casal do
Rato nos arredores de Lisboa, às experiências vivenciadas nas salas de aula da
Universidade Nova de Lisboa, tudo fez parte desse sonho. Foi uma fase que marcou
muito a minha trajetória e influenciou, sobremaneira, as minhas decisões e alterou
certas linhas do meu projeto de vida, pois ali me senti tantas vezes sem chão, que
nem sei quantas vezes tentei “degolar a minha solidão com a emoção da cor púrpura,
sepultando a dúvida de ser gente em um mundo que parecia querer engolir-me”.
Porém, a cada obstáculo dizia a mim mesma que seria capaz de transpô-lo, isso
porque também pude contar com ombros amigos. Uma das experiências boas foi a
realização de trabalhos para as disciplinas, entre os quais destaco um sobre as
cantigas galego-portuguesas, que me deu gosto fazer e que me trouxe à memória as
cantigas que escutava minha mãe cantar: as cantigas de mandjuandadi. Aspectos
universais como o amor, a amizade, o escárnio que se discutia nas cantigas galegoportuguesas estão presente nas cantigas da minha terra que as outras me traziam à
memória (SEMEDO, 2010, p. 22).

Semedo (2010) conta que o contato com aquelas cantigas medievais despertou-lhe
um olhar para dentro. Reconheceu, então, que foi preciso estar fora do país, proceder à leitura
das cantigas galego-portuguesas para lembrar-se de algo semelhante na Guiné-Bissau, pois a
cultura local não era ensinada nas escolas, antes da independência. Portanto, o conhecimento
que tinha das cantigas guineenses havia adquirido das pessoas mais velhas e não por meio de
livros. Assim, a difusão dessas peças da tradição estava, de alguma forma, limitada pela
oralidade. Passada de geração a geração, sem registro escrito, essas cantigas e demais traços
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da tradição oral guineense dificilmente transpõem a esfera nacional, segundo a autora, cujo
relato confirma que sair da cultura a qual a se está inserido(a) pode resultar no paradoxal
mergulho em sua própria cultura, ou seja, pelo contato com outra cultura, começamos a
enxergar melhor a nossa.
A interlocutora Djonú considera que essa é uma das vantagens de sair fora da sua
realidade, entender melhor as coisas, “[...] eu quando cheguei aqui, além de conhecimentos
adquiridos na universidade, ganhei experiências de vida, amadureci muito [...] Quando eu
cheguei aqui coisas que eu não considerava, não dava muita importância para minha vida,
começaram a fazer sentido para mim”. Disse que como aqui não tem com quem falar a sua
língua materna mancanha sentiu a necessidade de ter falado com mais frequência em Bissau,
e que em Bissau ela falava com frequência mais crioulo e português. Logo, quando estava em
Bissau ela falava mais o crioulo, que é a língua mais falada no país, mas poderia falar a da sua
etnia mancanha. Hoje, tendo o português como única opção para comunicação com os
brasileiros, sente falta de não ter falado mais a língua de sua etnia, ou seja, tal reconhecimento
da língua materna se deu somente a partir do contato com a cultura brasileira.
Aos serem perguntadas sobre as expectativas de retorno à Guiné-Bissau, as
quatros interlocutoras disseram que pretendem voltar depois da formação. Mendes relata que
depois de quase dois anos vivendo aqui no Brasil não é mais a mesma pessoa, que
amadureceu muito. “Apesar de eu achar que eu já era muito madura pela minha idade,
porque a minha mãe sempre dizia que não precisa ter idade para ter responsabilidade, mas
eu percebi que aqui no Brasil eu amadureci muito mais. E a minha maneira de ver coisas
mudaram”. E acrescenta:
Eu sempre digo que tenho que voltar, porque tenho compromisso de ajudar não só a
minha família, mas a sociedade guineense. Porque a minha família foi muito
ajudada, recebemos bastante ajuda das pessoas. Consegui chegar até aqui pelo
esforço da minha mãe e pela ajuda das pessoas. Eu a minha irmã estudamos em uma
escola privada, uma das melhores escolas de Bissau, Liceu politécnico SOS, onde a
minha mãe trabalha como merendeira, a gente não pagava a mensalidade. Por isso
quero voltar para dar a minha contribuição pela sociedade, porque sei que tem muita
gente precisando da minha ajuda. É bom ser ajudado, mas é melhor ainda ajudar os
outros. É isso que eu acho, por isso sempre eu falo que quando eu terminar pretendo
voltar (Mendes).

A entrevistada Té disse que pretende voltar à Guiné-Bissau, especificamente para
sua cidade, e contribuir com o seu conhecimento, principalmente como mulher. “Eu gostaria
de levar para Guiné várias coisas boas que eu aprendi aqui na UNILAB. Estou pensando em
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fazer projetos que ainda não existem lá, que são necessários, porque sei que o povo está
precisando e a minha contribuição é fundamental para o país”.
A entrevistada Djú afirma que nessa experiência de intercâmbio possibilitou a
ressignificação da sua identidade e que, apesar de tudo, se tornou uma pessoa melhor. Além
disso, conta que mudou a sua maneira de ver o mundo. Responde que pensa em voltar à
Guiné-Bissau, como professora, para poder ensinar na cidade, e que quero dar orgulho à sua
família e seus professores. Djonú, por sua vez, acrescenta:
Eu sempre pensei em voltar para Guiné-Bissau, e sei que não vou voltar a mesma
pessoa, por conta das experiências que estou ganhado. Acho que eu vou voltar uma
pessoa mais responsável, olhando coisas a partir de outra ótica. Acho que daqui a
um tempo que eu vou terminar o curso vou estar ainda mais responsável e madura
para dar a minha contribuição. Estou pensado, futuramente, quando voltar, em
construir creche para criança e centro de educação para crianças e adolescentes,
principalmente nas cidades de interior. Das poucas vezes que eu fui nas cidades de
interior pude ver a dificuldade das crianças e adolescentes de acesso à escola.
Independentemente do meu curso, da área que eu escolhi não estar diretamente
ligada à educação básica, mas o meu foco vai ver esse público. E também eu fico
pensando como posso pegar a minha área e associá-la à educação básica (Djonú).

As respostas das interlocutoras a essas perguntas são reveladoras das vicissitudes
ocasionadas pelo intercâmbio e contato com a cultura brasileira e, consequentemente, da
ressignificação de suas identidades por meio das reflexões sobre “quem sou?”, “de onde eu
vim?” e “o que eu quero?”. Além disso, destaca-se que em todos os casos há a valorização da
cultura guineense, mesmo estando inseridas em outra cultura. Em nenhum dos casos as
entrevistadas alegaram não querer mais voltar ou desprezaram a sua cultura em detrimento da
brasileira. Todas valorizam a experiência de inserção na cultura brasileira, destacam que não
são mais as mesmas devido a experiência de intercâmbio, mas todas, sem hesitar,
responderam que pretendem voltar ao seu país, às suas cidades, e dar suas contribuições
sociais. Sobre esse aspecto, identificamos que as estudantes consideram o diploma de nível
superior muito mais como um ganho coletivo do que pessoal. Todas pretendem voltar e fazer
a diferença na sociedade. Entendem o nível superior não só para elas, mas para a sociedade.

4.6 As vicissitudes das estudantes mulheres brasileiras no encontro com as mulheres
estudantes africanas

Foram entrevistadas também duas estudantes mulheres brasileiras com intuito de
saber como o contato com as mulheres estudantes africanas tem contribuído na identidade das
mulheres estudantes brasileiras. Usamos também nomes fictícios para estas. Assim, a

87

entrevista contou com a participação da Lesmi, 27 anos, de Belém do Pará, que mora em
Fortaleza há quatro anos, cursa o quarto ano do curso de Letras na UFC, e de Besna, cearense,
que mora em Fortaleza, tem 25 anos, e cursa o terceiro ano do curso de Letras, também na
UFC.
O curso de Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC) está localizado no
bairro Benfica, Fortaleza- Ceará, e tem muitas alunas de intercâmbio, vindas do continente
africano. É comum vermos no Restaurante Universitário (RU) ou no bosque de Letras
intercambistas africanos conversando entre si em crioulo em si, e também interagindo com
outros estudantes brasileiros, só que utilizando a língua portuguesa. Sobre isso, apesar de não
ser o mesmo português não percebemos dificuldades de comunicação entre eles. Numa de
nossas observações identificamos as interlocutoras brasileiras que estavam com estudantes
guineenses e a convidamos a fazerem parte desta pesquisa, as quais aceitaram prontamente.
Ambas interlocutoras brasileiras foram perguntadas sobre como foi o primeiro
contato com as estudantes africanas guineenses, e Lesmi respondeu que no passado já havia
tido contato com mulheres africanas, do país Angola. Foi na sua infância em Belém do Pará.
Elas eram suas vizinhas e vieram ao Brasil para fazer intercâmbio. Mas, ressalta que amizade
de conversar e trocar experiências só veio ter em Fortaleza com estudantes guineenses. Sobre
esse contato explica que foi uma experiência muito enriquecedora, porque pôde conhecer
mais sobre a cultura da Guiné-Bissau. A interlocutora reconhece-se como descendente dos
povos africanos, e afirma que faz parte dessa “diáspora”, que o contato com amigas africanas
lhe dá a oportunidade de ter contato com a cultura de seus ancestrais que ela não teve a
oportunidade de conhecer, pois considera-se afrodescendente. Ainda continuou ela:

A ideia que a gente tem no continente hoje no Brasil que a gente vê na mídia África
colocado como se fosse um país e a gente começa a entender muito melhor que não
são, são 54 países, e que cada um tem a sua individualidade e que o continente em si
não é a pobreza que relatam, não é só a pobreza muito pelo contrário tem muita
coisa rica aí a gente começa tentar entender porque que a riqueza do continente e
dos determinados países com Guiné não é noticiada, porque para eles não é
interessante mostrar o país como ele é, principalmente porque eles são
independentes. É muito louco ter de absorver e entender esse tanto de informação, e
em resumo eu acho que é realmente enriquecedor essas trocas.

De acordo com Cá, L. (2000), a Guiné-Bissau, como os demais países africanos,
não tem sido objetos de grandes estudos nem de presença constante na mídia mundial. As
informações provenientes desses países só se referem, na maioria das vezes, às crises políticas
e econômicas, à fome, à instabilidade social, aos massacres. Obviamente, tudo isso existe,
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mas as razões dessa situação nunca são apresentadas e, além disso, o continente africano não é
apenas um baluarte de conflitos ou de crises.
Brasil e África tem uma ligação muito forte principalmente quando se fala na
questão da cultura e da formação da identidade nacional brasileira. Esse aspecto é ressaltado
por Lesmi da seguinte forma:

A maioria das mulheres da Guiné vieram pelo projeto PEC-PG, né? Eu vejo muito
que a estrutura racista do Brasil faz com que as pessoas coloquem na cabeça que a
gente está fazendo favor para essa pessoas, mas, eu vejo que não é favor que a gente
faz, muito pelo contrário, eu acho que eles acrescentam muito mais na nossa cultura
do que a gente na delas. Eu acho que, no mínimo, a gente pode chamar isso de troca,
não como um favor, porque é muito incrível, enfim, eu sou muito grata, assim, por
ter esse contato por ter essa oportunidade, né, de ter esse enriquecimento de
conhecimento.

Besna, por sua vez, disse que o contato que teve com as pessoas do continente
africano foi de extrema importância para o crescimento subjetivo dela quanto ao
conhecimento das questões raciais. E acrescenta:
Quando eu entrei na universidade eu não sabia, sabia sim, mas eu não aceitava falar
da minha questão racial né. Isso foi uma das coisas que eu ouvia muito dos africanos
principalmente dos guineenses que eu tenho mais contato, que só começaram a se
racializar quando chegaram no Brasil, que isso não era questões no seu país, de que
essa pessoa é negra aquela pessoa é branca, e aí também acaba tendo esse choque de
cultura né, de quando nós negros brasileiros dissemos que somos negros, alguns nos
questionam, eu sempre segurei essa afirmação de que sou uma pessoa negra sim, só
que de pele clara.

No Brasil a questão racial sempre deu o que falar, desde o primeiro momento que
os primeiros europeus chegaram ao país no encontro com o povo nativo, chamado de índios,
lembrando que os portugueses pensaram ter chegado na índia. Os portugueses entenderam que
essas pessoas precisavam ser convertidas, só assim poderiam alcançar a salvação, guiados
pela doutrina do cristianismo. E a colonização da mente começou desde então, que mais na
frente desencadeou a política de embranquecimento do país, que atingiu também os negros
escravizados e libertos, e consequentemente os seus descendentes. Segundo D´ávila (2006), a
brancura era uma forma de afirmar “europeidade”, que por sua vez, carregava todas as
armadilhas de modernidade- da urbanização à industrialização, racionalismo, ciência e virtude
cívica. Além disso, a brancura transmitia um senso racial de saúde, vigor e superioridade
darwiniana. E principalmente ainda de acordo com autor a brancura era também, contudo, a
ausência de negritude.
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Besna afirmou que antes não queria falar de questão racial, porque não se
reconhecia como negra. Mas quando entrou na universidade, após discussões sobre a temática
pôde reconhecer a sua negritude. E acrescenta que o encontro com os africanos também tem
ajudado nesse processo “descobrir-se negra”.
Besna ressaltou que de todas as nacionalidades que estão aqui, os guineenses e os
cabo-verdianos são as pessoas com as quais ela mais tem contato. Segundo ela, quanto mais
ela conhece a cultura guineense, mais ela se vê inserida nela, no sentido dos ideais dos
ensinamentos. “[...] Eu lembro de muitos ensinamentos que a minha mãe me dava, e me traz
até hoje, tem muito a ver com os ensinamentos que acabo ouvindo da experiências dos
guineenses”.

Um texto que eu li esses dias de Sociólogo guineense Miguel de barros, ele falando
dos mais velhos eles cuidam dos mais novos, até comentei com ele tenho Instagram
dele mandei mensagem, dizendo que isso lembra muito a minha infância, meio que
“forçadamente” eu tive que cuidar dos meus irmãos, porque a minha mãe tinha que
ir trabalhar, mas, eu fui aprendendo esses princípios do cuidar dos meus irmãos
porque eu era mais velha, e aí muitas pessoas acabam dizendo, né, por falta de
conhecimento que é um trabalho infantil, como o próprio Miguel Falou, que alguns
estrangeiros que vão lá dizem que aquilo é trabalho infantil, só que não é um
trabalho infantil é a questão mesmo que ele fala no texto dele, que o mais velho ele
tem a reponsabilidade com o outro, né, de cuidado mesmo; trabalho infantil é aquele
que a criança tem que trabalhar para se alimentar. E é isso, eu agradeço todo dia esse
contato que estou tendo cada vez mais e cada vez mais eu me sinto mais próxima
das minhas ancestralidade, e entendendo e lendo as teorias estou resgatando as
questões espirituais e tal...sem querer romantizar a África; as pessoas falam muito
dessa questão de romantizar a África. “Ahh, é paraíso? Não, eu entendo das suas
complexidades como toda comunidade, mas em comparação ao lugar onde eu cresci
teria sido menos violento ter crescido no lugar onde tem pessoa parecidas comigo,
com os meus semelhantes, do que ter crescido nesse lugar onde parece que há uma
harmonia entre as raças e não é verdade, né. (Besna).

A entrevistada Lesmi ressaltou relatou o que ela percebe de diferente nas
mulheres africanas em relação às mulheres brasileiras:

De forma superficial mesmo, o Brasil, as mulheres estão assim. A gente fala no
Brasil, mas o Brasil é do tamanho de um continente. Então eu falo do Brasil capital
que são as cidades que eu tenho contato. Brasil capital a gente vê que tem aquele
negócio do país globalizado que a mulher tem que conquistar a sua independência
no mercado e quer a sua independência tanto financeira como autônoma. O que eu
vejo das mulheres africanas... elas têm muito aquele negócio de ter a independência
delas, tem esse romper com a sua família, e seu continente e vêm pra cá, mas o
objetivo delas, da maioria que eu conheço é para crescer profissionalmente e sempre
com pensamento de voltar para o seu país para construir, voltar para suas famílias
para sua comunidade, e tipo para retornar para trazer aquele conhecimento que elas
adquiriram no Brasil ou para construir as coisas de forma financeira sabe, e poucas
são aquelas que querem continuar com estudos no exterior em si, tipo com intuito
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mesmo de distanciar da sua família, com elas não, mesmo que não vão voltar para o
seio familiar, tudo é pensando na família (Lesmi).

Segundo Domingos (2011), na África, qualquer que seja a estrutura familiar geralmente estendida e complexa- e qualquer que seja a sua condição social, mesmo em
profunda transformação, é a família que continua a ser a base do indivíduo e constitui o
refúgio de cada pessoa diante de situações adversas da vida.

As relações africanas de parentesco desempenham funções na lógica social de
solidariedade entre as pessoas, as comunidades e etnias. A solidariedade entre as
comunidades é atribuída às relações de parentesco nuclear e da família alargada. A
hospitalidade e solidariedade são baseadas na reciprocidade. As trocas comerciais,
econômicas se fundamentam na responsabilidade social. E as relações sociais dentro
e fora de comunidade são definidas e fundamentadas na justiça, equidade e
equilíbrio. Nesta constante procura do equilíbrio, os conflitos sociais não estão
ausentes. A dinâmica de relações sociais africanas contribui para criação de bases
para o humanismo e, de acordo com Julius Nyerere, é “uma atitude da mente”; é o
fundamento do “socialismo Africano” baseado na idéia de Ujamaa ou
“familiaridade”. A família estendida não está definida, apenas, pelo sangue nem pela
linhagem. A tradição cultural Africana considera que todos homens constituem uma
única irmandade/humanidade– onde cada homem é membro integrante da família
humana estendida. Este constitui o fundamento dos valores da hospitalidade e
solidariedade africana, Ujamaa; é o humanismo Africano (DOMINGOS, 2011, p. 3).

Para Lesmi, as mulheres africanas trazem muito a questão do mulherismo africano
de matriarcado, aquele afeto que mesmo estando distante elas não rompem.

Eu acho que vem muito disso da questão familiar da cultura em si africana acho que
é muito presente né, de nunca esquecer o seio de querer construir para os seios, de
sempre estar fortalecendo, sempre está à frente disso, né, desse cuidado com a
família. São mulheres fortes em resumo (Lesmi).

Besna disse que acha muito admirável a força da mulher guineense: “Sabendo da
história do país né, que as mulheres lutaram juntos com os homens na luta pela
independência do país e aí tem todo esse histórico, né, que é até diferente quando você fala
do machismo aqui no Brasil e machismo em Guiné, claro que existe, né, mas que é diferente
do Brasil”. Ela inda ressaltou que ouve relatos dos guineenses, assim como de outros
africanos de que em algumas sociedades o que prevalece é a voz da mulher, onde a mulher é
sagrada e destaca que acha incrível toda essa “sagralidade” em volta da mulher.
A interlocutora Lesmi aponta que a cultura brasileira tem muitos princípios
africanos, e deu alguns exemplos: ninar, falar, o dar a benção, tudo uma cultura ancestral do
povo negro. Em suas palavras: “[...] tem estudos que falam que a nossas dores estão ainda
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com a gente dos nossos ancestrais, se a dor está porque os ensinamentos também não
estão?”.

Então, eu tenho certeza que são coisas que a gente absorveu e que os nossos pais
reproduziram, mas que talvez as nossas avós lembrem porque a escravidão faz
pouco tempo e as nossas avós tinha a consciências de quem eram as suas mães e
quem eram as suas avós. São questões ancestrais mesmo, só que a gente não tinha
essa noção até ter contato de fato com o pessoal do continente. E perceber que eu
faço parte disso, é nisso que a gente percebe que faz parte da diáspora, perceber que
a gente nasceu no Brasil, porque fomos obrigados, os nossos ancestrais viram pra cá
obrigados, porque o meu lugar de origem é o continente africano, não sei de que país
eu deveria ser, de onde a minha bisavó veio, de onde a minha tataravó veio mas, eu
tenho noção de que a minha cultura originária é de lá. Então, é muito isso assim, da
gente se perceber, da gente se reconhecer dessa forma ancestral. Eu acho que é isso
que é diáspora (Lesmi).

Besna relata que “sempre quando a gente vê um branco de descendência alemã,
italiano etc. eles sempre falam que são netos e bisnetos de alemão italiano”. Eles sabem de
onde os seus antepassados vieram, e sabem que isso de antepassado é muito mais sólido do
que agora. O que ela mais admira nos guineenses é a valorização que dão ao seu país, o
autoconhecimento que têm de suas identidades, pois todos sabem dizer sobre si e onde vieram
e ela, enquanto brasileira, afirma que não saber dizer o que é ser brasileira. “Eu acho incrível
assim, eu chego até me arrepiar de lembrar, é esse orgulho que eu digo que não tenho, tipo,
me sinto deslocada, “o que é ser brasileira? Eu não consigo responder essa pergunta”.
Besna contou: “Não sei de que parte da África meus antepassados vieram, só sei
que os meus antepassados não eram daqui, vierem para cá escravizados”. Os africanos que
foram tirados da África como escravos vieram de diferentes partes da África. Isso significa
que não se tratava de um povo em específico, mas, sim, pessoas que vieram de nações,
culturas, etnias, línguas diferentes. Mas, o regime escravocrata se importava muito pouco em
saber de onde os escravizados vieram. De acordo com Prandi (2000), eles recebiam
frequentemente não a designação de sua verdadeira etnia, mas a do porto de embarque, por
exemplo, chamava-se indistintamente mina a todos aqueles que passavam pelo forte de
Minas, fossem achântis, jejes ou iorubas.
Ainda conforme Prandi (2000), até o final do século XIX a identificação através
da nação, ainda que esta fosse uma construção brasileira, estava presente nos documentos que
se referem a negros, como testamentos, escrituras e relações oficiais. Mas, com o fim do
tráfico e depois da própria escravidão, as referências às nações dos africanos, enquanto
referências de origem étnicas, perderam sua importância e caíram em desuso, passando todos
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os negros a serem classificados simplesmente como negros africanos ou de origem africana.
As misturas étnicas se generalizaram em todas as partes da América, formando-se o tipo
“negro”, que apagou todas as origens.
Longe de casa, sem contato com as suas culturas étnicas, os negros africanos
procuraram manter suas culturas, as suas religiões, sobretudo as religiões de matrizes
africanas que hoje conhecemos na diáspora.

Por outro lado as nações, como tradições culturais, foram preservadas na forma de
candomblé no Brasil, santeria em Cuba e vodus no Haiti, cada grupo religioso
compreendendo variantes rituais autodesignadas pelos nomes de antigas etnias
africanas. Assim, na Bahia, temos os candomblés nagôs ou iorubás (ketu ou queto,
ijexá e efã), os bantos (angola, congo e cabinda), os ewe-fons (jejes ou jejes-mahis).
Em Pernambuco, os xangôs de nação nagô-egbá e os de nação angola. No
Maranhão, o tambor-de-mina das nações mina-jeje e mina-nagô. No Rio Grande do
Sul o batuque oió-ijexá, também chamado de batuque de nação (PRANDI, 2000, p.
58).

Sendo assim, podemos ver o esforço dos negros em preservar as suas culturas, o
que lograram êxito, visto que elementos da cultura africana é muito forte na cultura brasileira
abrangendo a língua, a culinária, a música, artes, etc. Isto é, “A herança africana no Brasil tem
sido fonte valiosa de criação artística e literária na promoção internacional de escritores,
compositores, artistas plásticos, bailarinos, cineastas, fotógrafos (CASTRO,1980, p. 26). Ou
seja, o negro escravizado trousse consigo também os seus ensinamentos.

Apesar da evidência dos fatos e de sua notória exploração em vários meios, o papel
do negro como força preponderante de trabalho no estabelecimento da economia de
base do país, tanto quanto sua participação em movimentos anticoloniais e no
processo abolicionista ainda necessitam ser avaliados e devidamente reconhecidos
pela historiografia no Brasil. O mesmo deve-se dizer sobre as formas de resistência
ao regime da escravidão a que foi submetido no passado e o protesto negro atual
contra a sua discriminação social, econômica e político (CASTRO,1980, p. 26).

Apesar do passado de sofrimento e angústia aos quais foram submetidas as
mulheres negras tiveram papel importante na preservação da cultura, de acordo com Castro
(1980). Como outra forma de resistência e defesa cultural, a mulher negra assumiu a liderança
socioreligiosa de cultos ancestrais como personagem professoral, ao mesmo tempo temida e
venerada por sua comunidade, graças a seu poder de lidar com forças divinas e sobrenaturais.
Esse poder é sustentado por uma inviolável sabedoria de códigos e símbolos africanos
milenares e sagrados que a intitula ao exercício de práticas médicas e psiquiátricas, através de
uma clarividência inata e seu conhecimento adquirido de medicina natural.
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Cabe ressaltar o conhecimento da medicina tradicional africana adquirido com os
antepassados e preservado pelas mulheres na diáspora. Os homens e mulheres da religião
tradicional africana respeitam profundamente a natureza, principalmente os chamados
florestas sagradas, na qual as mulheres se aproximam destas florestas, das ervas, das plantas
para efetivar a sua maternidade (DOMINGOS, 2011).
Nos últimos anos podemos presenciar no Brasil um avanço na participação das
mulheres na literatura do país. De acordo com Sales (2009), a socialização desses romances
ganha relevância no contexto das ações afirmativas e da Lei No. 11.645/08, que reconhece a
necessidade de promover-se a valorização histórica das populações afrodescendentes e
indígenas. Nesse contexto, é pertinente dar visibilidade à mulher negra na literatura,
considerando que essa representação não revela uma verdade única, mas abre um leque de
possibilidades para nos fazer pensar sobre a relevância de analisar obras produzidas por
mulheres de diferentes regiões do Brasil e de diferentes períodos históricos.
Nesse texto a autora Sales (2009) trouxe como foco romances da escritora
Conceição Evaristo, que nasceu em Minas Gerais, e o romance de Ezilda Barreto, que nasceu
na Paraíba no final do século XIX. “Mulheres de tempos e lugares diferentes, mas que usam
as palavras como armas na luta contra a violência, a injustiça, a miséria, a escravidão e os
efeitos nefastos do racismo” (SALES, 2009, p. 20). E além desses grandes nomes da literatura
brasileira também encontra-se várias outras grandes mulheres negras, tanto dentro da
academias como fora delas.

Decorre daí a relevância da emergência de uma literatura Afro-brasileira que rompe
o silêncio da população afro-descendente, em particular da mulher negra que ficou
durante muito tempo no porão da história. Esta é a razão pela qual escolhemos como
objeto de pesquisa os romances de Conceição Evaristo, de Minas Gerais, e de Ezilda
Barreto, da Paraíba. São autoras que trabalham com memórias de mulheres negras.
Como sugere Nazareth Fonseca (2006), essas narrativas revolvem os conflitos
provocados pelo afloramento das ―memórias subterrâneas‖ ao palco da história que
as sonega. Decorre daí a função social das narrativas das romancistas selecionadas
neste artigo, pois salvam do esquecimento, como adverte a historiadora Margareth
Rago, as histórias de vida mergulhadas na pobreza extrema e no abandono. Ezillda
Barreto e Conceição Evaristo, fazendo-se sujeitos participantes, assumem narrar as
histórias dos lugares degradados como uma forma de luta contra o racismo e a
miséria, revelando assim a dimensão política da escrita ao retratar as vidas dos que
lutam por sobreviver em condições extremamente desumanas (SALES, 2009, p. 20).

Sales (2009) aponta que nos romances de Ezilda Barreto e Conceição Evaristo são
surpreendente. Quem lê, logo identifica a semelhança de processo: o espaço de fala que é
destinado à população escravizada, especificamente a mulher negra. Nesses romances entram
em cena personagens femininas afrodescendentes, com traços de muita inteligência, coragem,

94

força, sensibilidade, insubmissão, resistência, enfim, mulheres negras que assumem o lugar de
sujeitos históricos, lutando para conquistar a liberdade tão desejada. Podemos perceber,
claramente, a identificação das narradoras com a população marginalizada, fazendo da palavra
um meio para superar a opressão.
A literatura é uma das formas de representar a sociedade, e foi nesse meio que
muitas mulheres encontraram lugar de voz, como nas obras das escritoras supracitadas. As
suas memórias recuperam cenas de vidas que, apesar de todo sofrimento, preservam
sentimentos de amor, afeto e compaixão. Segundo Sales (2009), as memórias resgatadas por
essas autoras podem funcionar como elos de uma tradição de convivência que não se desfaz
com a pobreza extrema, nem com o sofrimento e nem com a exclusão.
Aos ser questionada sobre qual a imagem que tinha da África e dos africanos
antes do contato com os(as) estudantes na UFC, Besna relata que o que aprendeu é como se a
África fosse um único país, ou seja percebia a África como uma coisa única: “Essa é a
imagem que eu tinha”.
Eu comecei a ter contato com os africanos quando entrei na universidade. Antes
disso eu não lembro de ter tido contato com algum africanos de algum país. A
imagem que eu tinha é aquela imagem que a gente vê na televisão, que são pobres e
miseráveis, que vêm para trabalhar. Mas quando entrei na universidade, quando eu
tive contato com os que estão na universidade, eu olhava assim... ficava assim...
chocada, de muitos estarem bem vestidos, limpos, falava assim: quê isso? Que
imagem é essa que passam para gente? E aí outra coisa, nem sabia qual língua eles
falavam, parecia que era uma língua de outro planeta, que a gente nunca ia entender
que era uma coisa assim bem distante da gente.

Com relação às mulheres, ela disse que se aproximou primeiramente das caboverdianas, e das guineenses depois foi se aproximando de mulheres das outras nacionalidades.
Lesmi, por sua vez, disse que a África individual ela não tinha muita noção, ou seja, particular
mas tinha no geral. Segundo ela,

Sempre falo dos privilégios que eu tinha [...] a minha família é toda negra, fui criada
em casa majoritariamente por mulheres, eu tinha a figura do meu pai, mas não
morava comigo, tipo tem a minha mãe, uma tia e minha avó, e sempre exaltando
essa cultura, sempre soube das minhas origens, sempre soube que a minha bisavó foi
uma mulher escravizada, esteve na condição de escravizada, que a minha bisavó era
originária do continente, e sempre a minha mãe exaltou a beleza. Quando tem copa
do mundo futebol em casa, aí tinha jogo de algum país do continente que não era
contra o Brasil, a minha família sempre falou que temos que torcer, porque são
nossos parentes, a gente sempre levou muito a sério isso, é uma coisa que a gente
sempre se aproximou, principalmente a questão de esporte, sempre foi uma coisa
muito próxima, e sempre valorizada na minha casa, nunca foi uma coisa
menosprezada (Lesmi).
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Ela ainda continuou dizendo que a maioria dos seus amigos são de Guiné-Bissau,
de Cabo Verde, do Togo, do Congo. Segundo ela,

Com o contato que eu tive com os estudantes africanos fui descontruindo várias
coisas. Eu tenho duas tias minhas que não foram criadas pela minha avó, foram
criadas por uma avó de criação branca, muito rica, tipo, elas mesmas não se
consideram negras. Hoje em dia uma está rompendo mais com isso, preferem dizer
que são pardas, morenas, tipo, mas não gostam dos cabelos delas crespos, eu já
tentei conversar, mas não mudou muita coisa. No meu aniversário convidei os meus
amigos africanos, uma das minhas tias os conheceu. Fez amizade, começou a
elogiar. Hoje eu vejo que ela tem uma cabeça mais aberta, para recebê-los, tipo, eu
sinto que fazer essa ponte vai ajudá-la a entender, e romper com esse imaginário que
a gente tem sobre a África e os africanos (Lesmi).

Besna ressaltou que outra coisa também que ela percebe com o contato com os
africanos, especificamente com as mulheres, é esse cuidado que elas tem com os homens,
dessa unidade, de acordo com ela:
O movimento feminista “radical”, em específico, ele meio que repudia os homens de
todas as formas assim, mas só que a gente sabe quais são os homens que elas estão
repudiando né são homens negro são homens que foram historicamente mais
brutalizados, brutal, e aí meio que via repercutindo essa ideia que homem negro é
violento isso aquilo outro. Por isso eu fui me afastando do movimento feminista e
me aproximando de mulherismo africano (Besna).

Sobre essa questão, Lesmi complementou:

E não é passar pano como muitos feministas falam, a gente não passa pano para
machismo, a gente não passa pano para nenhum tipo de violência, a gente só
dialoga, a gente conversa, se aquela pessoa quer mudar se não for, se for caso de
denuncia a gente vai dar cara a tapa, a gente não está passando pano para ninguém.
Questão é que tem que ser ouvido, não é à toa que a gente vê tanto aqui o
encarceramento do corpo negro né, tanto da mulher, mas também do homem em
massa (Lesmi).

Lesmi destaca que percebe que o homem negro sempre é colocado como brutal, e
isso o tempo todo vai sendo reproduzido, e com a chegada dos homens africanos aqui no
Brasil eles também vão sofrendo com isso.
Diante dos relatos das entrevistadas brasileiras percebemos que o contato com as
estudantes guineenses também ocasiona-lhes vicissitudes no sentido de conhecer outra cultura
e até mesmo no de reconhecer-se como afrodescendente, conforme expresso pelas próprias.
Logo, conclui-se que o processo de intercâmbio ocasiona transformações tanto na vida dos
intercambistas quanto na vida das pessoas que com eles têm contato. É uma via de mão dupla
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de vicissitudes que não se esgotam no intercâmbio, mas vislumbra uma continuidade no
retorno ao país de origem, quando as intercambistas irão contribuir com suas sociedades
colocando em prática o que aprenderam no país de intercâmbio, no caso desta pesquisa, no
Brasil.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação de mestrado teve o intuito de analisar, por meio de narrativas de
história de vida de mulheres guineenses, as vicissitudes do intercâmbio estudantil no Brasil,
em especial, no Ceará, tendo como problemática a seguinte questão: de que maneira as
mulheres guineenses têm se deparado com a metamorfose das suas identidades perante o
intercâmbio estudantil? Para responder a essa questão, estabelecemos os seguintes objetivos
específicos: 1) Descrever os objetivos dos acordos entre África e Brasil no que se refere ao
intercâmbio estudantil de nível superior; 2) Compreender as metamorfoses identitárias de
mulheres guineenses que escolheram o Brasil para a formação superior; 3) Analisar as
expectativas e as dificuldades encontradas no processo de intercâmbio estudantil. Os sujeitos
da pesquisa, por sua vez, foram estudantes mulheres guineenses em formação em intercâmbio
estudantil no Brasil, residentes no estado do Ceará, acima de 18 anos.
Assinalamos ao longo do texto que durante o processo de intercâmbio no Brasil
as estudantes guineenses ressignificaram as suas identidades a partir do contato com a cultura
brasileira. Elas são cotidianamente desafiadas a pensar sobre suas identidades e culturas, a
partir de questionamentos de brasileiros e até mesmo de autoquestionamentos que antes não
tinham quando estavam na Guiné-Bissau, na África. Todos esses questionamentos as fazem
refletir constantemente sobre “O que é ser africana?”, “De onde eu vim?”, “O que eu quero?”.
Desse modo, entendemos que o intercâmbio intensifica o processo de construção da
identidade que começou em seu país de origem, realizando uma metamorfose, na qual esses
sujeitos sabem mais sobre si e sobre o que querem. Sobre a expectativa de retorno, todas
afirmaram que pretendem voltar à Guiné-Bissau e dar as suas contribuições àquela sociedade
que muito precisa, principalmente no âmbito da educação, o que nos levou a concluir que para
essas mulheres a diplomação não é somente um ganho pessoal, mas coletivo. É como se voltar
e contribuir socialmente fosse um dever para elas, e também um prazer em ver a sociedade
melhorar econômica, política e socialmente, graças às suas contribuições.
Como a pesquisa também toca a nossa subjetividade por também ser uma mulher
guineense em intercâmbio no Brasil, consideramos relevantes apontar os ganhos pessoais que
obtivemos com essa experiência como pesquisadora e aluna intercambista oriunda da África
(Guiné-Bissau). A oportunidade de desenvolver uma pesquisa que traz o diálogo entre duas
realidades semelhantes e ao mesmo tempo distintas foi desafiadora e também enriquecedora,
dentro do contexto da objetividade e subjetividade, tanto o depoimento das interlocutoras
africanas guineenses, quanto o depoimento das interlocutoras brasileiras, fizeram desbrotar de
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uma maneira mais intensa a ligação entre África e Brasil, como no caso do emocionante
depoimento da Besna, ao lembrar do orgulho que não conseguia sentir ou demostrar ao falar
dos seus antepassados como as africanas; o que só veio a ser possível quando entrou na
universidade e, sobretudo, a partir do contato com colegas do continente africano. Logo, o
contato com essas colegas também leva à ressignificação da identidade de brasileiros(as).
A experiência no intercâmbio, sem dúvida, é de trocas culturais, principalmente
do despertar dos questionamentos e inquietações em relação à nossa identidade individual e
coletiva que, na maioria das vezes, só é entendida no encontro com outro. Essas experiências
de ressignificação da identidade ressaltada pelas interlocutoras intercambistas também
ocorreu e ocorre com a própria pesquisadora, resultando que a pesquisa ocasionou não só a
descoberta de resultados empíricos da pesquisa, mas também de si mesma.
Isso posto, finalizamos este texto apontando que consideramos que atingimos o
objetivo principal desta pesquisa. Contudo, acreditamos que não existe pesquisa encerrada em
si mesma, de modo que a posteriori outros(as) pesquisadores(as) poderão dar continuidade a
essa temática, apresentando novos resultados e novas perspectivas, poderão pensar o que não
pensamos, enxergar o que não enxergamos. E, consideramos isso muito positivo para as
pesquisas acadêmicas, a pluralidade de olhares e as inúmeras possibilidades de abordagem
epistemológica. Desejamos que essa pesquisa possa inspirar outras pessoas, assim como
outras foram inspirações para esta e assim que não se esgotem as possibilidades de falar da
África, da Guiné-Bissau, de transformações, de igualdade de gênero e igualdade racial, que
compõem o cerne desta investigação.
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APÊNDICE

TRANSCRIÇÃO E TRADUÇÃO DAS ENTREVISTAS



Trancrição e tradução das entrevistas realizadas com Mendes, estudante de Psicologia
na Universidade Federal do Ceará, em 14, 21 e 28 de maio de 2019.

1) Sobre as vicissitudes da formação

Para começar vou falar da língua, e da cultura, porque sair da Guiné-Bissau ou de
qualquer outro país precisa de muita coragem para fazer isso, porque viver em outro país que
não é seu, não ter família, não ter amigos, não ter com quem conversar é muito difícil.
Com relação a língua, eu já aprendi a falar português, só que não é o português do
Brasil, o que eu aprendi foi o português de Portugal. Chegando aqui me deparei com outra
realidade, outra cultura, costumes, totalmente diferentes dos meus, as coisas que eu já
aprendia eu tive que começar, parece que a vida começou tudo de novo. A língua é muito
diferente e foi muito difícil no começo para compreender os conteúdos aqui na universidade, e
tem coisas que as vezes o professor fala que você nem sabe o que é, mas já foi estudado aqui
por os seus colegas da turma no Ensino Médio e você não tinha conhecimento disso no seu
Ensino Médio. Aí você tem que fazer dois ou mais, três vezes mais de esforço para
compreender essa coisa que os seus colegas vão compreender em uma explicação, é muito
difícil. Aí eu lidei com isso, eu acho que já estou me acostumando um pouco, porque já é
mais de uma ano e quatro meses.
E sobre a cultura, como sendo negra não posso deixar de lado esse preconceito
que existe sobre os negros, não posso dizer comigo, mas os negros no Brasil é o que eles
sempre viveram e que estão vivendo, eu acho que vão viver por muito tempo, essa coisa está
crescendo de mais no meu olhar. E como sendo negra e africana as vezes eu penso assim, não
posso levar tudo em consideração, mas, falando de gênero e da raça eu me incluí na raça
negra, porque eu sou negra, não posso tirar isso só porque eu sou estrangeira, não deixo de
sentir o que eles sentem mesmo sabendo que você não faz parte dessa sociedade, mas eu já
estou vivendo nessa sociedade que não é minha, mas eu tenho que me adaptar a certas coisas
e costumes.
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2) A imagem que a entrevistada tinha do Brasil antes de vir pra cá

Meu Deus (risos). Eu disse meu Deus porquê? (risos) Porque deu um impacto
muito grande, porque eu nunca imaginei que o Brasil que eu via, que a mídia nos mostrava
que poderia ser esse Brasil que eu estou vivendo hoje, porque o Brasil que eu via lá em
Guiné-Bissau era coisas boas, bonitas, todo mundo pareciam felizes, harmoniosos, mas é uma
coisa totalmente diferente na realidade, inclusive eu quis vir para cá só pelas coisas que eu via
(risos) através das novelas dos jornais, mas também não deixo de ver as coisas negativas,
porque sempre tem, em todo país tem, mas o que eu via não era tão grave quanto o que eu
estou vendo hoje, eu achava que era só coisas de novelas, aquelas coisas más, porque eu via
as cidades bonitas, as coisas que me impressionaram muito, a escola, como eles viviam, o
ambiente escolar; me fez sentir... acho que posso dizer à-vontade... sentia uma enorme
vontade de estar aqui, e eu lutei para chegar aqui, cheguei aqui em todas as palavras (risos) eu
acho que posso dizer que nem é tanto, mas, às vezes me dá um arrependimento de ter deixado
o meu país.
Eu acho que a sociedade brasileira não é pobre pelo bens econômicos, mas eu
acho a sociedade brasileira muito pobre de relacionamento, ninguém consegue aceitar o outro
do jeito que ele é, do jeito que ele quer viver, assim... em geral, porque cada um tem o seu
jeito de viver, mas tem gente que não consegue aceitar a forma de viver do outro, sem pensar
que você está vivendo a sua vida e outro está aceitando isso [....] Assim... eu acho isso muito
pobre [...].

3) Sobre o acolhimento na universidade
Fui muito bem recebida, todo mundo chegava em mim, perguntava “você é de
onde?”, conversa com você, eu gostava muito disso.

Eu fui muito bem recebida pela

coordenação e pelo pessoal da reitoria, e pelos colegas da turma. Mas tinha momento na
turma que eu me sentida sozinha, eu queria ter uma amiga para conversar. Tem momentos que
eu queria falar, mas não conseguia, porque não tinha alguém para me ouvir [...].
Mas eu aprendi muita coisa na universidade, por pouco tempo, eu posso dizer que
aprendi, não só dentro da sala de aula, mas fora também. Os projetos que aqui tem tipo de
extensão, grupo de estudo. Participei de vários cursos de extensão, um foi da Psicologia
Hospitalar, achei muito interessante, acho que me entendo mais nessas atividades do que na
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sala de aula. Acho que gosto mais de participar dessas atividades do que ficar só na sala de
aula. Acho muito interessante, não tinha isso em Guiné-Bissau, nunca tive essa experiência na
escola. Eu gosto também muito de monitoria, as vezes você entende melhor a explicação do
monitor, porque vocês vão conversando, se for só você com o monitor talvez fica melhor,
porque ele vai explicar do seu jeito, do jeito que vai te fazer compreender melhor o conteúdo,
vai ter interação, aí você vai falando, vão conversando, eu gosto disso.

4) Como é ser mulher negra e africana no Brasil

Na universidade eu me considero diferente, na verdade, eu me considero especial
(risos), porque do jeito que as pessoas te vêm, no meu entender, eu percebo que muitas
pessoas me veem pela admiração, porque sempre era assim, os brancos que entram na
universidade ou filhos dos ricos, eu estando nesse lugar como mulher negra, no meu entender
eu percebo que as pessoas me veem pensando: como é que ela conseguiu estar aqui?
Com relação à sociedade de uma maneira geral, talvez são coisas que eu vivia
antes, mas que não tinha noção o quanto era valioso o ser negro ou ser mulher, porque em
Guiné-Bissau não tem esse negócio de preconceito contra os negros, porque todo mundo é
negro.
Na rua por ser mulher e negra, as vezes, o olhar das pessoas me incomoda um
pouco, tem gente que olha para você pela admiração e tem gente que olha... fica assobiando, a
pessoa fica sem jeito e não sabe como reagir e prefiro não reagir, evitar porque além de ser
mulher eu também sou estrangeira.

5) A expectativa em ralação ao retorno a Guiné-Bissau
Por pouco tempo que estou no Brasil amadureci bastante, aprendi muito. “Eu
pretendo voltar uma pessoa melhor, não no sentido de ser melhor que os outros [...]. Não
posso chegar em Bissau só porque eu tive a oportunidade de sair fora e conhecer outra
realidade, chegar em uma pessoa dizer: não você não pode fazer isso, porque no Brasil é
errado. Não faz sentido fazer a comparação entre as sociedades, você não pode julgar um
errado e outro certo. Vou fazer o que eu falei na embaixada: vou e vou voltar para dar a minha
contribuição.
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Continuação da entrevista com a primeira interlocutora Mendes, realizada após a
qualificação, em 30 de outubro de 2019.

6) A figura da mulher na sociedade manjaca

A minha mãe e meu pai são de etnias diferentes. A minha mãe é de etnia manjaca
de cidade de Cacheu e o meu pai é de etnia papel. Mas, eu não tive muito contato com a
cultura do meu pai, porque eu fui criada pela minha mãe. Eu nasci e cresci na capital Bissau.
Como a língua que a maioria das pessoas falam em Bissau é crioulo falo muito pouco a nossa
língua materna (manjaca), mas falo, entendo, compreendo, mas não falo com tanta
frequência. Eu não tenho muito contato com o pessoal no interior onde fica mais concentrada
a cultura a raiz da nossa cultura, algumas coisas que eu sei da nossa cultura e da mulher
manjaca foi a minha mãe que e me ensinou.
Fui algumas vezes para Cacheu, cidade da minha mãe, gosto muito de lá, estou
com muitas saudades, é uma cidade diferente, mais tranquila que capital Bissau. Eu me sinto
mais tranquila quando eu vou para lá, porque lá não tem aquele barulho que é capital, barulho
de carro, muito movimentada, eu gosto do ambiente de lá, a gente respira ar puro, sem
poluição de carro. Como é uma ilha, a gente ia nadar e encontrava alguns pescadores,
ficávamos esperando que eles atravessassem para gente pegar peixe. Eu também gosto muito
de ir para horta pegar frutas, caju, manga... Eu adorava lá, eu acho que o pessoal de lá é bem
diferente do pessoal que vive em Bissau capital. As pessoas são mais afetuosas se preocupam
mais com o outro, eu acho que as pessoas que vivem no interior se preocupam mais uns com
os outros do que os que vivem na capital. Todo mundo se conhece, como é uma cidade bem
pequena as pessoas acabam conhecendo uns aos outros e acabam convivendo como se fossem
da mesma família. A gente compartilha muitas coisas, as pessoas se juntam para conversaras,
se divertir. Eu acho isso muito bom. A capital Bissau é muita correria e as pessoas vivem sem
tempo.
Aqui no Brasil as cidades do interior também são muito calmas, a cidade de
Redenção, por exemplo, onde fica a UNILAB, é uma cidade pequena e supertranquila
principalmente para estudar.
Falando em Redenção, eu gosto muito de ir para lá, quando eu vou me sinto em
casa, os alunos se juntam para conversar, para estudar para fazer festa. Quando os alunos se
juntam, principalmente os guineenses, todo mundo falando crioulo, quando começo a falar em
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crioulo não paro, fico acelerando, falo falo falo, cada vez mais tem assunto para falar. Quando
eu falo crioulo eu me sinto leve, falo com segurança sem medo de falar algo e achar que estou
falando errado. Crioulo me dá segurança, é minha língua. Quando eu morava sozinha ficava
triste porque não tinha com quem conversar. Eu só conversava em crioulo no celular quando
eu falava com a minha mãe. Às vezes eu chorava de tanta saudade, e fico com aquela
sensação de não estar em casa, você sempre vai se sentir diferente fora de casa.
Às vezes alguns colegas brasileiros me perguntam: “a sua família veio com
você?”. Quando eu falo que estou aqui sozinha me dizem que eu sou corajosa, que não
conseguiriam viver longe das suas famílias. Eu digo que estar longe da família não é, e não
está sendo fácil, mas o que me motiva a seguir em frente é saber que isso vai me fazer
amadurecer, e saber que estou aqui para estudar e voltar formada para ajudar o meu país, a
minha família e a minha comunidade.
Estar fora do seu país você vê o mundo através de uma outra realidade, tem coisas
que você não conseguiria perceber vivendo só naquele espaço, com aquela mesma
convivência de todos os dias, você está vivendo aquelas coisas que nem sabe explicar, por
exemplo, quando estava na Guiné-Bissau eu nunca pensei como é a sociedade guineense eu
não saberia explicar isso para alguém. Mas quando eu cheguei aqui eu vi uma outra realidade
aí eu percebi que deve ter muitas coisas boas lá que pode não ser boas aqui, assim como aqui,
pode ter muitas coisas boas aqui que lá as pessoas não consideram boas.
Sobre questão de ser mulher negra, eu fiz um trabalho sobre idosos na GuinéBissau, apresentei para professora, ela achou legal, me convidou para participar do seu grupo
de estudo sobre mulheres negras no Brasil, através desse grupo de estudo e através das
leituras fui percebendo um pouco mais da realidade das mulheres negras. Fui tirando várias
dúvidas, antes não entendia porque quando um negro consegue fazer uma coisa ou consegue
chegar em um cargo de prestígio é sempre noticiada como o primeiro negro a fazer tal coisa
ou primeiro negro a chegar um patamar de prestigia social. O meu namorado me disse que é
por conta da história do negro no Brasil, que está ligada a história da escravidão, que o povo
negro era excluído da sociedade, não tinham acesso à muita coisa, inclusive, à saúde e
educação de qualidade. E participar desse grupo me ajudou a entender várias coisas sobre o
que é ser mulher negra no Brasil. Sair e conhecer outras pessoas, outra realidade foi muito
bom, se tivesse ficado na Guiné eu acho que não saberia de muita coisa que sei, porque você
fica vendo as mesmas coisas, é o mesmo círculo de amizade sempre.
Voltando para assunto da mulher, eu vejo que as mulheres africanas guineenses
são muito batalhadoras, eu dou exemplo da minha mãe o meu pai que faleceu quando eu tinha
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nove anos Somos cinco irmãos, éramos todos crianças, a gente mudou de casa onde
morávamos, porque não tínhamos dinheiro para pagar aluguel, fomos morar numa casa
pequena que só tinha quartos para minha mãe, eu, minhas irmãs, meus irmãos dormiam com
filhos da nossa vizinha, fomos muito bem acolhidos pelas pessoas do bairro onde fomos
morar. A minha mãe era mãe e ao mesmo tempo pai para gente, ela veio do interior de Bissau,
não fez ensino superior, trabalhou e ainda trabalha como merendeira de uma escola privada
perto da minha casa. Eu vejo a minha mãe saindo de casa cedo, só voltava a noite quando
terminava o turno da noite na escola. Ela conseguiu botar todos os seus cinco filhos para
estudar. Fora a minha mãe, também tenho exemplo da nossa vizinha, o marido dela trabalha,
ganha bem, mas mesmo assim ela nunca deixou de trabalhar, assim como a minha mãe, eu
vejo ela saindo para trabalhar todos os dias de manhã, só volta a noite para casa.

7) A construções da identidade africana fora da África. Como são vistos os africanos
fora da África?

Eu comecei a entender o que é ser africano fora da África quando comecei a
reparar o olhar das pessoas e a entender que eu era diferente. Porque são coisas que a gente
não para pra pensar quando a gente está no nosso país. Assim, eu nunca parei para pensar o
que é ser africano ou o que isso significa, porque para mim esse questionamento não fazia
parte da minha realidade, só aqui começou os questionamentos do que é ser africano, porque
me encontro no meio das pessoas que são diferentes de mim.
Eu sabia da importância da minha nacionalidade e do meu continente, mas nunca
tinha parado para pensar da importância da minha nacionalidade, como cidadão guineense, ou
a importância do meu continente, e que tudo isso vai refletir na minha vida quando eu estiver
fora. Sempre soube também que o respeito as pessoas é fundamental e aprendi isso como algo
importante na minha vida. E ao chegar ao Brasil eu comecei a pensar em tudo isso todas essas
coisas que você... muitas coisas que você está me perguntando comecei a me questionar sobre
essas coisas a partir das suas perguntas. Tem coisas que não me questionava, não me
perguntava sobre o que era como era.
E quando você está fora dos seu país, quando começa a perceber o olhar das
pessoas sobre você, você começa a questionar também, eu comecei a questionar: “Quem eu
sou? Onde eu estou? Por que eu estou aqui? Por que que eu sou tão diferente? Por que as
pessoas vivem de uma forma diferente? Essas perguntas que comecei a fazer a mim mesma. E
a partir daí vai criando muitas coisas na sua cabeça e tentando articular com que você é, ou
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que você acha que você é, são coisas que eu nunca tinha parado para pensar muito, nunca
tinha passado pela mim cabeça esses questionamentos. Eu não sabia, não entendia da
importância que isso tudo tem para minha vida como ser humano e como uma mulher negra.
E eu comecei a questionar e a pensar o que é ser, o que eu sou fora da África, o que é ser
africano fora da África. E até hoje não tenho uma reposta pronta para essa pergunta, porque lá
em Bissau se alguém me perguntava “quem é você? eu respondia que sou fulana de tal de
etnia manjaca. Eu me via e me percebia como mulher manjaca e não era necessário eu
identificar como guineense e africana.

8) Ao chegar ao Brasil você percebeu que você não é só mulher manjaca, mas também
mulher africana guineense negra, como foi essa experiência para você?

Às vezes me incomodava um pouco com algumas perguntas que as pessoas
faziam sobre a África e sobre os africanos. E outra, tem muita gente que acha que África é um
País só, as perguntas que faziam é mais sobre se você é africana e eu sempre respondo sim,
sou africana, às vezes eu falo: “eu sou africana”, mas complemento também dizendo que eu
sou guineense para as pessoas saberem que a África é um continente e não um país. Eu
lembro de ter conversado com algumas pessoas e colegas na turma, eu explico que a África é
um continente que é composto por mais de 54 países, e a partir de então começo a falar do
meu país, explicar que no meu país tem várias etnias, que cada etnia tem sua língua tem a sua
cultura aí começo a falar da região onde fica cada etnia a diferença entre eles. Quando eu
começo a chamar o nome das etnias as pessoas ficam curiosas perguntando qual é a sua,
quando eu falo, as pessoas ficam ainda mais curiosas em saber mais sobre. A partir daí
começo a perceber mais interesse das pessoas em conhecer, perguntam sempre onde fica,
como é que vão conseguir ir para lá, quanto é a passagem para ir, começa a criar interesse das
pessoas em conhecer outros lugares também, aí eu falo um pouco do meu país, para falar das
minhas culturas, do que tem lá que não tem aqui, da diferença entre lá e aqui. Falo um pouco
da nossa língua, a minha língua, e aí as pessoas ficam perguntando se eu sei falar a língua. Às
vezes, tem mais curiosidade das pessoas tentar entender como a gente se comunica entre si, se
tem várias línguas, qual é a língua da comunicação entre esses povos. Então, eu falo que na
Guiné-Bissau a gente tem o crioulo, que é a nossa língua em comum, e que praticamente todo
mundo fala essa língua tanto na capital Bissau como nos interiores. Eu gostaria que todo
mundo conhecesse a África, Guiné-Bissau, porque o meu país não é só essa imagem de fome
e guerra que é passado para cá, é muito mais que isso.
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Eu não fico chateada quando as pessoas me chamam de negra, eu sou negra
mesmo, tenho orgulho da minha cor, mas o que me deixa chateada é quando a pessoa te
chama de negra e você percebe que ela fez isso para te ofender.

9) Expectativa de voltar para Guiné-Bissau

Eu sempre digo que tenho que voltar porque tenho compromisso de ajudar não só
a minha família, mas a sociedade guineense, porque a minha família foi muito ajudada,
recebemos muito ajuda das pessoas, consegui chegar até aqui pelo esforço da minha mãe e
pela ajuda das pessoas, eu e a minha irmã estudamos em uma escola privada, uma das
melhores escolas de Bissau, Liceu Politécnico SOS, onde a minha mãe trabalha como
merendeira, a gente não pagava a mensalidade, éramos bolsistas. Por isso, quero voltar para
dar a minha contribuição pela sociedade, porque sei que tem muita gente precisando da minha
ajuda. É bom ser ajudado, mas é melhor ainda ajudar os outros. É isso que eu acho, por isso
sempre eu falo que quando eu terminar pretendo voltar.

10) A construção e reconstrução da identidade

Depois de quase dois anos vivendo aqui no Brasil eu não sou mais a mesma
pessoa, amadureci muito, apesar de eu achar que eu já era muito madura pela minha idade
quando eu estava em Bissau, porque a minha mãe sempre dizia que não precisa ter idade para
ter responsabilidade. Mas, eu percebi que aqui no Brasil eu amadureci muito mais. E a minha
maneira de ver coisas mudaram.



Entrevista realizada com as estudantes guineenses da Universidade da Integração
Internacional da lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), realizada em grupo no dia 5 de
dezembro de 2019.
 A interlocutora Té, de etnia Papel, nasceu na Região de Biombo, na Cidade de
Quinhamel, onde mora toda a sua família. Ela tem 23 anos, cursa segundo ano de
Engenharia de Energias, na UNILAB.
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 A entrevistada Djonú, é de etnia Mancanha, nasceu na capital Bissau, a família veio de
Região de Bolama, e cidade de Có. Ela tem 22 anos, cursa primeiro ano de curso de
Engenharia de Computação, na UNILAB.
 A nossa interlocutora Djú é de etnia Felup, nasceu em Cacheu, onde mora uma parte
da sua família, mas foi criada na cidade de Quinhamel. Ela tem 20 anos, cursa 2º ano
de curso de Letras, na UNILAB.

1. Figura da mulher na sociedade africana guineense papel

Té- Vou começar por mulher papel, não sei muita coisa sobre etnia papel, mas, pelo pouco
que eu sei, ser mulher papel é um pouco difícil, por conta da responsabilidade do peso de
nascer mulher nessa etnia, principalmente quando a sua mãe é papel. Quando você nasce de
uma mulher papel, e sobretudo, se é a única filha e os seus irmãos forem todos homens,
imediatamente você é considerado Kabeça de Kaça (responsável por toda a família). Portanto,
a sua linhagem toda, você e seus filhos são convocados sempre que tem cerimonias (rituais
sagrados) para fazer em nome de toda a família. A sua fala é ouvida e respeitada pela toda
comunidade.
A etnia papel considera a importância da mulher na família porque acredita que os homens na
maioria das vezes quando casam os seus filhos podem não retornar para casa, mas, os filhos
da mulher obrigatoriamente têm que voltar para casa, (riba pa djorson) voltar para o ceio
familiar, pelo forte laço da maternidade, acreditam que esse laço nunca deve ou pode ser
rompido.
Pelo que eu vejo nós mulheres africanas somos muitos corajosas, lutamos muito para
conseguir os nossos objetivos. No kata konforma ora kuno ka konsidji tchiga nunde ku no
miste (Nos não desistimos fácil, em quanto não atingimos os nossos objetivos). Esse é meu
ponto de vista. As mulheres na Guiné me espiram muito, por muitas coisas me inspiro nas
mulheres da minha cidade. São batalhadoras embora muito delas é analfabeto.
Às vezes as meninas que conseguem ir para escola, não terminam os estudos por conta do
casamento, uma vez casadas não conseguem terminam os seus estudos, porque a universidade
ou centro de formação superior só tem em Bissau, viram esposas e dona de casa. Como não
tem muitos empregos a mulher acaba trabalhando na agricultura. E viram feirantes, e às vezes
grande parte da renda familiar vem do trabalho dessas mulheres, elas sustentam a casa sem
ajuda dos maridos que muitas das vezes são desempregados. Elas acordam bem cedo de
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manhã, vão arregrar as plantações depois colem o que vai ser vendido vão para feira vender,
às vezes passam o dia inteiro vendendo, dão intervalo ao meio dia para volta para casa
preparar almoço para marido e os filhos volta para feira, só retorna no final da tarde para casa,
e ainda tem afazeres de casa para fazer, essa é a rotina todos os dias.

2. A figura da mulher na sociedade africana guineense mancanha

Djonú- para mim ser mulher mancanha é ser supermulher, pelo o que eu vejo, na força da
minha mãe, das minhas tias. Independentemente se o marido trabalha ou não, as mulheres
mancanhas não deixam de trabalhar e cuidar da família. Vou dar exemplo do que eu vi da
minha mãe, o meu pai faleceu quando eu tinha cinco anos, desde então quem segurou a
família foi a minha mãe, ela sustentou a família, até hoje está sustentado como horticultora, e
feirante, ela colocou todos os filhos para estudar, pagando mensalidade da escola, e todas as
nossas despesas escolares. Sou a mais nova daqui a alguns anos vou me formar só pude sair
fora do país para estudar graças a ela.
Na etnia mancanha pelo que eu percebo uma boa parte das mulheres são pessoas importantes
na tomada de decisão na comunidade. Pode não ser uma figura forte e tão importante como na
sociedade papel, mas, é uma cultura que valoriza a presença da mulher principalmente quando
essa mulher é a primeira filha ou a primeira esposa, toda atenção é volta para ela, os rituais
sagrados de passagem (do falecimento) do pai ou do marido só são realizadas com a sua
presença se ela não estiver presente a cerimonia não pode ser realizada.

3. A figura da mulher na sociedade Felup

Djú- Como vivi a minha vida toda na cidade de Quinhamel, onde tem a sua maioria de
população de etnia papel, consigo falar melhor sobre as mulheres papel do que as mulheres
felup. A cultura papel se tornou minha cultura, ali é minha realidade tudo que eu sei da cultura
tradicional da Guiné-Bissau é da cultura papel. Presencio desde criança alguns rituais
sagrados específicos dessa etnia conheço sei qual é a sua importância.
Na etnia papel a figura de mulher é muito forte, para eles a mulher que dá à luz ela que traz a
vida, ela que traz os filhos para ceio familiar. A mulher que participa das cerimônias
familiares em nome da família, a voz dela é importante e fundamento na tomada das decisões
tanto dentro do cio familiar quanto na comunidade em geral. Se a pessoa é a única mulher da
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família desde criança já começa a ser ensinado a ser matriarca da família. E isso é passado de
geração para geração.
Eu não sei muita coisa sobre cultura e nem sobre a mulher felup por ter pouco contato só
tenho algumas recordações de quando eu era criança. Sei que a maioria da população é de
escolaridade muito baixa, vivem mais na fronteira do país, imigram muito para grandes
cidades em busca de melhores condição de vida. Eu cresci na missão católica de Quinhamel,
fui criada pela minha avó e meu avô, mas, padres que custeavam os meus estudos, vivi
praticamente toda a minha vida na Igreja católica.
Sobre mulher papel, são mulheres batalhadoras, a cultura papel não tem essa coisa de proibir
meninas de estudar, nessa cultura eu vejo que é muito forte a questão de igualdade de gênero,
em alguns casos a figura de mulher é colocada em primeiro lugar. Na escola que eu estudei na
Missão Católica de Quinhamel, a maioria dos alunos da turma sempre são mulheres, mas na
medida que for passando de nível esse número vai diminuendo, por conta da gravides
precoce, e quando casam fica difícil de conseguirem voltar a estudar. Começam a trabalhar na
agricultura, principalmente na época de colheita de castanha de caju.
Além de castanha-de-caju, as mulheres também vendem o suco e vinho de caju, para ajudar
no sustento dos filhos, da família. Quando termina a colheita de caju, se juntam homens e
mulheres para fazer o trabalho coletivo onde os homens vão para lavoura e as mulheres os
acompanham para preparar a comida para eles, e quando termina a lavoura vendem os
produtos e dividem o dinheiro entre eles. Esse tipo de trabalho coletivo é muito comum
naquela sociedade.

4. A diferença entre mulheres em Bissau e mulheres nas Cidades do interior

Djú- A diferença que eu vejo entre as mulheres que vivem em Bissau e as mulheres que
vivem em Quinhamel eu diria que é a oportunidade, eu só fui para Bissau quando terminei o
meu ensino médio e fui fazer faculdade na Lusófona, e percebo que em Bissau a oportunidade
é maior que nas cidades do interior. Como já tinha falado da questão de gravidez precoce, em
Bissau existe vários programas de TV, rádios, jornais que alertam as meninas sobre a questão
da gravidez precoce e também tem palestras nas escolas sobre assunto, em Quinhamel falar
desse assunto não é muito comum. De pouco que eu sei sobre pessoas em Bissau porque eu
conheço muito pouco da realidade de Bissau, conheço mais pessoas da universidade pude
perceber que em Bissau as pessoas tem mais oportunidades e opções de vida a seguir.
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Mas o que eu percebi das pessoas que saem das cidades do interior para viver em Bissau é
que, a maioria das pessoas ao saírem das suas regiões vão para Bissau acaba se distanciando
um pouco das suas raízes étnicos, e na maioria das vezes os seus filhos que nasceram em
Bissau acabam perdendo um pouco a cultura a língua, a forma de vestir. As vezes as pessoas
vão visitar as cidades dos seus país ficam perguntando como eu posso vestir? Como colocam
turbante? E para eu ir descalço? Porque tem ritual sagrado que só pode ser feita sem sapato ou
seja, descalço.
Djonú- No meu caso, como nasci em Bissau, não sei muito dos rituais sagrados de etnia
Mancanha, eu lembro eu fui poucas vezes para cidade dos meus pais, o meu contato com a
cultura mancanha são coisas que eu aprendi em Bissau, no contato com uma parte da minha
família que vive em Bissau.
Djú- também eu vejo uma coisa mesmo se a pessoa nasce no interior foi ensinado toda
cultura, quando vai para Bissau, às vezes tem gente que perde com tudo, começa a não
praticar e a não valorizar mais essa cultura. Eu acho que se a Guiné-Bissau é como aqui no
Brasil, onde cidades de interior também tem universidade, não teria tanta procura do pessoal
em deixar tudo, a sua família, a sua cidade correr risco de perder com a sua cultura em busca
de ensino superior. Eu acredito que se tivesse universidades nesses locais muitas pessoas vão
preferir ficar nas suas cidades.

5. Feminismo, mulheres na tonada de decisão do país

Té- Eu não me considero feminista, mas eu apoio maioria das coIsas do movimento, mas, tem
certas coisas que eu não concordo, não é que estou defendendo os homens, repudio todos os
tipos de abusos cometidos pelos homens contra as mulheres. Eu só sou a favor de diálogo
entre homens e mulheres. Quero que os direitos sejam iguais para todos independentemente
da cor.
Djú- No segundo semestre fiz uma disciplina “Análise de Discurso Crítico”, fiz um artigo
para disciplina sobre gênero, procurei entender como os discursos das mulheres guineenses
são percebidos dentro do parlamento na Guiné-Bissau. A professora gostou do artigo, ela
tinha dois projetos, um sobre letramento de mulheres e outro sobre gênero e me convidou para
trabalhar com ela no projeto sobre gênero.
Sobre as mulheres no parlamento na Guiné-Bissau, antes da lei de paridade essa lei foi
recente, o que eu percebo é que antes a divisão dos cargos políticos se centralizava nos
homens, existia poucas mulheres ocupando cargos de importância no estado. A gente vê
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poucas mulheres pegando pastas na política, quando conseguem é mais as pastas de
secretarias, e de ministério de educação, colocaram que a mulher tem mais domínio na escrita,
impedindo a mulher de poder estar em um lugar mais alto de cargo político onde a sua voz
também deva ser ouvida. A presença de mulher na administração do país é muito pouco, é
visto mais a cuidar de casa dos filhos dos maridos poucas conseguem ocupar lugar de altos
cargos na tomada de decisões no país.
A lei de paridade foi assinada faz pouco tempo para uma melhoria positiva, para que possa
aumentar o número de mulheres no parlamento e, sobretudo, a sua voz sendo ouvida, para que
possamos ver mulher representado a Guiné-Bissau pelo mundo todo. Antes a maioria dos
embaixadores ministros de negócios estrangeiros eram homens, agora essa realidade está
mudando aos poucos mais mulheres também estão ocupando esses lugares.
Djonú- Pelo que a gente vê, a colega falou dos lugares que a mulher ocupa no cargo político
citando pastas de ministério de educação e secretarias eu acrescento mais um ministério,
ministério da família, esses três lugares são lugares mais frequentes que nascemos e vemos as
mulheres ocuparem no país, enquanto que o restante dos cargos políticos-administrativos do
país na sua maioria são todos ocupados pelos homens.
Djú- Quando terminei o ensino médio o meu avô, professor aposentado, perguntou qual curso
que eu queria fazer eu disse a ele que queria fazer relações internacionais, ele perguntou por
que eu queria fazer esse curso disse que gosto do curso e pretendo fazê-lo. Ele me disse se
fazer o curso de relações internacionais vou precisar viajar muito, a mulher que viaja muito
não tem tempo de cuidar da sua casa e da sua família. Me aconselhou a fazer curso na área de
educação que não vou precisar trabalhar viajando muito. Me deu exemplo das minhas tias,
tenho duas tias formadas recentemente na era de ciências da educação, me disse: olha as suas
tias, se formaram, estão trabalhando cuidando dos filhos. Mas eu insisti que queria fazer
relações internacionais, então ele concordou. Mas quando consegui bolsa para vir para cá
fazer curso de letras todo mundo em casa ficou feliz, porque eu vou para área de educação. O
sonho do meu avô sempre foi me ver dando aula sendo professora na minha cidade, mesmo se
não quisesse futuramente fincar na área de ensino, ele quer me ver um dia formada e
contribuindo para educação naquela região.
Mas, por outro lado, eu vejo que essa ideia de que a mulher tem quer ser restringido a uma
profissão característica dela, é o que a gente está vendo hoje no parlamente, cargos ou pastas
separadas por gêneros. A conclusão que chegamos no nosso trabalho é que estamos diante de
uma realidade em que a própria mulher está se conformando com os cargos da administração
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do país, onde vai poder trabalhar mais não vai precisar viajar muito, para ter tempo de cuidar
da educação dos filhos e cuidar da sua família.
Djonú- acho que se pegarmos o exemplo de valorização da figura da mulher de algumas
etnias e levar para Bissau a realidade seria outra como por exemplo de etnia Papel, porque não
é em todas as etnias que vemos a representação de figura de mulher como na etnia papel.
Eu também passei por algo parecido, desde cedo sou muito apegada a tecnologias, sempre que
as pessoas me perguntavam o que você quer ser quando crescer dizia que queria ser piloto de
avião, todo mundo que eu apresentava esse meu desejo, falava esse não é curso para mulher,
mas era uma coisa que eu queria, como não tinha incentivo fui descartando essa possibilidade,
e essa ideia foi ficando cada vez mais distante de mim. Tanto na em casa, assim como na
escola as pessoas me perguntavam porque fazer esse curso, curso que nem os homens estão
fazendo que dirá você mulher. Pouco a pouco, fui perdendo a vontade de fazer curso, mas
continuei por algum tempo existindo nessa ideia, quando entrei no ensino médio, comecei a
pensar que talvez se não conseguisse fazer o curso que eu queria faria engenharia. Então
quando terminei o ensino médio, consegui a bolsa para Brasil para fazer engenharia de
computação, na minha turma eu sou a única mulher. E eu percebo o comportamento de alguns
colegas, como se lá não é o meu lugar, já tive que ir para psicólogo por conta dessa questão, já
aconteceu várias coisas na turma que eu ignorei, uma vez aconteceu um episódio de
discussões com alguns colegas da turma.

6. Experiência como mulher africana e guineense no Brasil- na Universidade

Té- Bem, durante mais de um ano que estou aqui no Brasil, na UNILAB, eu acho que ainda
não sofri racismo, ou pode acontecer e posso não perceber, talvez indiretamente mas
diretamente não aconteceu, porque nunca alguém falou ou fez algo para mim do tipo racista.
Durante o tempo que estou aqui a experiência na universidade me fez aprender muito não só
academicamente mais pessoalmente, amadureci muito, mudei os meus pensamentos em
relação a várias coisas.
Quando eu cheguei aqui no Brasil eu sempre soube de onde eu vim, tenho orgulho da minha
terra, pelo menos as pessoas que eu conheço maioria pensa igual. Eu pretendo voltar para
Guiné-Bissau, concretamente para minha cidade, e contribuir com o meu conhecimento
principalmente como mulher.
Djonú- Quando eu cheguei ao Brasil não conhecia muitas pessoas, iniciamos as aulas depois
de dois dias da minha chegada, tive contato direto logo com o pessoal da universidade. No
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início foi tudo tranquilo fui conhecendo as pessoas a cidade sabendo mais sobre a UNILAB.
Durante um ano que estou aqui já aconteceu alguns episódios de preconceitos comigo, mas
não de forma direto, indiretamente uma delas, eu lembro uma vez na Igreja onde uma pessoa
não queria sentar na mesma cadeira que eu, preferiu ficar de pé, olhei aquilo fiquei sem
entender o que estava acontecendo, só depois vim perceber o que de fato é aquilo, quando
compartilhei com a minha professora esse episódio e ela começou a me explicar mais coisas
sobre a história do negro no Brasil que muitas das vezes está relacionado ao racismo.
Em relação a sala de aula, quando eu cheguei eu tinha um pouco de dificuldade em assimilar
algumas matérias, por vir de uma realidade social diferente do Brasil, os nossos ensinos
também são diferentes, e também a dificuldade com a língua, isso tudo as vezes dificulta no
acompanhamento e em assimilar as matérias. Quando a gente chega, a gente acaba fazendo
esforço redobrado para estar no mesmo nível dos brasileiros. Nos que fazemos a engenharia o
que nos ajuda muito é o youtube, é onde assistimos aulas, e também os nossos colegas
veteranos, que muitas das vezes nos tira dúvidas.
Djú- Quando cheguei aqui no Brasil a primeira dificuldade que eu deparei foi de fuso horário,
levei algum tempo para habituar o horário daqui. Quando eu cheguei era período de férias
(recesso), então, antes de ir para a universidade tive duas semanas para conhecer as pessoas
do meu bairro e conhecer a cidade. Quando eu cheguei na universidade fui recebida muito
bem colegas veteranos fizeram uma recepção para nos apresentar o curso.
Com o passar do tempo eu fui ouvir que a Letras é um curso muito conservador. O que me
chamou muito atenção é como o curso está dividido áreas Literatura e Linguística, o pessoal
da área de linguística a maioria é branca, não temos muitos professores de linguística negro/a.
E pude perceber que quando é aula de literatura onde tem mais professores negros a gente
também tem a presença dos autores negros. E a aula acaba sendo mais de debates trocas de
ideias e de conhecimentos. Na maioria das vezes a gente muda as cadeiras e faz um formato
de um círculo na sala para debater o texto.
Uma das dificuldades que eu deparei foi a questão da língua, na verdade essa é a dificuldade
de praticamente todos os guineenses que estão aqui, porque a maioria não nasceu falando
português as vezes tem pessoas que o português é a sua terceira quarta quinta língua. Quem
nasce e cresce falando uma língua a tendência é ter domínio da fala daquela língua melhor,
por exemplo eu cresci na cidade de Quinhamel falo melhor papel do que a minha língua
étnica que é Felup. Português só tive contato quando comecei a ir para escola, e a gente só
passa quatro horas na escola, o resto de tempo é em casa onde falamos mais papel e crioulo.
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Quando eu cheguei aqui percebi através da convivência com as pessoas que os brasileiros
sabem muito pouco sobre a África. Somos cinco africanos na minha sala, três guineense e
dois angolanos, mas sempre que as pessoas querem perguntar para gente como se chama
alguma fruta ou algo parecido, faz essa pergunta, como se chama lá na África? Eu respondo:
não sei como se chama em toda África, mas no meu país esse é o nome, chamo o nome da
fruta ou qualquer coisa que me foi perguntado. Mesmo nós guineenses que estamos aqui no
Brasil, viemos de realidades diferentes. A outra pergunta que sempre ouço, sobretudo nas
ruas, é como eu cheguei aqui, se vim de carro, de cavalo, até de elefante já me perguntaram.
Uma vez, foi comprar banana o vendedor perguntou-lhe se na África tem banana, respondi
que tem sim, e de onde eu vim a gente não compra banana.

7. O que estar no Brasil despertou em vocês como mulher negra africana guineense?

Djú- Despertou muito em mim a minha identidade cultural, eu já valorizava a minha cultura,
minhas raízes, tenho orgulho de onde eu vim, mas o curso de Letras me fez valorizar ainda
mais a minha cultur,a sobretudo a língua, eu poderia saber mais sobre outras culturas e
aprendendo mais línguas, mas eu achava que aquilo não era importante para mim, sobretudo
por conta da Igreja, eu era muito apegado à Igreja. Agora estando aqui no Brasil, de tudo que
eu aprendi lendo, através de vivência dentro e fora da universidade posso dizer que valorizo
ainda mais as nossas culturas. Continuo sendo católica, indo à igreja, mas algumas coisas das
nossas religiões africanas que eu acreditava que era coisas de gente sem fé, que não
significava muito agora sei da sua importância e valorizo ainda mais. E isso vai servir de
exemplo para minhas gerações futurais, vou educa-los a valorizarem as suas culturas em
qualquer parte de mundo que estejam. Como os manjacos, em Bissau as pessoas costumam
dizer que os manjacos em qualquer parte de mundo onde estão vivendo ensinam os seus filhos
a falarem a língua manjaca.
Dois anos que eu estou no curso de Letras, pude perceber como a colonização da mente
tomou conta dos países colonizados. Eu não considerava a religião de matriz africana como
religião, para mim eram todos pagãos. Por isso eu acho muito interessante pensarmos em
desenvolver mais trabalhos sobre como era a Guiné-Bissau antes da chegada dos portugueses.
Isso vai nos ajudar a entender melhor como viviam os nossos antepassados antes de contato
com os europeus.
Eu fico muito feliz de ver os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelos alunos e
professores aqui na UNILAB, voltados para África. Só assim os nossos mais novos vão ter

121

oportunidade de ler esses trabalhos e entenderem como foi a história da África. Trabalhos
escritos pelos próprios africanos (guineenses) a partir da África (Guiné-Bissau).
Djonú- Essa é uma das vantagens de sair fora da sua realidade para entender melhor as coisas,
eu quando cheguei aqui, além de conhecimentos adquirida na Universidade, ganhei
experiências de vida, amadureci muito. Quando eu cheguei aqui coisas que eu não
considerava não dava nenhuma importância para minha vida começaram a fazer sentido para
mim. Como nasci em Bissau, só falo frequente português e crioulo, falo muito pouco a língua
mancanha. Chegando aqui senti a necessidade e a importância da minha língua étnica.

8. A ressignificação da identidade e as expectativa em relação a retorno a Guiné-Bissau

Té- Como eu já disse, pelo tempo que eu estou no Brasil, a experiência principalmente na
universidade, me fez aprender muito, amadureci, mudei os meus pensamentos em relação a
várias coisas. E pretendo voltar para Guiné-Bissau, concretamente para minha cidade, para
contribuir com a comunidade. Eu gostaria de levar para Guiné várias coisas boas que eu
aprendi aqui na UNILAB, estou pensando em fazer projetos que ainda não existem lá, que são
necessários, porque sei que o povo está precisando e a minha contribuição é fundamental para
o país.
Djú- o que eu posso dizer com relação à ressignificação da minha identidade apesar de tudo
me tornei uma pessoa melhor. Eu penso em voltar para Guiné-Bissau, como professora, e
principalmente para poder ensinar na cidade, quero dar orgulho a minha família e os meus
professores.
Djonú- com relação a ressignificação de identidade, há um ano que eu estou aqui, a minha
maneira de ver mundo mudou muito, eu sempre pensei em voltar para Guiné-Bissau, e sei que
não vou voltar a mesma pessoa, por conta das experiências que estou ganhado. Acho que eu
vou voltar uma pessoa mais responsável olhando coisas a partir de outro orbita, acho que
daqui a tempo que eu vou terminar o curso vou estar ainda mais responsável e madura para
dar a minha contribuição. Estou pensado futuramente quando voltar construir creche para as
crianças e centro de educação para crianças e adolescentes, principalmente nas cidades do
interior. Das poucas vezes que eu fui nas cidades do interior pude ver a dificuldade das
crianças e adolescentes ao acesso à escola. Independentemente do meu curso, área que eu
escolhi não está diretamente ligada a educação básica, mas o meu foco vai ser para esse
público. E também eu fico pensando como posso pegar a minha área e associá-lo a educação
básica.
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Entrevista realizada com as estudantes brasileiras da Universidade Federal do Ceará
(UFC), realizada em dupla, no dia 4 de novembro de 2019

 Lesmi, 27 anos, de Belém do Pará, mora em Fortaleza há quatro anos, cursa o quarto
ano do curso de Letras, na UFC.
 Besna, cearense, mora em Fortaleza, tem 25 anos, cursa o terceiro ano do curso de
Letras, na UFC.

1- Primeiro contato com as estudantes africanas, em particular as mulheres guineenses

Lesmi- Esse contato com essas mulheres africanas que vieram do continente eu nunca tinha,
eu tinha tido na minha infância lá no Belém eram duas angolanas que fiz amizade, minhas
vizinhas, que vieram fazer intercâmbio. E o contato verdadeiro mesmo de proximidade de
amizade, de conversar e trocar experiências, foi aqui em Fortaleza. Eu acredito que na minha
vida essa experiência foi muito enriquecedora, porque não sou da forma individual, daquele
ser, mas eu adquiri o conhecimento da questão cultural das pessoas da Guiné-Bissau mesmo,
e na cultura se engloba música se engloba dança o jeito de vestir a culinária, a estética que
uma coisa que acrescentou demais na minha vida, tipo, elas trazem uma estética que não
chegava a mim e faz parte do meu povo eu faço parte dessa diáspora, e tipo, se eu tivesse
contato direto com os meus ancestrais do lugar ainda que não tive contato que eu não tive
oportunidade de conhecer mas, trouxeram para minha vida e esse contato é muito
enriquecedor muita enriquecedor mesmo.
E eu acredito que essas trocas sempre foram muito enriquecedoras e agora mais que nunca
são, sabe...eu tenho noção dessa vivência, mais ou menos, né, porque a gente nunca sabe
absolutamente que a gente não vive. Mas eu tenho noção de como é a vivência em Guiné, tive
a proximidade com a culinária, conhecer e entender, né, como o continente em si uma parte
do continente vive depois da colonização. A ideia que a gente tem no continente hoje no
Brasil que a gente vê na mídia África colocado como se fosse um país e a gente começa a
entender muito melhor que não são, são 54 países, e que cada um tem a sua individualidade e
que o continente em si não é a pobreza que relatam, não é só a pobreza muito pelo contrário
tem muita coisa rica aí a gente começa tentar entender porque que a riqueza do continente e
dos determinados países com Guiné não é noticiada porque para eles não é interessante
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vender o país como eles são principalmente independentes porque eles são independentes. É
muito louco ter de absorver e entender esse tanto de informação, e em resumo eu acho que é
realmente enriquecedor essas trocas.
A maioria das pessoas da Guiné, as mulheres da Guiné ,vieram pelo projeto PEC-PG, né? Eu
vejo muito que a estrutura racista do Brasil faz com que as pessoas colocam na cabeça que a
gente está fazendo favor para essas pessoas, mas, eu vejo que não é favor que a gente faz
muito pelo contrário, eu acho que eles acrescentam muito mais na nossa cultura do que a
gente na delas. Eu acho que, no mínimo, a gente pode chamar isso de troca não como um
favor, porque é muito incrível, enfim, eu sou muito grata assim por ter esse contato por ter
essa oportunidade, né, de ter esse enriquecimento de conhecimento.
Besna- O contato que eu tive com as pessoas do continente africano foi de extrema
importância, né, para o meu crescimento subjetivo quanto de conhecimento mesmo de
questões raciais. Quando eu entrei na universidade eu não sabia, sabia sim, mas eu não
aceitava falar da minha questão racial, né, isso foi uma das coisas que eu ouvia muito dos
africanos, principalmente dos guineenses que eu tenho mais contato que só começaram a se
racializar quando chegaram no Brasil, que isso não era questões no seu pais, de que essa
pessoa é negra, aquela pessoa é branca, e aí também acaba tendo esse choque de cultura, né,
de quando nós negros brasileiros dissemos que somos negros, alguns nos questionam, eu
sempre segurei essa afirmação de que sou uma pessoa negra, sim, só que de pele clara. De
todas as nacionalidades que estão aqui os guineenses são pessoas que eu mais tenho contato e
conhecer cada vez mais essa cultura eu me vejo cada vez mais nela no sentido mais de ideais
de ensinamento mesmo, eu lembro de muitos ensinamentos que a minha mãe me dá, me traz
até hoje tem muito a ver com os ensinamentos que acabo ouvindo da experiências dos
guineenses.
Um texto que eu li esses dias do sociólogo guineense Miguel de Barros, ele falando dos mais
velhos, eles cuidam dos mais novos, até comentei com ele, tenho Instagram dele, mandei
mensagem, dizendo que isso lembra muito a minha infância, meio que “forçadamente” eu tive
que cuidar dos meus irmãos, porque a minha mão tinha que ir trabalhar, mas, eu fui
aprendendo esses princípios do cuidar dos meus irmãos porque eu era mais velha, e aí muita
pessoas acabam dizendo, né, por falta de conhecimento que é um trabalho infantil, como o
próprio Miguel falou que alguns estrangeiros que vão lá, dizem que aquilo é trabalho infantil,
só que não é um trabalho infantil é a questão mesmo que ele fala no texto dele que o mais
velho ele tem a reponsabilidade com outro, né, de cuidado mesmo, trabalho infantil é aquele
que a criança tem que trabalhar para se alimentar. E é isso, eu agradeço todo dia esse contato
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que estou tendo cada vez mais e cada vez mais eu me sinto mais aproximo das minhas
ancestralidades, entendendo e lendo as teorias, estou me resgatando as questões espirituais e
tal, sem querer romantizar a África, as pessoas falam muito dessa questão de romantizar
África, ahh é paraíso? Não, eu entendo das suas complexidades como toda comunidade, mas
em comparação a lugar onde eu cresci teria sido menos violento ter crescido no lugar com as
pessoas parecidas comigo com os meus semelhantes do que eu ter crescido nesse lugar que
paira que há uma harmonia entre as raças e não é verdade, né.

2- Como vocês percebem a questão do ser mulher africana através das convivências
com as mulheres africanas?

Lesmi- Eu acho assim, de forma superficial, mesmo no Brasil as mulheres estão assim, a
gente fala no Brasil, mas o Brasil é tamanho de um continente, então, eu falo de Brasil
capital, que são as cidades que eu tenho contato, Brasil capital a gente vê que tem aquele
negócio do país globalizado, que a mulher tem que conquistar a sua independência do
mercado e quer a sua independência tanto financeira como autônomo, o que eu vejo das
mulheres africanas elas tem muito aquele negócio, tem independência delas, tem esse romper
com a sua família, e seu continente e vem pra cá, mas o objetivo delas da maioria que eu
conheço é para crescer profissionalmente e sempre com pensamento de voltar para o seu país
para construir, voltar para suas famílias para sua comunidade, e tipo para retornar para trazer
aquele conhecimento que elas adquiriram no Brasil ou para construir as coisas de forma
financeira sabe, e poucas são aquelas que querem continuar com estudos no exterior em si,
tipo, com intuito mesmo de distanciar da sua família, com elas não, mesmo que não vão voltar
para o seio familiar tudo é pensando na família.
Então, acho que as mulheres africanas elas trazem muito aquele que a gente conversa hoje, de
mulheres africanas de Matriarcado, aquele afeto que mesmo estando distante elas não
rompem. Eu acho que vem muito disso, da questão familiar da cultura em si africana, acho
que é muito presente, né, de nunca esquecer o seio de querer construir para os seios, de
sempre estar fortalecendo, sempre está à frente disso, né, desse cuidado com a família. São
mulheres fortes, em resumo.
Besna- Tem essa questão que a Lesmi falou da força da mulher guineense, que eu acho isso
muito admirado assim, e sabendo da história do país, né, que as mulheres lutaram juntos com
os homens na luta pela independência do país e aí tem todo esse histórico, né, que é até
diferente, né, quando você fala do machismo aqui no Brasil e machismo em Guiné claro que
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existe, né, mas que é diferente do Brasil. Os relatos que eu ouço dos guineenses assim como
de outros africanos é de que em algumas sociedades o que prevalece é a vos da mulher a
mulher é sagrada e toda essa sagralidade em volta da mulher, eu acho incrível assim.

3- Contribuição da cultura africana para cultura nacional brasileira

Lesmi- a nossa cultura brasileira tem muitos princípios africanos, tipo ninar, falar, o dar
benção, é tipo tudo uma cultura ancestral que a gente tem, tem estudos que falam que a nossas
dores estão ainda com a gente dos nossos ancestrais, se a dor está porque os ensinamentos
também não estão? Então, eu tenho certeza que são coisas que a gente absorveu e que os
nossos pais reproduziram, mas que talvez as nossas avós lembrem, porque a escravidão faz
pouco tempo e as nossas avós tinha a consciências de quem eram as suas mães e quem eram
as suas avós. São todas as questões ancestrais mesmo, só que a gente não tinha essa noção até
ter contato de fato com o pessoal do continente. E perceber que eu faço parte disso, é nisso
que a gente percebe que faz parte da diáspora, perceber que a gente nasceu no Brasil, porque
fomos obrigados, os nossos ancestrais vieram pra cá obrigados, porque o meu lugar de origem
é continente africano, não sei de que país eu deveria ser, de onde a minha bisavó veio, de onde
a minha tataravó veio, mas, eu tenho noção de que a minha cultura originaria é de lá. Então é
muito isso assim, da gente se perceber da gente se reconhecer dessa forma ancestral, eu acho
que é isso que é a diáspora.
Besna- Que a gente renegou a vida inteira, né?!
Lesmi- Na verdade, foi tirado da gente, né.
Besna- Sempre quando a gente vê um branco de descendência Alemã, Italiano etc... eles
sempre falam que são netos e bisnetos de alemão, de italiano, eles sabem de onde os seus
antepassados vieram, e sabem que isso de antepassado é muita mais sólido do que agora, tipo
nasci aqui agora, porque é aquela coisa de quando eu escuto muitos guineenses falando, tem
muitos guineenses que nasceram em Portugal, isso é interessante perceber porque poderia
dizer assim: o meu primo guineense, o filho dele é português, mas não falam, porque tem
esse orgulho de dizer de onde vieram, carrega a sua origem com ele, o que eu acho incrível
assim, eu chego até me arrepiar de lembrar, é esse orgulho que eu digo que não tenho, tipo,
me sinto deslocada, o que é ser brasileira? Eu não consigo responder essa pergunta. Não sei
de que parte da África meus antepassados vieram, só sei que os meus antepassados não eram
daqui, vierem para cá escravizados.
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4- A imagem da África e dos africanos antes do contato com os africanos

Besna - Primeiro o que a gente aprende o continente africano como um único país tipo a
África como uma coisa única, essa é a imagem que eu tinha. Eu comecei a ter contato com os
africanos quando entrei na universidade, antes disso eu não lembro de ter tido contato com
algum africano de algum país, a imagem que eu tinha é aquela imagem que a gente vê na
televisão, que são pobres e miserável que vem para trabalhar, mas quando entrei na
universidade que eu tive contato com os que estão na universidade eu olhava assim ficava
assim chocada, de muitos estarem bem vestidos, limpo, falava assim: que isso? Que imagem é
essa que passam para gente. E aí outra coisa que nem sabia, qual língua eles falavam, parecia
que era uma língua de outro planeta, que a gente nunca ia entender que era uma coisa assim
bem distante da gente.
E das mulheres, né, sempre quando eu fui me aproximando de alguns, eu fui me aproximando
mais primeiramente das cabo-verdianas, ouvia dizer que as mulheres guineenses são muito
fechadas, não gostam muito de conversar e sempre que eu ouvia isso fui criando um bloqueio,
né, eu sou muito fechada também, aí quando a pessoa se fecha também eu deixo acontecer. Aí
passando um tempo fui me aproximando de algumas, conversando quebrou, tipo, rompeu
aquele imaginário que eu tinha, por isso não se pode colocar estereótipos em cima de ninguém
absolutamente ninguém fazendo referência a Chimamanda que ela tem aquele documentário
de (o perigo de uma história única) que ela fala justamente disso não é que estereótipos não
existem elas existem mais não devem ser determinantes né, para um povo em si.
Lesmi - Sobre a África individual eu não tinha muita noção, tipo, em particular eu tinha no
geral, sempre falo dos privilégios que eu tinha, cresci a minha família é toda negra fui criada
em casa majoritariamente por mulheres eu tinha figura do meu pai, mas não morava comigo,
tipo, tem a minha mãe, uma tia e minha avó, e sempre exaltando essa cultura sempre soube
das minhas origens, sempre soube que a minha bisavó foi uma mulher escravizada, esteve na
condição de escravizada, que a minha bisavó era originária do continente e sempre a minha
mãe exaltou a beleza, quando tem copa de mundo futebol em casa, aí tinha jogo de algum
país do continente que não era contra o Brasil a minha família sempre falou que temos que
torcer, porque são nossos parentes, a gente sempre levou muito a sério isso, é uma coisa que a
gente sempre se aproximou principalmente a questão de esporte sempre foi uma coisa muito
próxima, e sempre valorizada na minha casa, nunca foi uma coisa menosprezada.
Mas aí quando eu vim entender que a África não é um país, mas, sim, continente, vim
entender que as pessoas de lá não vivem só na pobreza que o continente os seus países são
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muito ricos cada um tem as suas particularidades, a maioria dos meus amigos são de GuinéBissau, tenho contato com o pessoal de cabo-verde também, pessoal do Togo do Congo. Mas
das duas vivências de Bissau e de Cabo Verde são países totalmente diferentes, e Bissau é o
que me chamou mais atenção porque a gente se escuta pouco, né.
O contato que eu tive com os estudantes africanos fui descontruindo várias coisas, eu tenho
duas tias minhas que não foram criadas pela minha avó, foram criadas por uma avó de criação
branca, muito rica, tipo, elas mesmas não se consideram negras, hoje em dia uma está se
rompendo com isso, preferem dizer que são pardas, morena, tipo, não gostam dos cabelos
delas crespo, eu já tentei conversar, mas não mudou muita coisa. No meu aniversario,
convidei os meus amigos africanos, uma das minhas tias conheceu fez várias amizades
começou a elogiar, hoje eu vejo que ela tem uma cabeça mais aberta para recebê-los, tipo, eu
sinto que fazer essa ponte vai ajudá-la entender, e romper com esse imaginário que a gente
tem sobre África e os africanos.
Besna- Outra coisa também que eu percebo também com o contato com os africanos,
especificamente as mulheres, que é esse cuidado que elas tem com os homens, dessa unidade,
que aí o movimento feminista “radical”, em específico, ele meio que repudia os homens de
todas as formas, assim, mas só que a gente sabe quais são os homens que elas estão
repudiando, né, são homens negros, são homens que foram historicamente mais brutalizados,
brutal, e aí meio que vai repercutindo essa ideia que homem negro é violento, isso aquilo
outro. Por isso eu fui me afastando do movimento feminista e me aproximando do
mulherismo africano.
Lesmi - E não é passar pano como muitos feministas falam, a gente não passa pano para
machismo, a gente não passa pano para nenhum tipo de violência, a gente só dialoga e, tipo,
cabe não a gente a julgar, entendeu, a gente conversa com o tipo se aquela pessoa quer muda,
se não for, se for caso de denúncia a gente vai dar cara a tapa, a gente não está passando pano
para ninguém. Questão é que tipo tem que ser ouvido, não é à toa que a gente vê tanto aqui o
encarceramento do corpo negro, né, tanto da mulher, mas do homem em massa.
O que eu vejo também é que essa coisa de colocar o homem negro como brutal o tempo todo
vai sendo reproduzido, e com a chegada dos homens africanos aqui no Brasil eles também vão
sofrendo com isso.

