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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como sujeito de pesquisa estudantes cabo-verdianas 

universitárias da graduação e de pós-graduação matriculadas no Rio de Janeiro. 

Através das narrativas de suas experiências obtidas por meio de entrevistas, são 

apresentadas as suas reflexões sobre o que é ser cabo-verdiana no Brasil e como são 

compreendidas pela população local. O reconhecimento de sua africanidade e as 

oscilações entre a transmissão dos elementos étnicos e a sua omissão.  O estudo tem 

como enfoque suas vivências no país e como avaliam a mobilidade, abordando desde 

o passado enquanto colônia até a contemporaneidade, com o Programa Estudante 

Convênio Graduação, o Programa Estudante Pós-Graduação e suas percepções sobre 

o modo de tratamento recebido pelo  nativos, que leva em consideração episódios de 

racismo, desconfiança e desconhecimento sobre as suas origens. A mobilidade, 

portanto, é discutida além de um simples movimento entre o local de partida e o de 

chegada, porém como constitutivo do próprio discurso da cabo-verdianidade. 

 

Palavras-chave: Mobilidade, convênios, identidade, cabo-verdianas. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The present dissertation has as research subject Cape Verdean undergraduate and 

graduate university students in Rio de Janeiro. Through narratives of their experiences 

obtained with interviews, their reflections on what it is to be Cape Verdean in Brazil 

and how they are understood by the local population are presented. The recognition 

of their Africanness and the oscillations between the transmission of ethnic elements 

and their omission. The study focuses on their experiences in the country and how 

they evaluate mobility, analyzing from the past as a colony until contemporary times, 

with the Student Agreement Graduation Program, the Postgraduate Student Program 

and their perceptions about the way received by the natives, the episodes of racism, 

distrust and ignorance about their origins. Mobility, therefore, is discussed beyond a 

simple movement between the place of departure and the place of arrival, but as 

constitutive of the Cape Verdeanity. 

Keywords: Mobility, agreements, identities, cape verdeans. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Situar minha trajetória dentro da pesquisa é fundamental para apresentar 

de onde surgiu meu interesse na elaboração deste trabalho e os questionamentos que 

me guiaram até aqui. Sendo assim, minha entrada nesse campo ocorreu ainda na 

graduação, através da Iniciação Científica. A princípio, eu estudava apenas as 

trajetórias de estudantes brasileiros matriculados em cursos de licenciatura. Porém, 

posteriormente, ao observar a quantidade de estrangeiros na universidade, optei focar 

meu estudo sobre esses últimos, sem determinar uma nacionalidade específica. Era 

evidente uma presença maciça de estudantes latino-americanos e africanos, entre 

2014 e 2015. Tendo isso em vista, fui em busca de respostas. Queria saber se havia 

algum tipo de acordo que facilitaria a vinda desses estudantes e qual nacionalidade 

estaria em maioria no país. Assim, cheguei aos cabo-verdianos e ao Programa 

Estudante Convênio Graduação (PEC G) e ao Programa Convênio Pós-graduação 

(PEC PG). Tais convênios permitem que jovens de países comumente identificados 

como subdesenvolvidos possam cursar a graduação no Brasil em universidades 

públicas ou privadas com bolsa integral. 

Durante a conclusão da graduação, a pesquisa se centrou em angolanas e 

cabo-verdianas, por corresponderem aos maiores números de conveniadas. A 

escolha por mulheres não foi determinada inicialmente. A possibilidade de uma 

entrada maior nesse campo foi o que gerou o recorte pelo sexo feminino1, cujo 

interesse extrapolou o acaso e mantive até o mestrado. No fim da graduação em 

História, concentrei minha pesquisa no desempenho acadêmico dessas jovens na 

universidade, expectativas de futuro e relações com os funcionários, colegas e 

professores.  

Algumas lacunas restaram, o que me impulsionou a buscar na Sociologia 

a ênfase somente no estudo acerca das cabo-verdianas. Os aspectos de identidade 

cultural e nacional, não foram abordados e me geravam indagações, do tipo: como 

avaliam a mobilidade, assim como, a construção de elementos de identidade nacional 

desde o passado, na formação da nação. A burocracia será comentada por elas sob 

uma outra perspectiva após o aumento de refugiados para o país, próprias do contexto 

em que se insere as entrevistas. O racismo será visualizado dentro das especificações 

 
1 Embora tenha ocorrido uma facilidade de aproximação com as moças cabo-verdianas, nada impedia 
meu contato com os rapazes de mesma nacionalidade. 
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de gênero. Os comentários das estudantes acerca do futuro do PEC G e PEC PG 

ameaçado pelos cortes orçamentários, durante as entrevistas realizadas na 

monografia, foi um fator que me fará retomar, nesta dissertação, a origem dos 

programas até o período atual. 

O objetivo desta dissertação será realizar uma análise acerca das 

identidades de estudantes cabo-verdianas no Brasil. Buscarei examinar como se 

relacionam com a mobilidade e a concepção nacionalidade, estando no exterior. Para 

tanto, abordo também como são compreendidas pela população de local. Sendo 

assim, no primeiro capítulo, abordo o que seria para as minhas interlocutoras uma 

necessidade, que é traçar minimamente dados sobre a história e geografia de Cabo 

Verde, tendo em vista, a invisibilidade a que tanto apontam, sobre a qual o país se 

encontra para a grande parcela da sociedade brasileira.  

Ainda nesse capítulo, apresento o fenômeno da mobilidade cabo-verdiana, 

já que, atualmente, o país de origem concentra considerável quantitativo de sua 

população no exterior. Para verificar isso, trato da mobilidade como um fato antigo, 

que se inicia antes mesmo da colonização e que tem no contexto do processo de 

emancipação grande parte de seus intelectuais nativos estudando no exterior. Era na 

própria metrópole, Portugal, o local que parte desses jovens se engajam a favor da 

descolonização, o que revela a importância da educação no passado, fundamental 

para o fim da dominação colonial. Além disso, nesse capítulo, também exponho as 

instituições de ensino superior locais e apresento dados acerca da mobilidade com 

fins de estudo, que atinge em sua maioria as mulheres na contemporaneidade, 

cenário oposto ao do passado em que a mobilidade masculina era completamente 

superior a feminina. 

Retratar a vinda dessas jovens para o Brasil surgiu como uma questão 

metodológica, tendo em vista que denominá-las apenas como imigrantes cabo-

verdianas não seria apropriado para o caso de minhas interlocutoras. Poderia ser 

reducionista, menosprezando as motivações e os interesses que obtinham no 

processo enquanto estudantes. Porém, tendo em vista a ausência de um termo mais 

adequado e ao fato de terem se dirigido às mobilidades cabo-verdianas para o exterior 

como imigração, adotei parcialmente a categoria, utilizada de modo abrangente pelas 

nativas para designar o fenômeno da diáspora cabo-verdiana. Ao realizar um breve 

levantamento de autores que estudaram universitários vinculados ao convênio, a 

mesma questão surge em seus trabalhos, o que foi comentado em detalhes no 



2 
 

primeiro capítulo. Esses autores são, em grande parte, antigos estudantes 

conveniados e, atualmente, são professores universitários. Dito isto, privilegiei, em 

alguns momentos, na construção deste trabalho, intelectuais que tivessem vivenciado 

a experiência de terem sido estudantes conveniados no Brasil. 

Poderíamos aproximar esse movimento daquele sugerido por Guimarães 

(1980, p. 557), tratando da mudança ocorrida nas abordagens etnográficas em que 

muitos daqueles que seriam considerados “nativos” no passado assumem a posição 

de pesquisadores de seu próprio povo: “Os nativos são agora cidadãos de seus 

respectivos países, muitos deles transformados em nativos antropólogos de seu povo, 

historiadores de sua história, filósofos de seu modo de encarar o mundo”. As 

motivações para a saída do país surgiu como algo difuso, haja vista que, embora parte 

de uma literatura mais antiga, há menções oficiais do governo que descrevem como 

somente por via econômica. Será visto adiante que a saída do país por interesses 

acadêmicos tem sido, nos últimos anos, de acordo com as estimativas, o anseio que 

mais teria incentivado o deslocamento. Cabe ressaltar ainda que o contingente total 

de mulheres migrantes cabo-verdianas têm superado o de homens. 

O segundo capítulo tem como temática o Programa Estudante Convênio 

Graduação e Programa Estudante Convênio Pós-graduação. São elencadas todas as 

alterações, desde o seu surgimento até a atualidade. Durante os anos de 

funcionamento até a participação de Cabo Verde, desde a sua independência. A partir 

de 2016, os convênios sofriam com seus primeiros cortes e, gradualmente, como 

consequência disso, veremos aqui, uma redução anual de participantes e a ameaça 

do fim das bolsas de financiamento. 

O terceiro capítulo foi destinado para termos acesso às vivências, 

perspectivas e reflexões de minhas interlocutoras a respeito de sua experiência 

estudando no Brasil. Nesse sentido, desenvolveram respostas para os 

questionamentos que motivaram a elaboração deste trabalho, que foram: Como se 

sentiram recepcionadas pela população de acolhida? Como foram compreendidas? 

Isso alterou de alguma forma a percepção que tinham de si mesmas? Como se 

encontram as identidades nesse processo de mobilidade? Como são encarados os 

aspectos raciais por elas e pela sociedade de acolhida? 

Nessa perspectiva, o material empírico analisado foi obtido por meio de 

observação participante e entrevistas. As questões eram semiestruturadas, o que não 

resultava em perguntas diretas, contudo, em uma espécie de roteiro a ser explorado. 



3 
 

As primeiras entrevistas se transformaram em roteiros para as seguintes. A pesquisa 

de campo esteve situada em múltiplos espaços e envolveu, primordialmente, a casas 

de estudantes, assim como outros espaços públicos localizados na região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Esse campo se deu em função de buscarmos o modo 

mais conveniente possível para conversarmos com as moças, sujeitos da pesquisa, 

visto que, nos deparamos com muitos empecilhos relativos à indisponibilidade de 

horário, além de avaliações acadêmicas e imprevistos. Conforme mencionado por 

Subuhana (2007), em função de serem estudantes, foi frequente a declaração que 

não havia disponibilidade de tempo, em semanas de provas e trabalhos. Sendo assim, 

foi necessário adaptar os locais de entrevista para que atendessem às demandas dos 

discentes. 

O método de entrevista foi adotado de acordo com as instruções 

detalhadas vistas no texto de Kaufmann (2013) sobre a entrevista compreensiva. A 

entrevista compreensiva, por sua vez, propõe uma ruptura com a hierarquia entre 

entrevistador e entrevistados e tem como fases seguintes uma total atenção do 

pesquisador, que deve estar atento às respostas do outro, no sentido que quando o 

entrevistado mencionar algo interessante pode retornar ao assunto desde que seja 

em momento apropriado, sem interrupções bruscas. Isso fez com que, embora 

houvesse um roteiro, em certos momentos, foi possível retomar alguns assuntos, 

consoante ao que minhas interlocutoras estavam expressando. 

Estabeleci contato com essas estudantes após me comunicar com 

conhecidos vinculados ao PEC G de origem congolesa. A primeira cabo-verdiana 

entrevistada foi quem me apresentou outras três moças e o restante me aproximei 

igualmente por meio de conhecidos em comum. No que concerne ao perfil das 

entrevistadas, com o objetivo de resguardar o anonimato dos estudantes, adotamos 

uma nomenclatura própria, nominando-as com através de nomes fictícios. A fim de 

privilegiar as categorias utilizadas pelas nativas, as representei em itálico. 

A expressão nativa utilizada para título do trabalho tem como objetivo 

apresentar o modo como as pessoas em questão formulam e justificam a sua 

mobilidade. Minha escolha para destacar tal expressão foi demonstrar a importância 

da mobilidade para minhas interlocutoras. É importante destacar que tal expressão 

omite a pluralidade de motivações para isso, além das variações nessas experiências 

relativas às dimensões de classe, gênero e geração, dentre outros. No decorrer dos 

capítulo buscarei mapear as mobilidades especificamente cabo-verdianas, tendo 
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como enfoque  jovens estudantes do sexo feminino, de classe média matriculadas no 

Brasil. 

Todas as mulheres são estudantes de graduação e de pós-graduação. Em 

comum, além de estarem matriculadas em universidades públicas do Rio de Janeiro 

e serem discentes de cursos da área de Saúde, todas são de classe média em seu 

país de origem, seus pais cursaram o ensino superior e, em alguns casos, inclusive a 

pós-graduação. Todas também possuíam parentes próximos que já haviam vindo 

estudar no Brasil por meio do PEC G e PEC PG. É relevante salientar que o anonimato 

não foi uma solicitação delas. Entretanto, após mencionar que as entrevistas seriam 

anônimas, nenhuma delas esboçou comentários acerca disso, o que transpareceu 

que, em alguma medida, estariam mais à vontade com o anonimato. As entrevistas 

foram realizadas entre 2016 e 2018. 

Camila é aluna do curso de Farmácia, está no Brasil desde 2015; Luciana 

cursa Enfermagem e está concluindo a graduação, chegou a cursar dois períodos de 

Fisioterapia em Cabo Verde; Raquel está matriculada em Biomedicina, no sexto 

período; a Marcela também está no sexto período de Biomedicina; Mônica, inscrita 

em Enfermagem; Larissa, doutoranda em Biociências e Maria universitária do curso 

de Odontologia. Não houve uma escolha definida pela área de Saúde, no entanto, a 

maior incidência de estudantes cabo-verdianas matriculadas no Rio de Janeiro são de 

cursos provenientes dessa área. 
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2 O LUGAR DA PARTIDA: É UM ORGULHO SABER DE ALGUÉM ESTUDANDO 

O MEU PAÍS 

 

“Sodade 

Sodade 

Des nha terra, São Nicolau” 

(Sodade, Cesarea Évora) 

 

Este capítulo tem como escopo apresentar brevemente a história de Cabo 

Verde, origem de meus sujeitos de pesquisa, partindo desde aspectos introdutórios a 

respeito da história e até as mobilidades ocorridas no interior do país bem como para 

o exterior. Digo apresentar Cabo Verde como uma necessidade, pois, no momento de 

aproximação com as estudantes, mencionei o que seria um resumo dos objetivos da 

pesquisa e obtive como respostas das discentes o quanto estavam entusiasmadas 

pela possibilidade de alguém estudar o seu país. As alunas que apontaram isso, em 

função do que vivenciaram diante de tantas perguntas sobre a origem delas, o que as 

fizeram acreditar que Cabo Verde era praticamente desconhecido pelos brasileiros. 

Gusmão (2011), em seu estudo sobre estudantes PALOP no Brasil, 

discorre que os países que recebem muitas vezes esses jovens possuem pouco 

conhecimento sobre eles, seus anseios, adversidades. A presença imersa em uma 

invisibilidade traria a sensação de fora do lugar. Como fruto desse sentimento, 

deparei-me com as falas de satisfação por trazer parte de seu país e cultura na 

construção deste trabalho. 

 

2.1 COLONIZAÇÃO E POVOAMENTO 

 

É fundamental abordar o povoamento em um arquipélago que, com base 

em estimativas, tem um alto quantitativo populacional vivendo no exterior. A 

mobilidade vai ser vista, em muitos momentos, como um destino, um rito de passagem 

para a população cabo-verdiana, atuante no discurso dos nativos que seria algo 

inerente ao fato de ser cabo-verdiano. 

Disto isto, cabe ressaltar que antes da colonização as ilhas eram 

desabitadas e, com a chegada dos portugueses, em 1460, foram ocupadas por 

diversas etnias da região conhecida como Guiné, situada na costa africana. Alguns 

estudiosos afirmam que, embora não haja vestígios de ocupação humana anterior, 
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não se descarta a possibilidade de presença de que povos africanos próximos tenham 

visitado alguma ilha anteriormente (RAMOS, 1997). Nesse sentido, o consenso de 

historiadores cabo-verdianos de diferentes períodos apontam que os jalofos2 já teriam 

circulado pelas ilhas de Cabo Verde motivados pela procura de sal, sempre de um 

modo temporário, sem estabelecer moradia (CARREIRA,1987; SILVA,1997; 

ANDRADE,1996). 

A colonização não foi pensada através de um planejamento sistemático. 

Os colonos estavam mais preocupados com uma ocupação efetiva para manter o 

território dentro de suas possessões. Assim, semelhante ao que ocorreu na então 

América Portuguesa, algumas ilhas foram doadas pela coroa portuguesa a nobres. A 

primeira delas foi Santiago, doada a D. Fernando, no século XV, a quem ficou atribuída 

a responsabilidade do povoamento das terras. Entretanto, esse modelo de 

povoamento inicialmente não funcionou. Ele buscou dar alguns privilégios para que o 

local se tornasse mais atrativo, como, por exemplo, a isenção fiscal (PEREIRA, 2013). 

Um forte entrave ao povoamento era o clima semiárido e seco da região. 

Atualmente, onde se localiza Cabo Verde, o uso do solo mal planejado, intensivo, na 

produção agrícola, gerou um desgaste da sua fertilidade. Esses fatores relativos ao 

clima dificultavam mais ainda o povoamento. Outra atitude com o intuito de tornar a 

região mais atrativa foi a permissão para que se comercializassem escravos com 

outros países, não somente com Portugal, como era habitual através do pacto 

colonial. A ilha mencionada foi a primeira região de colonização do território que 

integra Cabo Verde, muito incentivada pela localização geográfica que permitia um 

fácil acesso à América, África e Europa. Nesse sentido, pouco tempo depois, se iniciou 

a colonização na Ilha de Fogo e, paulatinamente, do restante do arquipélago 

(HERNANDEZ, 2002). Mais adiante, foi incentivado o deslocamento de agricultores 

portugueses com o objetivo de implementar a produção agrícola de frutas, algodão e 

cana-de-açúcar, em Santiago, primeira cidade fundada pelos portugueses.  

No entanto, no século XVI, com o objetivo de recuperar a arrecadação após 

anos de privilégios, a coroa portuguesa começou a penalizar aqueles que 

capturassem homens da Guiné a fim de escravizá-los sem a sua licença. Esses 

estariam sujeitos ao confisco da terra ou à pena de morte (PEREIRA, 2005). Os 

colonos realizaram diversas manifestações contrários à rigidez das novas leis 

 
2 Nativos provenientes de diversas regiões da África Ocidental. 
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impostas pela coroa portuguesa. Mesmo diante da insatisfação dos colonos, não foi 

retirada a importância da Ilha de Santiago que se consolidou como centro político e 

administrativo. 

A expansão do comércio foi mais uma circunstância que favoreceu a 

povoação de europeus, sobretudo, em Santiago, ilha onde atualmente está localizada 

a capital, Praia. O fato de a região ter sido utilizada para estoque de pessoas 

escravizadas das regiões vizinhas, somado aos alto número de portugueses que 

habitavam o arquipélago, impulsionou a miscigenação da população local. 

 

A convivência entre europeus e escravos africanos resultou na emergência 
de sociedades e de línguas crioulas [...]. A ausência de mulheres brancas 
favoreceu as uniões entre brancos e africanas, resultando numa mestiçagem 
biológica que originou uma nova categoria racial, os mestiços. Também a 
concessão do acesso a cargos públicos para mulatos no século XVI era uma 
consequência da falta de um número significativo da população europeia 
(VISENTINI, 2002, p. 48). 

 

Nessa perspectiva, os primeiros moradores europeus foram mercadores, 

funcionários régios em maior quantidade, e solteiros, o que criou uma sociedade com 

a minoria branca em posições privilegiadas. E como visto na passagem acima, alguns 

mestiços teriam ocupado cargos públicos e valorizados em decorrência da ausência 

de brancos para ocupar tal posição. 

 

2.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

Em termos geográficos, Cabo Verde é um arquipélago localizado no 

Oceano Atlântico, a 455 km da costa ocidental africana. Divide-se em dez ilhas: 

Sotavento, no Sul, que abarca as ilhas de Maio, Santiago, Fogo e Brava; e Barlavento, 

ao Norte, composto por Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e 

Boavista (ver Figura 1). A capital, Praia, fica localizada em Santiago, ilha de maior 

extensão territorial. O arquipélago é de origem vulcânica e, no Pico da Ilha de Fogo, 

é onde está localizado um vulcão ainda em atividade. E também por conta disso, a 

região é sujeita a frequentes tremores de terra. 

 

Figura 1 – Mapa de Cabo Verde 
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Fonte: Africa-turismo.com. 

 

De origem vulcânica, das dez ilhas somente uma não é povoada, além de 

algumas micro ilhas, onde também não há ocupação humana. As ilhas são de relevo 

montanhosos e sem a presença de rios permanentes. O clima local pode ser 

classificado como árido ou semiárido.  

A página virtual do governo atribui as migrações para o exterior como 

motivadas somente pelos fatores climáticos. “A falta de recursos naturais e as 

escassas chuvas no arquipélago determinaram a partida de muitos cabo-verdianos 

para o estrangeiro”3. Veremos aqui que serão justamente múltiplas motivações. 

 

2.2.1 Dados demográficos 

 

A população cabo-verdiana, segundo dados apresentados pelo Instituto 

Nacional de Estatística de Cabo Verde, de acordo com o levantamento de 2016, tem 

atualmente 531.239 habitantes. Dentre as ilhas, a de São Vicente tem a maior 

densidade populacional, por volta de 360 habitantes por km². Quanto à expectativa de 

 
3 Disponível em: https://www.governo.cv. Acesso em: 16 out. 2019. 
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vida no arquipélago consta em 71,8 anos para os homens, ao passo que, para as 

mulheres, é de 80 anos. A população, no geral, é jovem, tendo uma média de 28 anos 

de idade. 

Cabe ressaltar que dessa população jovem grande parte está migrando 

tanto dentro dos limites do próprio país, bem como para o exterior. Sendo assim, o 

êxodo rural tem como os principais destinos: a ilha São Vicente, mais especificamente 

para a cidade de Mindelo, e a capital Praia. Nessa perspectiva, segundo os índices 

de imigração e emigração de Cabo Verde, o quantitativo de pessoas que deixam o 

país é muito superior ao de pessoas que chegam. O município com menos emigrantes 

é Santa Catarina, que fica localizado na ilha de Santiago. Por outro lado, a capital 

Praia possui o maior número de emigrantes, porém, comparando ambos os 

movimentos, o saldo de imigrantes é bem superior.  

Não foi concluído nenhum levantamento oficial de emigrantes cabo-

verdianos dos últimos anos. Lembrando que essa estimativa é de 2016. Na divisão 

entre os sexos, as mulheres correspondem à maioria, 59% do total, enquanto os 

emigrantes do sexo masculino constam em 41%. Tal cenário do passado, quando a 

imigração cabo-verdiana era majoritariamente masculina. A idade da maior parte dos 

emigrantes é de 15 a 24 anos, o que indica que a migração está motivada, 

principalmente, por oportunidades de estudo. 

 

Gráfico 1 – Pirâmide etária e de gênero dos emigrantes 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde4. 

 
4 Disponível em: http://ine.cv/wp-content/uploads/2016/10/Migracoes2014_Rev1. Acesso em: 16 out. 
2019. 
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Sobre as motivações, conforme o Instituto Nacional de Estatística de Cabo 

Verde (INE CV)5:  

 

[...] a maioria dos emigrantes saíram para estudar (cerca de 
36%). De notar que 23% saíram para reagrupamento familiar, 
cerca de 21% foram à procura de trabalho e 15% por questões 
de saúde. Relativamente ao sexo verificam-se que existem 
pequenas diferenças: a percentagem dos que partiram para 
estudos corresponde a 35% entre os homens e 37% entre as 
mulheres; a dos que partiram para agrupamento familiar a 
22% para ambos os sexos. Diferenças mais elevadas se 
verificam a nível dos que saíram à procura de trabalho (26% 
entre os homens e 17% entre as mulheres) e entre os que 
migraram por questões de saúde, onde a percentagem das 
mulheres corresponde ao dobro da dos homens (18% contra 
9% entre os homens. 

 

Entre os anos de 2009 e 2014, período mais recente de estimativas, os 

principais destinos foram: Portugal (53%), Estados Unidos (17%), Brasil (4%) e Angola 

(3%). É importante salientar que, para Brasil e Portugal, foram motivados pelo estudo, 

enquanto, na Itália e na França, foram em busca de trabalho. Para os EUA, chama a 

atenção que pouco mais de 50% migraram em busca do reagrupamento familiar, ou 

seja, ao encontro de familiares que já estariam lá. De acordo com os dados fornecidos 

pelo INE CV, vistos acima, ao contrário do que diz o governo, a mobilidade não é 

motivada primordialmente pelas secas ou condições climáticas, porém, ocorrem com 

o intuito de estudar no exterior, já que a maioria dos cabo-verdianos 36%, pelo menos 

nos últimos anos, tem partido por isso. Isso demonstra uma espécie de senso comum 

na vinculação de mobilidade somente às condições climáticas. 

 

2.2.2 Aspectos econômicos 

 

A economia local ainda é muito baseada na agricultura e com intensa 

influência das potencialidades do setor marinho, tendo em vista que o país é um 

arquipélago. Como já mencionado, as secas dificultam a manutenção dessa 

agricultura que não supre as necessidades locais; depende-se da exportação de 

alguns gêneros alimentícios. Nesse contexto, a produção agrícola nacional tem como 

 
5 Disponível em: http://ine.cv/estatisticas-por-tema/. Acesso em: 16 out. 2019. 
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principais culturas: café, banana, cana-de-açúcar milho e outros produtos tropicais. A 

agricultura ainda é realizada através de produções familiares (MENDES, 2010). 

A indústria cabo-verdiana é concentrada nas regiões mais desenvolvidas, 

como Santiago, onde está localizada a capital, Praia, e nas ilhas de São Vicente e Sal. 

Esses polos industriais produzem com a finalidade de exportação e os principais 

artigos industriais são produtos de vestuário, calçado, tintas, construção naval e civil, 

dentre outros.  

O turismo é importante ressaltar, pois tem uma expressiva contribuição 

para a economia. As atrações turísticas de Cabo Verde são sua natureza 

diversificada, que conta com praias e relevos montanhosos. O país tem investido cada 

vez mais em infraestrutura com a finalidade de tornar o turismo um setor de prioridade 

no desenvolvimento de sua economia6. A contribuição e os investimentos de cabo-

verdianos que moram no exterior é mais um fator que movimenta a economia local. 

Quanto ao crescimento econômico, o país se destacou nesse sentido. O 

Produto Interno Bruto (PIB) tem sido ampliado nas última década. Por outro lado, a 

desigualdade social se mantém e, nos documentos oficiais do governo, comentam-se 

que a sua superação é uma meta futura7. Segundo informações do Banco de Cabo 

Verde, o país teria crescido 4,7%, no primeiro semestre de 2018, e as expectativas 

para o fim do ano eram de 4,5%. A inflação, durante 2018, esteve relativamente 

controlada, por volta de 1,3%. Vejamos a previsão futura do Banco estatal: 

 

Para 2019, o cenário central das projeções do banco central, assente nas 
expectativas de evolução benigna do enquadramento externo e na ausência 
de constrangimentos infraestruturais e comerciais à produção nacional e ao 

financiamento externo dos investimentos no país, aponta para um aumento 
ligeiro do ritmo de crescimento da economia e da inflação, face a 20188. 

  

 
6 Informações disponibilizados na página do governo: www.governo.cv 
7 Disponível em: http://www.bcv.cv/SiteCollectionDocuments/2018/RPM_out2018.pdf. Acesso em: 16 
out. 2019. 
8 Disponível em: http://www.bcv.cv/vPT/Publicacoes%20e%20Intervencoes/Relatorios/ 
Relatorio%20de%20Politica%20Monetaria/Paginas/RPMOut2018.aspx. Acesso em: 16 out. 2019. 



12 
 

2.3 INTELECTUAIS E MESTIÇAGEM 

 

Como visto anteriormente, a sociedade cabo-verdiana se origina 

primordialmente a partir do encontro de diversos povos africanos, que eram levados 

para as ilhas como escravos e portugueses. Sendo assim, neste tópico, pretendo 

abordar aspectos étnicos do povo cabo-verdiano. 

Com forte influência das ideias de Gilberto Freyre acerca da mestiçagem, 

autor que a apontava como algo positivo, também foi retratada por intelectuais e pela 

população, como fator constitutivo da identidade cabo-verdiana. A mestiçagem seria 

um modo de oposição aos países africanos, inclusive de outras colônias portuguesas 

no continente. Embora tenha sido povoado por populações vizinhas, foi propagada a 

ideia de que as características e a cultura do restante do continente eram algo 

distante, consolidando a ideia de uma excepcionalidade diante da miscigenação cabo-

verdiana. 

Para Anjos (2002), a ideia de uma miscigenação como traço próprio na 

fundação do Estado nacional, em alguma medida, ainda se mantém em função de ser 

um arquipélago e não estar atrelado a nenhum continente. Embora seja negado, isso 

culminou em uma identidade que se confunde ora com contribuições europeias ora, 

em menor proporção, com africanas (HIRSCH, 2007; MOURÃO, 2013). Além da 

imagem miscigenada e de mobilidade frequente, será visto aqui o discurso de 

intelectuais cujo tema foi debatido no passado. Mais adiante, a percepção dos 

estudantes cabo-verdianos que estão no Brasil fica evidente como se perdura essa 

discussão acerca de uma afirmação da miscigenação. 

O que ajudou a ratificar esse ideal de miscigenação foi revista Claridade 

(1936-1960)9, que se consistiu em uma publicação não muito regular no período 

colonial. Tendo sido publicada nove edições durante 30 anos, era composta por 

intelectuais que foram influenciados pelas produções literárias portuguesas e 

brasileiras: 

 

O Liceu, com a democratização do ensino, independente da religião, trouxe 
maiores facilidades de acesso à Cultura. Aumentou, na fileira dos intelectuais, 
o número de elementos provenientes da chamada “gente humilde”. Além 
disso, o fulcro da intelectualidade cabo-verdiana, passando de S. Nicolau 
para a cidade do Mindelo, à beira do Porto Grande, encontrou-se em contacto 

 
9 Cada geração possui suas especificidades. Enquanto a primeira tem como enfoque a identidade cabo-
verdiana, a segunda valorizava o português acrioulado (ANJOS, 2006). 
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mais amplo com o Mundo, onde se operava, dia a dia, a evolução da 
mentalidade humana, concretizando-se as aspirações do homem. É de 
admitir-se que tal transformação resultou principalmente desse contacto, em 
essencial com a literatura metropolitana e brasileira. Na realidade, as 
primeiras produções da Claridade, manifestam uma certa influência da 
corrente literária que caracterizou o Presencismo e da poesia brasileira de 
então. Influência que se limitou a mudar as directrizes da poesia cabo-
verdiana (CABRAL, 2010, p. 116). 

 

Gilberto Freyre, dentro do contexto de escritores brasileiros, foi o que mais 

influenciou o movimento, suas temáticas relacionadas à miscigenação na sociedade 

brasileira, que, para os intelectuais envolvidos com a revista, muito se assemelhava 

ao quadro racial cabo-verdiano. “A mestiçagem era escancarada não apenas como 

um processo histórico de miscigenação ou mistura racial, mas também como um 

processo de civilização, europeização e desafricanização cultural” (VASCONCELOS, 

2012, p. 53). Era como estar em uma espécie de meio termo entre a origem branca 

portuguesa e negra africana, porém, com mais inclinações para a valorização da 

influência portuguesa 

Ser mestiço traz consigo uma ideia de uma assimilação, de modo que é 

preferível se reconhecer como mais um país com o povo de maioria negra. Levando 

isso em consideração, a influência cultural portuguesa é mais valorizada dentro desse 

processo, assumindo o grau de civilizada, enquanto a africana carrega todo o estigma 

de atraso e barbárie.  

 

Figura 2 – Capa da revista Claridade – 1ª edição 

 

Fonte: Claridade.org 
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Na capa destacada na Figura 2, tem-se a primeira edição da revista. A 

manchete aborda finaçon, que consiste em uma espécie de cantigas locais com a 

presença de ditados populares e provérbios. O tema tratado em sua primeira edição 

retrata o que foi explorado durante o período no qual a revista esteve em 

funcionamento, a valorização da cultura cabo-verdiana. 

Outras publicações surgiram na mesma época, como a Certeza, em 1944, 

cuja produção foi interrompida pela censura rapidamente, tendo sido publicada 

apenas uma edição. Com o teor de construção de identidade nacional e críticas ao 

colonialismo, grande parte dos intelectuais envolvidos nessa produção participam da 

Claridade: 

 

Em termos da construção de uma identidade nacional, as duas gerações pós-
Seminário, Claridade e Certeza inventam e consolidam a identidade mestiça 
do arquipélago enquanto as gerações seguintes mais vinculadas à luta de 
libertação nacional, colocam acento numa reformulação revolucionária da 
identidade que vincula Cabo Verde à África (ANJOS, 2002, p.133). 

 

Gilberto Freyre, identificado pelos intelectuais cabo-verdianos como 

“messias brasileiro”, ao realizar uma viagem para Cabo Verde, causa enorme 

descontentamento nos intelectuais locais, pois afirmou, em sua estadia no 

arquipélago, que a população não era mestiça, porém, essencialmente negra 

(ANJOS, 2002). O escritor sinalizou que a população teria mais aspectos de origem 

africana do que portugueses em sua cultura, que a influência dos últimos seria apenas 

superficial frente à predominância negra africana. Após visitar Santiago e São Vicente, 

concluiu: 

 

Mas o grau de mestiçagem me parece, à primeira vista, o mesmo nas duas 
ilhas crioulas: a mesma predominância do africano sobre o europeu que nas 
pequenas Antilhas. Que em Barbados ou em Trinidad. Por conseguinte, muito 
mais do que nas áreas evidentemente negam suas constantes comparações 
entre o arquipélago e o Brasil, ele asseverou que a então colônia portuguesa 
de Cabo Verde, teria sido uma espécie de laboratório para a colonização do 
Brasil que aconteceria cerca de 40 anos depois, devido a semelhança entre 
as praias em ambas as regiões do Brasil.(FREYRE, 2001, p.261) 

 

A mesma ideia de mestiçagem harmônica que é transmitida em Cabo 

Verde acerca do Brasil, e que gera inclusive uma identificação, é a que foi disseminada 

aqui, até em discursos oficiais, como foi mencionado publicamente por Jânio Quadros 

ao inaugurar sua política africana, que veremos posteriormente. Trata-se da 
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democracia racial, como ainda é referência dos padrões de relações raciais no Brasil 

tanto por um senso comum, quanto pela imagem que se construiu do país no exterior 

(KALY, 2001). 

Freyre, durante o início da década de 1950, realizou viagens por regiões 

em que houve a presença portuguesa, nas colônias do continente africano, onde 

atualmente estão localizados: Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Tomé e Príncipe e 

Moçambique. Na Ásia, o estudioso visitou a então Índia portuguesa. Dessas 

observações adquiridas mediante as viagens , Gilberto Freyre chega ao novo conceito 

de lusotropicalismo10.Suas análises sobre a região de Cabo Verde abarcam desde 

informações relativas a belezas naturais, geografia e clima, além de comparar muitos 

desses aspectos locais com o Brasil. Em suas constantes comparações entre o 

arquipélago e o Brasil, ele asseverou que a então colônia portuguesa de Cabo Verde 

teria sido uma espécie de laboratório para a colonização do Brasil que aconteceria 

cerca de 40 anos depois, devido à semelhança entre as praias em ambas as regiões. 

Conforme o autor: 

 

Chego a São Tiago de Cabo Verde sob uma chuva tão forte que parece 
mentira; pois o Cabo Verde é uma espécie de Ceará desgarrado no meio do 
Atlântico. Um Ceará-arquipélago onde raramente chove ou deixa de fazer sol. 
A mesma aridez do Ceará continental. E em luta com a terra árida e contra o 
sol cru de um povo, em sua maioria mestiço de português com africano, da 
Guiné, que se parece com o cearense na coragem com que magro e ágil, 
enfrenta “verdes mares bravios”; e também na tendência em espalhar-se pelo 
mundo, embora voltando ou procurando voltar para a terra ingrata. Ingrata 
mas amada (FREYRE, 2001, p. 263). 

 

Como visto no trecho anterior, Freyre, ao relacionar as mobilidades do 

cabo-verdiano com o cearense, na década de 1950, sinalizava a mobilidade como um 

traço característico do cabo-verdiano. Ele afirma isso em decorrência de ter 

encontrado um grande contingente de cabo-verdianos em outros territórios que havia 

viajado, como em Portugal e na Guiné, por exemplo. O autor segue pontuando que 

estudiosos nativos e contemporâneos associavam as migrações às questões como 

clima e vegetação. Acreditavam que a pobreza de recursos garantia poucas 

perspectivas futuras e que a união à Guiné Bissau, somados a investimentos de 

Portugal, poderiam auxiliar na recuperação econômica do arquipélago (FREYRE, 

2001). 

 
10 Seria para Freyre o modo de colonização diferenciado dos portugueses nos trópicos e que teve como 
produto a miscigenação. 
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No âmbito cultural, Gilberto Freyre reconhece a influência literária 

brasileira, que, para ele, estaria muito mais evidente do que a portuguesa, assim como 

a dança e a música. Sendo assim, o interesse dos intelectuais cabo-verdianos por 

escritores que abordassem a mestiçagem não ficou restrito somente a Freyre, Arthur 

Ramos e escritores modernistas, também serviram de referência para autores locais. 

O escritor português Manuel Ferreira também passou pelo arquipélago, na 

década de 1950, causando êxtase nos intelectuais. Ferreira escrevia sobre a cultura 

cabo-verdiana em seus romances como se fosse um nativo da região. Em 

contrapartida a Freyre, não menciona com profundidade a cultura ou intelectuais cabo-

verdianos, na realidade, os ignora e põe fim a toda a empolgação anterior de sua 

passagem pelo arquipélago, quando negou a miscigenação (ANJOS, 2010). 

Em oposição ao incentivo a uma identidade nacional miscigenada, a 

geração de 1950, começa a explorar uma valorização do que seria a cultura africana. 

A então conhecida Geração de 50 buscou a retomada da “africanidade”. Um exemplo 

disso eram também as colocações de Amílcar Cabral, ícone dos movimentos de 

independência de Guiné Bissau e Cabo Verde, a respeito da identidade africana: 

 

Mas quem conhece o mato em Cabo Verde, sente que Cabo Verde é uma 
realidade africana tão palpitante como qualquer outro pedaço de África. A 
cultura do povo de Cabo Verde é africaníssima: nas crenças é idêntico – há 
em Santiago o “polon” que alguns ainda consideram como árvore sagrada. 
Não há muitos “polon” por causa das numerosas secas. Mas os que existem 
ainda, ninguém toca neles. Além disso, a feitiçaria (“morundade”), “Almas” 
que aparecem de noite, gente que voa, que faz; que acontece, como 
interpretação da realidade da vida que é perfeitamente igual a África 
(CABRAL, 1974, p. 34). 

 

Extrapolando o campo da intelectualidade, a mestiçagem como uma 

espécie de identidade nacional cria uma sensação entre “nós” mestiços e um “outro”, 

que consiste em todos aqueles que não são cabo-verdianos, todavia, compartilham 

de uma origem africana, independente de nacionalidade. Os manjacos ou mandjakos, 

nesse contexto, é um termo que designa uma etnia proveniente de Guiné Bissau e 

esteve em quantidade no território cabo-verdiano. No entanto, ainda é uma 

designação local para se referir aos africanos continentais, independentemente de sua 

origem ou etnia (FURTADO, 2011), uma forma generalizada de tratar outros africanos 

presentes no país que expressa traços de xenofobia. Algo controverso, já que o 

povoamento do país ocorreu por meio da presença de africanos de origens diversas. 
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Hirsch (2007), em seu estudo sobre estudantes PEC G, menciona que seus 

informantes utilizam essa expressão para se dirigir ao negro imigrante africano em 

Cabo Verde independente da origem, o que permanece, segundo a autora, com a 

distinção entre os cabo-verdianos “civilizados” e o restante do continente, o “outro 

selvagem”. Isso denota que, apesar das alternâncias relativas à identidade vistas aqui, 

dissipadas inclusive por intelectuais no passado, até hoje se mantém enraizado o 

olhar preconceituoso para o restante do continente e a busca por diferenciação. 

 

2.3.1 intelectuais brasileiros e democracia racial: motivos para uma 

identificação 

 

Usando como apoio à intelectualidade que permitiu crer, no passado, em 

uma democracia racial, pretendo realizar brevemente um levantamento dos estudos 

sobre a realidade racial no passado de nosso país. Nessa perspectiva, no início do 

século XX, as ideias eugênicas disseminadas, principalmente, na Europa e nos 

Estados Unidos, chegam ao Brasil, primeiramente, na Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro (SCHWARCZ, 2004). A eugenia estabelecia que havia uma discrepância 

entre as raças, era como se o darwinismo pudesse ser aplicado em seres humanos, 

e a evolução não seria solucionada com a miscigenação que, pelo contrário, era 

percebida como degeneração. 

 

Nesses termos, entre o veneno e a solução, de descoberta a detração e 
depois exaltação, tal forma extremada e pretensiosamente harmoniosa de 
convivência entre grupos foi, aos poucos, sendo gestada como um verdadeiro 
mito do Estado, em especial a partir dos anos de 1930, quando a propalada 
ideia de uma “democracia racial”, formulada de modo exemplar na obra de 
Gilberto Freyre, foi exaltada de maneira a menosprezar as diferenças diante 
de um cruzamento racial singular (SCHWARCZ, 2004, p. 23). 

 

Como já citado, as contribuições de Freyre foram o que propiciou uma 

alteração no quadro, tornando a miscigenação de condenada à valorizada. Diante da 

evidência das ideias eugênicas, ele se posiciona afirmando que não poderia haver 

generalizações entre os povos. O autor, em sua obra mais popular, a Casa Grande e 

Senzala, recorre a documentos do passado para analisar as relações na casa grande. 

Assim, o livro circunda em torno de uma perspectiva da miscigenação, como algo 

positivo. Em face disso, Freyre traz as contribuições negras e brancas como 
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fundamentais para a constituição da sociedade brasileira e aponta para a inexistência 

de raças puras, usando como exemplo os portugueses.  

Em contrapartida, a democracia racial propagada por Freyre foi revisitada 

por Florestan Fernandes que refutou tal harmonização entre negros e brancos. Em 

sua obra, A integração do negro na sociedade de classes, o autor analisa dados 

acerca da população negra e mulata em São Paulo. O cerne do livro era como a 

abolição teria sido cruel, levando em consideração o fato de ter sido apenas um 

procedimento formal e que a segunda abolição deveria ocorrer como um momento de 

tomada de classes. Desse modo, o autor disserta acerca das dificuldades do negro, 

recém-liberto, em se inserir como mão de obra assalariada, principalmente após a 

chegada de imigrantes europeus, e quanto a ideia de uma democracia racial foi 

totalmente superada no último capítulo: 

 

O mito em questão teve alguma utilidade prática, mesmo no momento que 
emergia historicamente. Ao que parece, tal utilidade se diferencia em três 
planos distintos. Primeiro, generalizou um estado de espírito farisaico, que 
permitia atribuir a incapacidade ou a irresponsabilidade do “negro” os dramas 
humanos da “população de cor” da cidade, com o que eles atestavam como 
índices insofismáveis da desigualdade econômica, social e política na 
ordenação das relações raciais. Segundo, isentou o “branco” de qualquer 
obrigação ou responsabilidade ou solidariedade morais, de alcance social ou 
de natureza coletiva, perante aos efeitos sociopaticos da espoliação 
abolicionista e da deteorização progressiva da situação socioeconômica do 
negro e mulato. Terceiro, revitalizou a técnica de focalizar e avaliar as 
relações entre “negros” e “brancos” através de exterioridades e aparências, 
dos ajustamentos raciais, forjando uma consciência falsa da realidade racial 
brasileira (FERNANDES, 1978, p. 311). 

 

Alguns estudiosos, dentre eles, Fernandes, na década de 1950, foram 

patrocinados pela UNESCO para realizarem um estudo a respeito das relações raciais 

no Brasil. O intuito era mostrar o país como um exemplo harmonioso de relações inter-

raciais. No entanto, foi apresentado um panorama oposto ao propagado pelo mito da 

democracia racial, como a citação destacada anteriormente. Mesmo assim, os 

resquícios da ideia de Brasil como um sinônimo de harmonia prevaleceu no exterior, 

tal como será visto no tópico a respeito das representações do país como paraíso 

racial/ social, no Capítulo 3. 

 

2.4 LÍNGUA 
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Igualmente como o aspecto da mestiçagem ou creoulidade11, temos as 

línguas locais. Se por um lado, a língua portuguesa é tida como oficial, um resquício 

colonial, por outro, o crioulo é a língua falada em momentos “não oficiais”. A língua 

portuguesa assume a função de ser a falada em pronunciamentos oficiais ou na 

escola, por exemplo, enquanto a crioula é destinada para conversas informais, entre 

amigos e familiares. A língua crioula é associada à oralidade, é fruto do encontro de 

línguas de origem africana com a língua portuguesa, mais um produto da mestiçagem 

local. Em Cabo Verde, há duas variantes da língua, as das ilhas de Barlavento e 

Sotavento12. 

Consta na página oficial do governo um dado oposto ao que será retratado: 

“É língua oficial o Português. O Estado promove as condições para a oficialização da 

língua materna cabo-verdiana, em paridade com a língua portuguesa. Todos os 

cidadãos nacionais têm o dever de conhecer as línguas oficiais e o direito de usá-

las”13. A língua posta como oficial por meio de uma imposição colonial, a partir do 

século XIX, começa a dividir espaço com a língua crioula na literatura: 

 

A tradição literária em crioulo é de fins do século XIX, quando o Almaque luso-
africano (2 volumes: 1894 e 1899) publicou historietas, anedotas, lendas, 
poesias e letras de canções. Até as primeiras décadas do século passado, o 
acervo literário constitui-se praticamente de poesia lírica e satírica, na forma 
de “mornas” e “finançons”. Eugênio Tavares (Nhô Eugênio) e Pedro Cardoso 
são os primeiros a compor o núcleo literário em crioulo, estimulando a 
formação de uma vanguarda nos anos 30. Escreveram na variante de 
Sotavento, por ser mais harmônica e utilizada por um maior número de 
falantes (CANIATO, 2002, p. 132). 

 

Embora os relatos, tanto na página oficial do governo, quanto na literatura, 

retratem a resistência do crioulo frente à imposição da “civilizada língua portuguesa”, 

ainda na atualidade o português assume as formalidades. Nesse contexto, é evidente 

como a cultura do colonizador é a que se estabeleceu em um diálogo mais intenso 

com as locais, de modo assimétrico, envolvendo uma relação de poder (HALL, 2003). 

Por mais que contenha essa afirmação na página oficial do governo, não há nenhuma 

 
11 Palavra a qual são atribuídos significados diferentes, por exemplo, para filhos de europeus nascidos 
nas Américas, até como expresso nos dicionários em português, que vincula o verbete a pessoas de 
pele negra. Falo aqui do que se remete somente ao diálogo entre culturas, “mistura” e diversidade: 
“Creio que ele compete vantajosamente com os conceitos rivais de hibridização, sincretismo, 
globalização e mestiçagem por trazer uma nova visão da sociedade e cultura como entidades que não 
são autocontidas, nas quais impera uma grande heterogeneidade interna” (TRAJANO FILHO, 2014, p. 
89). 
12 Influências de povos distintos. 
13 Disponível em: http://www.governo.cv/index.php/dados-gerais. Acesso em: 16 out. 2019. 
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presença do crioulo cabo-verdiano nos documentos oficiais ou estatísticas exploradas 

na elaboração deste estudo, diferente do que ocorre com a língua portuguesa que, 

domina a escrita de todos os conteúdos. 

 

2.5 MOBILIDADE ESTUDANTIL NO PASSADO E A CASA DE ESTUDANTES DO 

IMPÉRIO 

 

No que concerne à quantidade expressiva de cabo-verdianos no exterior, o 

fenômeno não é algo recente, pois, como já mencionado, os fatores climáticos, 

sobretudo, a seca, são comumente apontados como estímulo para a migração de 

cabo-verdianos para o exterior em busca de melhores condições de vida. No tópico 

sobre intelectuais e mestiçagem, Gilberto Freyre se apoia em intelectuais nativos para 

comentar acerca dos motivos que incentivam a migração, atribuindo apenas aos 

fatores climáticos, mantendo tal justificativa do senso comum e ainda presente até nos 

documentos oficiais do governo. Entretanto, por diversas razões, os cabo-verdianos 

ainda saem de seu território. O que será visto aqui são prioritariamente as motivações 

por questões acadêmicas, levando em consideração o modo em que foi construído o 

país, tendo como base pessoas de diferentes origens e a ausência de uma população 

nativa. 

Esse deslocamento ocasionado por interesse em cursar o nível superior no 

exterior, em função da língua em comum, tem atualmente Brasil e Portugal como os 

principais destinos e, em menor escala, outros países europeus e Estados Unidos. O 

acesso ao ensino formal sempre trouxe privilégios à sociedade cabo-verdiana. 

Durante a colonização, o acesso apenas ao Ensino Médio já era o suficiente para 

garantir cargos de prestígio dentro do sistema colonial. Nesse sentido, enquanto 

colônia portuguesa, os cabo-verdianos foram usados como trabalhadores da coroa 

em Guiné Bissau e outras colônias portuguesas no continente africano (HERNANDEZ, 

2002), o que exigiu um deslocamento de um quantitativo que viria a integrar a elite: 

 

Desse modo a metrópole utiliza essa mão de obra cabo-verdiana como 
correia de transmissão da administração colonial, criando em Angola, 
Moçambique e, em particular, na Guiné portuguesa certa animosidade por 
parte dos nativos para com cabo-verdianos (HERNANDEZ, 2002, p.103). 

 

A elite intelectual se dirigia principalmente à metrópole, aos Estados Unidos 

ou à União Soviética. Assim, se formavam no exterior com o intuito de conseguir algum 
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cargo dentro do sistema colonial, fora ou dentro de seu país de origem. Desse modo, 

podemos notar que o interesse na obtenção do título de ensino superior no exterior 

não é recente, tendo em vista, principalmente, que as instituições de nível superior em 

Cabo Verde surgiram somente no fim da década de 1970..O Curso de Professores de 

Educação secundária foi o primeiro estabelecimento de nível superior e surgiu com o 

intuito de formar professores qualificados, já que, havia uma carência de profissionais 

formados para assumir a função .Por outro lado, a pouca diversidade de cursos 

universitários gerou uma série de acordos diplomáticos para que os jovens cabo-

verdianos pudessem cursar as graduações não existentes. Tais acordos, 

possibilitaram uma oferta expressiva de bolsas pelos chamados países amigos, que, 

muitas vezes, superou a procura interna. 

Os estudantes universitários cabo-verdianos foram de suma importância 

para a descolonização. Em 1960, as Organizações das Nações Unidas (ONU), 

através de 73º artigo14, comentou timidamente sobre os países colonizados, 

solicitando um auxílio dos colonizadores aos seus colonizados. No mesmo ano, os 

estudantes africanos universitários começam a abandonar suas respectivas 

metrópoles para voltar ao país natal com a finalidade de um engajamento nos 

movimentos de libertação. 

A Casa de Estudantes do Império (CEI), criada em 1944, tinha como 

objetivo ser um espaço em Portugal de comunhão dos estudantes provenientes das 

muitas colônias portuguesas no continente africano. Essa casa que poderia reunir 

numa só todas as outras de estudantes, foi onde compartilharam vivências e 

passaram a se organizar em associações que obtinham apoio de caráter progressista 

advindos de forças nacionais e estrangeiras. A troca de experiências foi fundamental 

para a disseminação de insatisfações quanto a situação em que se encontravam as 

colônias. Por outro lado, o Estado novo português, inicialmente, acreditava que a CEI 

pudesse contribuir para reforçar a mentalidade imperial. A iniciativa de fundir as casas 

de estudantes provenientes das então colônias portuguesas em uma única parte de 

um encontro entre os Ministérios das Colônias, Mocidade e representantes de cada 

uma das colônias portuguesas. Antes da fusão, era usual que os estudantes se 

instalassem em repúblicas em Portugal, de acordo com a sua terra natal. A união de 

todas as casas foi incentivada pela ideia de união do Império português, já que não 

 
14 Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2017/11/A-Carta-das-Nações-
Unidas.pdf. Acesso em: 18 out. 2019. 
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agradava em nada a dispersão dos estudantes entre colônias de origem (CASTELO, 

2011). 

 

Figura 3 – A Casa de Estudantes do Império – Primeira sede 

 

Fonte: UCCLA15.  

 

A CEI funcionava em Lisboa e era organizada através de um presidente, 

além dos gerentes correspondentes a cada uma das colônias. Essas associações 

recebiam o subsídio do Ministério das Colônias, que prestava assistência social e 

material aos discentes, havia oferecimento de bolsas. Exposições sobre as colônias, 

palestras e disputas esportivas eram algumas das atrações que ocorriam no local. 

Entretanto, na década de 1950, contemporâneo à virada que ocorreu na revista 

Claridade, se inicia uma movimentação anti-salazarista de valorização da cultura 

africana que culminou na busca por uma distinção entre suas identidades. Os ícones 

de libertação colonial, tal como Amílcar Cabral, se formam nesse período de 

disseminação do descontentamento colonial (CASTELO, 2010).  

Sendo assim, as insatisfações dos estudantes da CEI eram retratadas 

através de manifestações culturais. Além disso, lá eram realizadas conferências 

explorando essa temática. Os alunos defendiam a valorização da cultura africana e o 

 
15 Disponível em: https://www.uccla.pt/fotos-historicas-casa-dos-estudantes-do-imperio. Acesso em: 18 
out. 2019.  
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investimento em educação em seus locais de origem. Entretanto, acabaram 

despertando a vigilância portuguesa que passou a investigar os estudantes 

(TOLENTINO, 2007). A CEI encerrou suas atividades em meados da década de 1960. 

Já havia tido uma diminuição significativa no quantitativo de associados e acumulava 

dívidas. Após a extinção, seus livros e ficheiros foram apreendidos, tendo fim as 

exposições culturais. A CEI e seus integrantes foram fundamentais para a construção 

dos Estados que atualmente são designados genericamente como Países de Língua 

Oficial Portuguesa (PALOP). 

Sob esse prisma, a mobilidade estimulada por fins de estudo, ao longo da 

história de Cabo Verde, significou, além de perspectiva de ascensão ou manutenção 

social, uma força condutora de ideais emancipatórios. Através do movimento de 

estudantes universitários para o exterior, ocorreu a retomada e valorização de suas 

raízes africanas. 

2.6 DE AMÍLCAR CABRAL ATÉ A INDEPENDÊNCIA 

 

A Casa de Estudantes do Império foi o espaço de onde saíram muitos 

líderes e militantes envolvidos com a libertação colonial. Nomes como: Agostinho Neto 

(angolano), Amílcar Cabral (guineense), Marcelino dos Santos (moçambicano), dentre 

outros jovens universitários envolvidos com o processo de descolonização de sua 

terra de origem.  

No caso cabo-verdiano, o principal líder, Amílcar Cabral, é exemplo de 

como os intelectuais estiveram envolvidos com os processos de independência, seja 

por via indireta, com a disseminação de ideias contrárias ao colonialismo, seja de 

modo direto, através do envolvimento com a luta armada. Nascido em Guiné Bissau, 

tendo militado pela independência dos dois países, era mais um intelectual integrante 

da CEI, formado em Agronomia, em Portugal. Embora tenha nascido em Guiné 

Bissau, sua juventude foi vivida também em Cabo Verde. Reconhecido por meio da 

imagem de um herói fundador dos dois países, que auxiliou no processo de 

independência, a expressão Cabral não morreu ainda é utilizada popularmente em 

Guiné Bissau e Cabo Verde com o intuito de que não se deve esquecer os feitos do 

seu mais ilustre herói nacional. 

Amílcar Cabral retorna a Guiné Bissau na década de 1950, país do qual 

teria saído aos nove anos de idade. Apesar de sua formação de excelência em 
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Portugal, ocupa a posição de um engenheiro de segunda classe, por conta do racismo 

na então colônia portuguesa (ANJOS, 2010). Tendo em vista sua profissão, Cabral 

teve como tarefa realizar uma espécie de censo sobre os cuidados com a terra, que é 

realizado em Cabo Verde, onde emite diversos relatórios com o intuito de apontar 

soluções paras os problemas da seca e fome. Além de propor soluções para amenizar 

a seca, nesses artigos, ele conclui que a situação não era resolvida por falta de 

interesse do poder público. Cabral não ficou restrito a Guiné Bissau e Cabo Verde, 

também trabalhou com o estudo do solo de Angola. 

Durante as viagens realizadas pela então Guiné Portuguesa, ele se 

deparou com insatisfação da população nativa com o sistema colonial. Numa dessas 

visitas de trabalho, ele fundou o Partido de Independência Africano (PAI). Anos mais 

tarde, o partido se tornaria o Partido Africano de Independência de Guiné e Cabo 

Verde (PAIGC). O principal objetivo do PAIGC era a independência de Guiné Bissau 

e Cabo Verde: 

 

Embora já tivessem surgido propostas anteriores e simultâneas ao PAIGC de 
independência de Cabo Verde com algum vínculo com Guiné Bissau, a 
teorização dessa unidade entre as duas antigas províncias portuguesas 
encontra em Amílcar Ca sua formulação expressa. Fica claro na 
argumentação de Amílcar Cabral que a proposta era de diluir as duas 
províncias em um único país (ANJOS, 2010, p. 168). 

 

O caso de Guiné e Cabo Verde, em que houve uma união, esteve muito 

atrelado ao vínculo histórico entre ambos os territórios, já que, a maior parte dos que 

povoaram Cabo Verde teriam partido de Guiné Bissau. O lema definido por Cabral do 

PAIGC, “Unidade e Luta”, é explicativo, tendo em vista que se propunha unir as 

colônias contra a dominação portuguesa, na primeira fase, e, em sequência, romper 

com a dominação colonial, tendo como produto a independência: 

 

Agora surge uma pergunta: essa unidade que surgiu como uma necessidade, 
era porque as nossas ideias eram diferentes do ponto de vista político? Não, 
nós não costumávamos fazer política na nossa terra, nem havia nenhum 
partido na nossa terra. Mas mais ainda, é que debaixo da dominação 
estrangeira—como é o caso da nossa terra e de outras terras ainda—uma 
sociedade que não está muito desenvolvida, como é o caso da Guiné e Cabo 
Verde, em que a diferença entre as situações das pessoas não é muito 
grande, embora, como vimos, haja algumas diferenças, é muito difícil os 
objetivos políticos serem muito diferentes uns dos outros. Quer dizer, o nosso 
problema de unidade não era no sentido de reunir várias cabeças diferentes, 
pessoas diferentes, do ponto de vista de objetivos políticos, de programas 
políticos, não. Primeiro porque, na própria estrutura da nossa sociedade, na 
própria realidade da nossa terra, as diferenças não são tão grandes, para 
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provocarem tantas diferenças de objetivos políticos. Mas, segundo e 
principal, porque com a dominação estrangeira na nossa terra, com a 
proibição total que sempre houve, em toda a nossa vida, de fazer qualquer 
partido político na nossa terra, não havia partidos diferentes para terem de se 
unir, não havia rumos políticos diferentes para seguirem o mesmo caminho, 
para se juntarem para fazer a unidade (CABRAL, 1974, p. 5). 

 

É importante ressaltar que apesar de um passado colonial bem próximo, e 

também de parte da população de mesma origem, Cabral teve que lidar com os 

antagonismos existentes entre grupos e classe sociais de ambos, além dos 

antagonismos étnicos (MENDY, 2011). Mais um ponto de dificuldade enfrentado por 

Cabral era o da identidade cabo-verdiana, tendo em vista que, ao contrário de grande 

parte dos intelectuais engajados contra o colonialismo e a favor da construção de uma 

cabo-verdianidade16, ele não desassociava Cabo Verde do restante do continente 

africano, muito menos seguia a ideia da excepcionalidade mestiça do arquipélago. 

Diante das pluralidades dos povos, Cabral se comunicava levando em 

consideração as etnias em Guiné, bem como a diversidade entre as classes baixas e 

trabalhadores da coroa cabo-verdianos. Dedicou-se em realizar a mobilização pró-

descolonização também dos trabalhadores rurais, o que gerou uma mudança em sua 

linguagem, já que não adiantava criticar o colonialismo, mas adaptar sua fala a uma 

linguagem mais simples. Assim, Cabral conseguiu mobilizar adeptos contra a 

exploração colonial, que foram convocados como combatentes. Mais adiante, as 

Forças Armadas Revolucionárias do Povo (FARP) se organizaram em forma de 

guerrilha, com o auxílio de milícias e exércitos populares. Os combatentes foram 

informados por Cabral e seus auxiliares acerca das características étnicas, além de 

dados sociais locais e suas funções. Com um ano de luta armada, em 1964, 

conseguiram vitórias importantes na Guiné, alcançaram inclusive a marca de domínio 

de 40% do território. No mesmo ano, ocorreu o primeiro congresso do partido. 

Guiné foi dividida entre três regiões político administrativas: Norte, Sul e 

Leste. Nessas regiões, havia responsáveis, dentre eles o próprio Amílcar Cabral, no 

Leste. Dentro desse contexto, havia a divisão dessas regiões em seções, nas quais a 

população elegeu um comitê composto por cinco pessoas. Dentre elas, era obrigatório 

que ao menos duas fossem do sexo feminino. E após os rearranjos militares e também 

no âmbito administrativo, que incluiu um considerável avanço da mobilização em Cabo 

Verde, Portugal altera seu quadro administrativo de Guiné civil para militar. Um 

 
16 Termo utilizado pelos estudiosos cabo-verdianos, bem como, pelas minhas informantes. 
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general assume o cargo de governador-geral. Cabral insuflou a população através de 

um programa de rádio do partido de uma intensificação da propaganda nas áreas 

libertadas (MENDY, 2011). 

No início da década de 1960, durante uma rápida passagem pela Europa, 

Cabral vai até Portugal com o intuito de informar aos que lá residiam e fossem 

provenientes de Guiné Bissau sobre a conjuntura nas então colônias. Em entrevista 

em Londres, por meio de um pseudônimo que utilizava com frequência, Abel Djassi 

denunciou a situação de miséria e exploração das colônias portuguesas em uma 

revista local. Isso mais uma vez atraiu os olhares da polícia Internacional de Defesa 

do Estado (PIDE). 

PAIGC foi reconhecido, em 1965, pelo Organização das Unidades 

Africanas como o partido mais organizado e estruturado para a emancipação de 

Cabo Verde e Guiné Bissau. Posteriormente, na década de 1970, foi reconhecido 

pela ONU como representante único dos dois países. Embora o partido tivesse 

alcançado tal visibilidade, ainda havia as disputas e fragilidades internas (FRANCO, 

2009). 

O caso de Guiné Bissau, assim como de outros locais, o descontentamento 

que culminou na luta armada, foi manifestado, inicialmente, por meio de greves 

realizadas nos centros urbanos. Essas manifestações tinham como intuito exigir que 

os portugueses mudassem os tratamentos e direitos do povo então colonizado de 

Guiné Bissau. Dentre os dois territórios, em Guiné, é que se iniciam as lutas armadas. 

O PAIGC somente passa a se consolidar também em Cabo Verde após a Revolução 

de Abril17, ocorrida em Portugal (FRANCO, 2009). 

A partir de então, o PAIGC alcançou o patamar binacional de luta. A união 

de partidos de esquerda, como o Partido Comunista Português e o Partido Socialista 

Português, auxiliaram no processo de negociação de reconhecimento da 

independência de Guiné Bissau (FURTADO, 2016). Como fruto dessas negociação o 

Acordo de Argel de 1974 reconheceu a independência de Guiné Bissau liderada pelo 

PAIGC: 

 

ARTIGO 6.° 
O Governo Português reafirma o direito do povo de Cabo Verde à 
autodeterminação e independência e garante a efectivação desse direito de 

 
17 Movimento também conhecido como Revolução dos Cravos, que derrubou o regime salazarista, em 
Portugal, e teve como fruto a retomada das liberdades democráticas. 
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acordo com as resoluções pertinentes das Nações Unidas, tendo também em 
conta a vontade expressa da Organização da Unidade Africana. 
ARTIGO 7.º 
O Governo Português e o PAIGC consideram que o acesso de Cabo Verde à 
independência, no quadro geral da descolonização dos territórios africanos 
sob dominação portuguesa, constitui factor necessário para uma paz 
duradoura e uma cooperação sincera entre a República Portuguesa e a 
República da Guiné-Bissau. 
(Disponível em: http://www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=descon05. 
Acesso 05 de fev. de 2018) 

 

Ambos os países enfrentam o colonialismo em busca da independência por 

mais de uma década de luta armada, que teve seu fim apenas em 1974. Em 1972, o, 

PAIGC já havia alcançado o domínio de cerca de 80% do território. Nas áreas 

libertadas, foram implantadas escolas do PAIGC sob o discurso que a educação seria 

uma força atuante contra o colonialismo, além de proporcionar o acesso ao 

conhecimento em variadas formas. Esse sistema de educação visava abranger o 

conhecimento de povos tradicionais de Guiné Bissau. 

Cabral foi assassinado em 1973, na Guiné. A autoria do crime foi atribuída 

a algum agente infiltrado da PIDE. A proclamação da independência ocorreu 

unilateralmente em 1974 após o assassinato de Amílcar Cabral. 

 

2.7 SURGIMENTO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO EM CABO VERDE 

 

Atualmente, em Cabo Verde, há a obrigatoriedade dos anos pré-escolares 

e do Ensino Básico. O sistema educacional é um pouco diferente do modelo brasileiro. 

É dividido entre Educação Pré-escolar, Ensino Básico Obrigatório, Ensino Secundário 

e Ensino Superior. O Ensino Secundário seria algo tal como é o nosso Ensino Médio 

e é constituído por quatro anos. 

Segundo dados obtidos através do Recenseamento de educação, de 2010, 

de Cabo Verde, cerca de 17% da população local é analfabeta. Além disso, 12% da 

população nunca frequentou a escola. Há distinção entre os sexos dos que 

frequentaram e abandonaram o ensino formal – os homens são maioria na evasão , 

com 53,7%, enquanto 46,3% de mulheres não concluíram. 

No que concerne ao Ensino Superior, conforme Varella (2011, p. 142): “É 

consensual, na literatura africana, que a universidade moderna do continente africano 

é, por excelência, produto do nacionalismo africano”. Dito isto, é evidente que a 

criação das universidades no continente começam a ser idealizadas nos períodos pós-

independência, como fruto do nacionalismo que se disseminou com ideias de jovens 
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universitários estudantes no exterior vinculados aos movimentos pró-independência e 

por conta de um imaginário de que a educação garantiria desenvolvimento para a 

jovem nação. 

No entanto, Cabo Verde sofria de graves deficiências relativas ao sistema 

de ensino. Uma das principais causas era a formação dos professores, pois, antes da 

independência não era necessária uma formação específica para lecionar para o 

Ensino Básico. Sendo assim, a primeira iniciativa em direção a criação do ensino 

superior foi voltada para a formação de professores: 

 

Para todos os efeitos, a História regista que o já mencionado Curso de 
Formação de Professores do Ensino Secundário constituiu o primeiro passo 
no processo de configuração institucional do ensino superior em Cabo Verde, 
que, a partir daí, vai conhecer um processo de evolução gradual, com a 
criação de outras instituições públicas, as quais, em determinados contextos 
do seu desenvolvimento, darão lugar a novas e, presumivelmente, mais bem 
conseguidas instituições (VARELLA, 2011, p. 183-184). 

 

A sede da instituição ficava localizada na capital, Praia. Os cursos 

oferecidos eram: Matemática, Física, Química, Desenho, Biologia, História e Língua 

Portuguesa. Posteriormente, na década de 1990, o Curso de Formação de 

Professores do Ensino Secundário (CFPES) se transformou em Instituto Superior de 

Educação (ISE), que passou a incluir em seus Departamentos a divisão de línguas 

cabo-verdiana e estrangeiras. Ainda que os cursos de nível superior sejam divididos 

entre bacharelado e licenciatura, há um enfoque maior para a segunda modalidade. 

Isso ocorreu, principalmente, pelo déficit que se manteve até o início dos anos 2000 

de professores, não só do Ensino Básico, como também universitários18. Com a Lei 

de Bases do Sistema Educativo (LBSE) de Cabo Verde, a partir de 2010, deixariam 

de ser abertos novos cursos de bacharelado, dando continuidade somente aos já 

existentes. 

A segunda instituição no âmbito superior de educação, criada em 1980, foi 

o Instituto Nacional de Investigação Tecnológica (INIT), que extinto foi substituído pelo 

Instituto Nacional de Investigação Agrícola (INIDA). O INIDA funciona como uma 

instituição de pesquisa em recursos naturais, nos setores de Pecuária e Ambiental. 

Na área de gestão, foi fundado o Instituto Superior das Ciências Econômicas e 

 
18 Os cursos de licenciatura em Cabo Verde são diferentes dos disponíveis no Brasil, em que a 
licenciatura é uma modalidade para professores de ensino básico. No caso cabo-verdiano, além dos 
tradicionais cursos de licenciatura com a finalidade de formar professores de ensino básico, há, por 
exemplo, licenciatura em Agronomia ou Ciências Empresariais. 
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Empresariais (ISCEE), com cursos de Administração, Marketing e Contabilidade. 

Também na área de Administração foi fundado o Instituto Nacional de Gestão e 

Administração Pública (INAG) (VARELA, 2011). Além dessas instituições voltadas 

para formações de professores e pesquisa agrícola, foi criado, ainda na década de 

1980, o Centro de Formação Náutica (CFN), que veio a funcionar como ISECMAR. 

Atualmente, o ISE, INIDA, INAG e ISECMAR integram a Universidade Cabo Verde 

(Uni-CV), que consiste na única universidade pública em atividade no país. Além do 

ISCEE e da Uni-CV, há mais cinco instituições de nível superior no país – a 

Universidade Jean Piaget, Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (ISCJS), 

Universidade Lusófona de Cabo Verde, Universidade de Mindelo e Universidade de 

Santiago. 

Cabe destacar que não há ainda uma variedade de cursos de pós-

graduação em níveis de mestrado e doutorado, ainda estão em crescimento19. São 

diversos os cursos de Ensino Superior, porém, a área de Saúde é a que menos 

apresenta diversidade, o que tem como consequência a busca por esses cursos no 

exterior20. 

No que concerne ao gênero dos universitários locais, não há uma 

discrepância significativa sobre a presença dos sexos no nível superior, somente uma 

quantidade discreta de mulheres a mais que homens. Na divisão entre cursos, ocorre 

de acordo com a classificação social do que seriam áreas “femininas” e “masculinas”, 

isto é, as licenciaturas, por exemplo, atraem um maior quantitativo de mulheres, 

enquanto bacharelado atraem homens21. 

 

2.8 EM MOVIMENTO 

 

O Programa Estudante Convênio Graduação (PEC G) estabelece a vinda 

de estudantes provenientes de países em desenvolvimento para o Brasil, a fim de que 

possam cursar a graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, 

públicas ou particulares, sem nenhum custo. Pretendo, portanto, neste tópico, realizar 

um mapeamento de pesquisadores, nas Ciências Sociais, que trabalham com tema 

análogo ao que apresento no presente estudo. Nos últimos anos, sobretudo, início 

 
19 Primeira universidade pública do país, a Uni-CV surgiu em 2005 
20 O primeiro curso de Medicina surge em 2015, na Uni-CV 
21 Os homens também são maioria em cursos de Exatas. 
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dos anos 2000, a referida temática tem sofrido uma incremento na produção científica. 

O que possivelmente propiciou tal crescimento científico foi ampliação do contingente 

de estudantes africanos, frente a jovens de outras origens, mais especificamente, 

oriundos de Países de Língua Oficial Portuguesa. A maior parte dos estudos recentes 

sobre discentes vinculados ao convênio denomina o fenômeno do deslocamento 

como um modo de imigração, por mais que a maioria dos autores sinalize que o termo 

não seja o mais apropriado (GUSMÃO, 2011; HIRSCH, 2007; MUNGOI, 2006; 

SUBUHANA, 2008; TCHAM, 2016; MOURÃO, 2014). 

Mungoi (2006) não discutiu muito os conceitos acerca do deslocamento dos 

sujeitos de pesquisa. Enquanto Hirsch (2007) discorre que, embora a categoria 

imigrante não contemplasse totalmente o sujeito de pesquisa, pelo fato de serem 

estudantes, seria a mais conveniente. Para tal posicionamento, a autora recorre a 

Sayad (1998) como principal inspiração para explorar a categoria. Gusmão (2011) 

também atenta para as fragilidades das teorias de migração para abarcar tal assunto. 

Subuhana (2008), nesse prosseguimento, expõe que: 

 

Prefiro usar o termo “imigração temporária” por acreditar que o conceito 
“imigração” strictu sensu seria definitivo demais, uma vez que esses 
estudantes entram no Brasil com o “Visto Temporário IV”, que pode ser 
renovado e prorrogado anualmente, bem como transformado em Visto 
Permanente (SUBUHANA, 2008, p. 30). 

 

Mourão (2014), em sua tese de doutorado, sem se aprofundar no assunto, 

corrobora com a visão de Subuhana (2008) e Mungoi (2006), com a ideia de 

“imigração temporária” tal como é exposta no passaporte dos alunos. Tcham (2016), 

por sua vez, usa os termos imigrante-estudante ou estudante-migrado. Embora os 

classifique como imigrantes, o autor aponta que há diferenças na condição, sobretudo 

por serem estudantes e por estarem vinculados ao PEC G, já que o referido convênio 

limita as liberdades individuais desses jovens por meio de um manual que estabelece 

seus direitos e deveres.  

Além da diversidade dos posicionamentos referentes ao uso dos conceitos 

no que concerne ao deslocamento dos estudantes, é relevante apontar que cada autor 

tem um universo de pesquisa. Subuhana (2008) tem como foco estudantes 

moçambicanos, no Rio de Janeiro. Hirsch (2007) também tem sua pesquisa situada 

na mesma cidade, mas seus sujeitos são cabo-verdianos. Em outro sentido, Gusmão 

(2011) e Mungoi (2006) trabalham com um universo mais amplo de universitários 
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PALOP, a primeira, no Sudeste, e a segunda, em Porto Alegre. Com um universo 

diferenciado, Tcham (2016) aborda, em sua tese, casos de antigos estudantes que 

retornaram a sua terra natal ou que permaneceram no nordeste do Brasil. E, por fim, 

Mourão (2011) retrata as trajetórias de estudantes cabo-verdianos em Portugal e no 

Brasil. 

Dos autores mencionados, Tcham (2016) e Subuhana (2008), além de 

pesquisadores, enquanto universitários e estudantes de pós-graduação, estiveram 

ligados ao PEC G e PEC PG, cursando então toda a sua vida acadêmica no Brasil. 

Subuhana (2008) é moçambicano e atualmente é professor da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB). Mungoi (2006), 

também moçambicana, é professora universitária em Moçambique. Tcham (2106) é 

proveniente de Guiné Bissau e atualmente também professor da UNILAB. Gusmão 

(2011), Hirsch (2007) e Mourão (2011) são pesquisadoras e professoras universitárias 

brasileiras. 

Segundo Assis (2007), apenas pesquisas recentes teriam finalmente 

abordado a perspectiva do deslocamento feminino que, durante anos, estaria sob o 

aspecto de invisibilidade. No que diz respeito à temática estudada, não tive acesso a 

estudos que se concentrassem apenas em mulheres cabo-verdianas vinculadas ao 

PEC G/ PEC PG. 

Após a apresentação desse breve panorama de discussões conceituais de 

autores, cujo eixo temático se aproxima do aqui trabalhado, me posicionarei em 

relação aos usos dos conceitos principais adotados. Nesse prosseguimento, os 

fatores que impulsionam a imigração, segundo Hall são: “A pobreza, o 

subdesenvolvimento, a falta de oportunidades– os legados do império em toda parte 

– podem forçar as pessoas a migrar, o que causa espalhamento – a dispersão. Mas 

cada disseminação carrega consigo a promessa de um retorno redentor” (HALL, 2003, 

p. 28). 

Por outro lado, nossos informantes são integrantes de classe média em 

seus países de origem. Nesse caso, a imigração não é motivada pela pobreza. Os 

estudantes não se deslocam com objetivos de trabalho, o que inclusive é proibido 

pelos convênios. O deslocamento é fruto, principalmente, da oportunidade em cursar 

a graduação e a pós graduação em cursos que não tenham em seus países de origem 

e, como já foi dito, pelo prestígio das universidades portuguesas e brasileiras. Tais 

fatores reverberam o que foi exposto por grande parte dos estudiosos do tema 
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análogo, como vimos de modo introdutório. Dito isto, convém pensar a mobilidade por 

conta do caráter abrangente do termo, que pode operar em diversos sentidos, porém, 

sem romper totalmente com a ideia de imigração, mesmo tendo a consciência de suas 

limitações. 

A imigração temporária, como são denominados os movimentos dos 

estudantes por meio institucional, e como Hirsch(2007) e Subuhana (2008) se dirigem 

ao caso específico, acredito ser uma opção para esse deslocamento de estudantes. 

Para Sayad (1998), a imigração sempre possui um caráter provisório, independente 

da sua durabilidade. Muito imigrantes a definem como provisória em função das 

dificuldades vivenciadas no território para onde se desloca. No entanto, não é esse 

caráter transitório a que me dirijo, porém, ao fato de esses estudantes terem tempo 

definido de estadia e a obrigatoriedade de acesso ao diploma somente em seu país 

de origem. 

Alguns autores pós-coloniais, como Hall (2003) e Gilroy (2001), denominam 

o deslocamento de populações afrodescendentes, ainda que na contemporaneidade, 

como diáspora. Ambos os autores trabalham com a temática de populações 

descendentes de africanos dispersas pelo mundo com suas especificidades culturais 

e uma realidade racial na qual muito prevalece o passado da escravidão e a herança 

colonial, em que os negros e sua cultura continuam sendo vistos como indesejáveis e 

inferiores. A diáspora tem um outro sentido, tendo em vista que seus estudos se 

dirigem prioritariamente às populações afrodescendentes que estariam em mobilidade 

para o Norte desenvolvido. Assim, não se aplica aqui essa concepção de movimento 

entre desenvolvido e subdesenvolvidos por se tratarem de mobilidades dentro do 

próprio Sul. Gostaria, então, de considerar o outro lado do conceito, que se remete à 

dispersão de pessoas negras, mesmo que seja rumo a um destino igualmente 

reconhecido como não desenvolvido. 

Entretanto, ao percorrermos os períodos de maiores deslocamento da 

população cabo-verdiana, nos deparamos com exemplos de diáspora tal como as 

conduzidas por Hall (2004) e Gilroy (2001). Atendendo integralmente o conceito, 

ocorre a diáspora cabo-verdiana pelo restante do mundo, sobretudo em direção aos 

Estados Unidos e Portugal, em busca de melhores condições de vida, de modo 

diferente da imigração temporária que é retratada aqui. 
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2.8.1 Cabo-verdianos no mundo 

 

Na busca por um breve histórico, a diáspora cabo-verdiana pode ser 

dividida em algumas etapas na contemporaneidade. A primeira delas foi o 

deslocamento para o restante do Império Colonial português, bem como para os 

Estados Unidos. Posteriormente, uma outra etapa iria da década de 1920 até a 

Segunda Guerra Mundial, com a permanência da movimentação no interior das 

colônias portuguesas e novos sentidos, como Brasil, Argentina e Gâmbia. E como 

última fase, a que perdura desde o fim da Segunda Guerra, tem-se como destinos 

países europeus como Holanda, Itália, Portugal, dentre outros países europeus, além 

da continuidade da mobilidade para os Estados Unidos. Um dado relevante sobre a 

emigração é que as ilhas do arquipélago possuem especificidades diante da migração 

para o exterior (GÓES, 2006). Além disso, as redes que se estabelecem no exterior 

condicionam a definição de um possível destino: 

 

É importante notar que a escolha do país de destino esteve sempre orientada 
segundo a ilha de origem do emigrante. Cada ilha cabo-verdiana consolidou 
uma corrente migratória para um ou mais países específicos. Os naturais das 
ilhas Brava e Fogo, por exemplo, sempre se encaminharam mais para os 
Estados Unidos; os de Santiago, para França e Holanda, além dos EUA; os 
da Ilha de Boa Vista seguem tradicionalmente para a Itália, Holanda e 
Alemanha; e os de São Nicolau emigram principalmente para a Holanda 
(DIAS, 2006, p. 24). 

 

Cabe salientar que a mobilidade, muitas vezes, antes de ser direcionada 

para o exterior, se inicia dentro do próprio território, sobretudo, por meio de êxodo 

rural22. Os principais destinos procurados pelos migrantes dos campos seriam Praia, 

Mindelo e a Ilha do Sal. Esses destinos seriam uma espécie de primeira etapa para 

aqueles que buscam uma ascensão social, antes da migração para o exterior (DIAS, 

2000). Além disso, são locais de maior desenvolvimento econômico, o que pode atrair 

imigrantes que estejam em busca de oportunidades de trabalho e/ou melhores 

condições de vida. 

Atualmente, há, segundo estatísticas, por volta de meio de milhão de 

habitantes cabo-verdianos23 e há, aproximadamente, uma quantidade superior 

 
22 As migrações internas são intensificadas no século XIX, por famílias mestiças e recém-alforriados, 
em busca de melhores oportunidades.  
23 Dados disponibilizados pela página oficial do governo: https://www.governo.cv. Acesso 02 de maio 
de 2019 
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vivendo no exterior. As relações entre os emigrados e os que ficaram não se rompem 

com a distância física. É comum que os parentes que estejam no exterior e que 

conseguiram alcançar melhores condições ajudem financeiramente os familiares que 

ficaram no país de origem. Essa prática de envio de remessas do exterior costuma 

movimentar a economia local: 

 

Embora a diáspora seja permanente, não corta os laços dos 
emigrantes com a sua terra natal. Ao contrário, esse processo é da 
maior relevância, já que as remessas dos emigrantes são 
absolutamente vitais para a economia cabo-verdiana, seja seu destino 
aquisição de terras, aplicação de investimentos públicos, seja ainda 
no equilíbrio do déficit da balança de pagamentos cabo-verdiana 
(HERNANDEZ, 2002, p. 106). 

 

As remessas são tão influentes para economia local que, no século XVII, 

muitas famílias mestiças ou negras ascenderam socialmente por conta do auxílio 

financeiro de parentes que estavam no Estados Unidos e investiram em atividades 

comerciais nas ilhas (ANJOS, 2006). Em 2018, as remessas enviadas por emigrantes 

chegaram a atingir 20%24 do PIB, e os países dos quais se originam em maior 

quantidade são: Portugal e Estados Unidos, respectivamente. 

É evidente que a assistência econômica dos imigrantes é de suma 

importância para os familiares que ficaram no país natal, pois, na maioria dos casos, 

tratam-se de populações realmente carentes de recursos. Por outro lado, a questão 

financeira não supera o interesse dos cabo-verdianos que ficam no país em obter 

informações daqueles que partiram (AKESSON, 2010). A mobilidade, independente 

do que a motive, tem como um dos seus princípios a manutenção da comunicação, 

apesar da distância física. Akesson (2010), em seus estudos voltados aos que não 

emigraram, aponta que eles atribuem a designação de ingrôt, que significa algo como 

ingrato ou ingratidão, aos que não mantém o vínculo do exterior. Isso ratifica o quão 

importante é para cabo-verdianos a manutenção dos laços. Não se trata apenas de 

remessas, mesmo nos casos dos mais necessitados de recursos financeiros. É 

importante destacar que as remessas não são apenas de quantias ou bens para 

sustento da família. Contudo, há cabo-verdianos que alcançam condições financeiras 

 
24 Disponível em: http://www.bcv.cv/SiteCollectionDocuments/2018/RPM_out2018.pdf. Acesso em: 18 
out. 2019. 



35 
 

confortáveis em outros países e enviam remessas com objetivos sociais, tais como 

doações para instituições beneficentes. 

Durante a história cabo-verdiana, a mobilidade, independente das 

circunstâncias, tem como destino África, América e Europa, como afirmou Góis 

(2016), sendo, sobretudo, transatlântica. No caso da diáspora que se refere aos 

países reconhecidos como desenvolvidos, é importante ressaltar que o perfil desse 

imigrante é bem diversificado, abarcando desde trabalhadores com baixo nível de 

escolaridade até pessoas de nível superior. Em Portugal, por exemplo: 

 

Os trabalhadores imigrantes cabo-verdianos de Portugal vivem num mundo 
social que pouco ou nada tem que ver com o da “elite” cabo-verdiana 
instruída. A sua migração para a “metrópole” iniciou-se nos anos 1960 e 
continua ainda hoje, embora o ritmo tenha abrandado muito nas décadas de 
1990-2000. Muitos eram analfabetos ou apenas tinham a escolaridade 
básica, frequentemente incompleta (equivalente aos actuais 2.° ou 3.° anos). 
Os maiores picos da migração cabo-verdiana para Portugal deram-se nas 
décadas de 1970-80. No início eram sobretudo homens oriundos de 
comunidades rurais, por vezes com uma permanência intermédia na cidade 
local mais próxima, até adquirirem o dinheiro e conhecimento suficientes para 
fazer o percurso migratório com sucesso. A maior parte desses homens veio 
da ilha de Santiago (BATALHA, 2007, p. 26). 

 

No passado, os homens concentravam a maioria absoluta na diáspora 

cabo-verdiana. Atualmente, segundo Grassi (2007), a proporção entre os gêneros têm 

se equilibrado. Entretanto, tais dados dizem respeito a deslocamentos em geral, não 

especificando as imigrantes temporárias, que é o caso do PEC G e PEC PG aqui 

estudados. Portanto, não são incidente pesquisas acerca de estudantes conveniadas 

mulheres. Assim sendo, a imigração feminina cabo-verdiana está direcionada, bem 

como a masculina, sobretudo, para países europeus, tais como Portugal, Itália e 

Holanda, além dos Estados Unidos. Tal imigração teria sido iniciada na década de 

1960. Ao chegarem aos seus destinos, a principal ocupação dessas mulheres na 

economia era no comércio25, mais precisamente no setor informal. Por outro lado, as 

mulheres mais jovens têm migrado atraídas com a finalidade de acessar o ensino 

superior no exterior (GRASSI, 2007). 

Historicamente, as mulheres cabo-verdianas tendem a deixar os filhos e 

companheiros em Cabo Verde. Ainda hoje, porém, o fluxo cabo-verdiano para a Itália 

é composto, majoritariamente, por mulheres, que saem do arquipélago entre 18 e 30 

 
25 Comumente designadas como rabidantes. 
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anos, entram e permanecem na Itália em situação regular, aprendem a falar italiano 

fluentemente e trabalham, principalmente, como empregadas domésticas. As 

ocupações como empregadas domésticas e no comércio informal são as principais 

desempenhadas por mulheres cabo-verdianas no exterior (GRASSI, 2007). 
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3 CONVÊNIOS E COOPERAÇÕES. 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar o surgimento e 

desenvolvimento dos convênios que disponibilizam vagas para estudantes cabo-

verdianos, denominados Programa Estudante Convênio Graduação (PEC G) e 

Programa Estudante Convênio Pós-graduação (PEC PG). O PEC G corresponde à 

principal via dentre acordos e cooperações no âmbito educacional para estudantes 

estrangeiros que optam por cursar o ensino superior no Brasil. A fim de contextualizar 

os convênios, abordo alguns direcionamentos da política externa brasileira no 

continente africanos, ademais  são citados outros acordos bilaterais no âmbito 

educacional. 

 

3.1 O SURGIMENTO DA POLÍTICA AFRICANA E O DISCURSO CULTURALISTA 

 

 De acordo com o exposto por Alberto da Costa e Silva (2014), o primeiro 

chefe de Estado do continente africano a reconhecer a independência do Brasil veio 

do Benin em 1824. Nos anos seguintes o continente foi o foco de disputa no que 

concerne ao tráfico de escravos. O primeiro consulado brasileiro foi localizado na atual 

região da Serra Leoa, no mesmo ano em que o Brasil teria reconhecido, a 

independência da Libéria. 

Com relação às colônias portuguesas no continente africano, só foi 

permitido por Portugal que o Brasil estabelecesse consulados nas suas possessões 

após 1854. As primeiras embaixadas nesses territórios ainda no século XIX foram em 

Angola e em São Tomé e Príncipe. Em Cabo Verde, foi inaugurado o consulado em 

1892, localizado em sua capital, São Vicente. Com o passar do tempo, a presença 

brasileira no continente diminuiu, e muitas embaixadas fecharam rapidamente. Em 

Cabo Verde foi um dos poucos locais em que foram  mantidas em funcionamento. 

Nos anos que seguem Cabo Verde não correspondeu a uma prioridade nas 

relações externas brasileiras, bem como o restante do continente africano. Em face 

disso, o Brasil acompanhou as disputas no continente durante a Segunda Guerra à 

distância, e após isso, a relação no continente teve enfoque na região norte do 

continente. Posteriormente, o nosso país corroborou com as diretrizes da ONU 

contrárias ao colonialismo. 
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Adiante será visto que Jânio Quadros investiu na aproximação entre Brasil 

e o continente africano. Sob a ideia difundida internacionalmente de um mito da 

democracia racial. Assim, surgiu a chamada política africana, justificada por um 

discurso que enfatizava o passado histórico em comum. Quadros condenou o 

colonialismo e iniciou uma orientação com a consolidação de uma política externa 

voltada para a África. O que seria, para ele, um modo ainda que discreto de reparar 

os erros do passado. Por trás do então discurso culturalista26, havia interesses 

econômicos e a busca por mercados (1993, SARAIVA).  

 Nessa perspectiva, Jânio Quadros lança em sua gestão a Política 

Externa Independente (PEI), não como uma tentativa de escapar de uma aliança com 

os Estados Unidos, no contexto de Guerra Fria, porém, de ampliar o cenário de 

atuação da política externa brasileira. Países dos continentes africanos e asiáticos 

surgem como novas possibilidades nesse momento: 

 

 A política externa de um país democrático, como é o Brasil, não pode ser 
senão a projeção, no mundo, do que êle é intrinsecamente. Democracia 
política, democracia racial, cultura baseada fundamentalmente na ausência 
de preconceitos e na tolerância, País disposto a empenhar-se integralmente 
em vencer a pobreza e o subdesenvolvimento econômico, genericamente 
renovador, sem ser rebelde, livre de compromissos externos anacrônicos ou 
oportunistas, e já tendo alcançado uma significação, nas relações 
internacionais, que lhe dá considerável possibilidade de ação e conseqüente 
responsabilidade - o Brasil deve ter uma política externa que, refletindo sua 
personalidade, suas condições e seus interesses, seja a mais propícia às 
aspirações gerais da humanidade, ao desenvolvimento econômico, à paz e 
segurança, ao respeito pelo homem porque homem, à justiça social, à 
igualdade das raças, à autodeterminação dos povos e sua mútua tolerância 
e cooperação. (QUADROS,1961,p.61). 

 

Jânio Quadros em 1961 criou o Instituto Brasileiro de Estudos Afro-

Asiáticos (IBEAA), que associava o ministério das Relações Exteriores no meio 

acadêmico, propiciando estudos e acompanhamento de eventos na África e na Ásia. 

Assim, nesse período, surgiu  a primeira iniciativa de estudo da cultura africana, além 

de, uma oferta de vagas na graduação para africanos. É importante destacar que as 

 
26 Termo utilizado por Saraiva (1993) para designar as justificativas de  Jânio Quadros,  para uma 

política externa para  do continente africana. Que se baseava na crença de um passado em comum e 
da necessidade em desenvolver o continente:”(...)foi construído um discurso para consumo interno e 
externo que visava apresentar a nova política como uma conseqüência natural dos séculos de contatos 
do Brasil com a África. Esse discurso, aqui definido como "culturalista", espraiou-se através da política 
externa do Brasil para a África ao longo dessas décadas. Além disso, ele construiu ilusões e ações que 
tornaram a política africana do Brasil um capítulo especial e distinto das demais políticas externas 
brasileiras.” (SARAIVA,1993, p.219). 
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bolsas de estudo foram destinadas a países que já haviam alcançado a 

independência, como por exemplo: Senegal, Nigéria e Gana. Nesse sentido, houve 

uma tentativa de mudança, em função, do modo como as instituições de ensino básico 

e superior no Brasil desprezavam a cultura africana: 

 

O Instituto era claramente simpático aos novos governos africanos, ensaiava 
uma ativa política de solidariedade e cooperação e teve como diretor aquele 
que definia o Brasil como a maior nação africana fora da África: Eduardo 
Portella. Mas também lá estavam intelectuais como Cândido Mende de 
Almeida e Maria Yedda Linhares. No fundo, o Instituto se tornou um lobby 
pró-África no interior do governo e um disseminador de informações a uma 
ativa política exterior para o continente. Tudo isso sem falar que a sua 
produção intelectual estava permeada por todos os esquemas do discurso 

culturalista. (SARAIVA,1993, p.227). 
 

Em contrapartida a ideia de democracia racial, citada inclusive em discurso 

presidencial, os primeiros estudantes africanos que foram beneficiados pelo IBEAA 

foram alvo de racismo na chegada em Salvador, na Bahia. Tal fato ocasionou nos 

discentes um isolamento natural, passando a evitar alguns eventos sociais com receio 

de novas manifestações racistas. (1993, SARAIVA) 

Após Jânio, João Goulart tentou implementar um Centro de Estudos de 

Cultura Africana, que não teve a mesma relevância da iniciativa anterior, do IBEAA. A 

vinda dos estudantes em larga escala só aconteceu de fato após o convênio cultural 

na década de 1960, que posteriormente seria rebatizado como Programa Estudante 

Convênio Graduação. 

 

 3.2 SURGIMENTO DO PEC G 

 

 O Programa Estudante Convênio Graduação (PEC G), em linhas gerais, 

garante vagas para estudantes oriundos de países em desenvolvimento27 em 

universidades públicas federais, estaduais e em faculdades privadas confessionais. 

Atualmente o convênio é a principal via que possibilita aos jovens cabo-verdianos 

alcançar o título de ensino superior no Brasil. 

O PEC G surgiu em 1965, durante a gestão de Humberto Castelo Branco. 

Na época, era denominado de Convênio Cultural, sendo, inicial e prioritariamente 

destinado aos vizinhos latino-americanos, em um cenário completamente diferente do 

 
27 Designação presente na página virtual do programa. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pec-g. 

Acesso:15 de ago. de 2018. 
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presente nas diretrizes atuais, no qual, são maioria os estudantes advindos de países 

africanos: 

 

Promulgado o Decreto nº 55.613, que "torna obrigatório o registro de 
estudantes estrangeiros beneficiários de convênios culturais (estudantes-
convênio) e dá outras providências". Funcionários da Divisão de Cooperação 
Intelectual (MRE) visita todas as universidades brasileiras em que há 
estudantes latino-americanos matriculados para regularizar sua situação e 
emitir a carteira de estudante-convênio.(Ministério das Relações exteriores28) 

 

Cabe ressaltar, que o convênio sofreu uma série de modificações até 

chegar a sua configuração atual. Nesse sentido, como visto acima, no primeiro decreto 

que regeu o programa, era exigido apenas o cumprimento dos fatores burocráticos 

relativos à documentação. Não era especificado nada a respeito das vagas, das 

instituições de ensino participantes, dos prazos ou de outros fatores que seriam 

expostos nos documento futuros. 

Sendo assim, um protocolo foi lançado mais adiante, em 1967, 

estabelecendo os prazos e o critério de seleção, que considera todo o currículo escolar 

do estudante, que se mantém como critério pelo decreto em vigência. Algumas 

condições que foram dispostas pelo Ministério das Relações exteriores são 

apresentadas no documento, tais como: a permanência de direcionamento aos latino-

americanos,  a impossibilidade de troca de curso ou instituição e situações que 

possam ter como consequência a sua exclusão do programa( conduta imprópria, 

reprovação ou abandono do curso) . 

Veremos adiante  a oscilação entre aproximação ou afastamento 

dependendo da gestão presidencial . Como já mencionado, o convênio surge durante 

o governo de Humberto Castelo Branco, entretanto, direcionado principalmente aos 

latino-americanos. O que teria sido conveniente, levando em consideração os 

interesses de integração do presidente com os países vizinhos: 

 

A captação de recursos externos orientados para o desenvolvimento 
nacional, a participação no esforço integrado de criação de riqueza na 
América Latina e a postulação de bases mais eqüitativas para o comércio dos 
países industrializados com os países em processo de desenvolvimento 
constituíram as linhas fundamentais da ação econômica da diplomacia 
brasileira, quer no plano bilateral, quer no plano multilateral.( BRANCO,1964, 
p.139) 

 
28 Disponível em: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico/ cronologia.php. Acesso: 15 de maio de 

2018 



41 
 

 

No que concerne ao território de Cabo Verde, o governante se reaproximou 

de Portugal, devido a interesses geopolíticos no arquipélago (DA SILVA,1993). 

Mesmo com  interesses no outro lado do Atlântico, esses ainda eram discretos e não 

renderam relações diplomáticas significativas. 

No governo militar seguinte, poucas foram as alterações relativas às 

políticas diplomáticas com o continente africano e consequentemente com Cabo 

Verde. Nas gestões de Arthur Costa e Silva e a de Médici a diplomacia brasileira 

seguiu apoiando o colonialismo português: 

 

Com Portugal o Brasil manteve a posição reassumida por Castelo Branco de 
estreitamento dos vínculos e apoio à repressão dos movimentos nacionalistas 
que, nas colônias, lutavam pela independência. Quanto a essa questão, a 
diplomacia brasileira persistia na tese de que nos territórios colonizados por 
Portugal o aspecto principal da guerra era a luta do mundo ocidental contra a 
expansão comunista. (VISENTINI, 1998, p.224). 

 

Mais adiante, ao fim do mandato do então presidente Médici, houve a 

eclosão da crise do petróleo de 1973, que resultou na necessidade de buscar 

alternativas na obtenção de tal combustível, tendo em vista, que a produção nacional 

não era autossuficiente . A estratégia foi intensificar as relações com África, Ásia e 

América Latina, em busca de conseguir fornecedores de petróleo, acarretando no 

início de relações diplomáticas mais próximas com as colônias africanas que se 

tornavam independente, sobretudo, ex-colônias portuguesas. 

É importante ressaltar que os interesses econômicos começam a ser 

prioridade na diplomacia brasileira. No decorrer de sua gestão, Ernesto Geisel, 

reconheceu a independência angolana, liderada por um partido de esquerda: o MPLA 

(Movimento Popular de Libertação de Angola), que exerceu um governo de caráter 

socialista, com a cooperação da União Soviética e de Cuba, contrariando os Estados 

Unidos, que apoiavam a FNLA  (Frente Nacional de Libertação de Angola) e a UNITA 

(União Nacional para Independência Total de Angola), que obtinham a ajuda, inclusive 

militar, da África do Sul e dos antigos colonizadores portugueses (2012, VISENTINI). 

A diretriz batizada de Pragmatismo Ecumênico Responsável, idealizada 

por Geisel, consistia em uma busca por não alinhamento aos blocos do cenário 

internacional, ou seja, socialista (URSS) e capitalista (EUA), o que esclarece esse 

posicionamento ambíguo, retratado acima. Nesse mesmo período, em 1974, foi 

lançado mais um protocolo do então convênio cultural, onde foram omissas 
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informações acerca  da origem dos estudantes. Durante esse mesmo governo, 

embora a legislação do período suscite dúvidas frente aos países que poderiam 

participar, Cabo Verde ingressou ao programa em 1977. 

Figueiredo, o último presidente do regime militar, prosseguiu com a posição 

diplomática de Geisel e manteve relações mais estreitas com as antigas colônias 

portuguesas e, como exemplo disso, houve uma série de visitas ministeriais a esses 

países recém-independentes. Cabo Verde foi o primeiro país do continente visitado 

por Figueiredo. 

Com a redemocratização, o mandato do primeiro presidente pós-regime 

militar, José Sarney, pouco inovou no que diz respeito à política externa, menos ainda 

no que se refere a Cabo Verde ou ao continente africano. A única mudança no que 

concerne ao PEC G e PEC PG foi que, em 1986 o público alvo, bem como na 

atualidade, passa a ser definido como estudantes de países em desenvolvimento, o 

que passa a abranger de modo claro, jovens oriundos dos continentes americano, 

asiático e africano. Collor, diferentemente de Sarney que manteve a política externa 

dando de continuidade aos governos anteriores, investiu em uma aproximação dos 

chamados países desenvolvidos. 

Itamar, em contrapartida, realizou parcerias comerciais com os países de 

língua oficial portuguesa. Fernando Henrique Cardoso por sua vez, retornou a priorizar 

uma aproximação com os países desenvolvidos e foi o período de fechamento de 

diversas embaixadas no continente africano. 

 

3.3 OS GOVERNOS DE  LUIS INÁCIO LULA DA SILVAE DILMA ROUSSEFF: 

NOVOS DECRETOS PRESIDECIAIS 

 

O governo de Luís Inácio Lula da Silva apresentou um panorama 

totalmente diverso dos anteriores no que diz respeito ao continente africano. A 

cooperação bilateral, nos âmbitos científicos e educacionais, até então não tinha 

ocorrido com tamanha intensidade. Um fruto disso, no tocante à pós-graduação, foi a 

atualização do Programa Estudante Convênio Pós-graduação (PEC PG), cujo 

Primeiro Protocolo foi assinado em 1981. Assim como o PEC G, o convênio de pós-

graduação é direcionado para estudantes de países “em desenvolvimento” 

interessados em cursar a pós-graduação no Brasil. A maioria dos estudantes 

conveniados, desde 2000 são de países da América do Sul, totalmente diferente do 
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cenário do convênio voltado para a graduação, em que os cabo-verdianos são 

maioria. 

Nesse prosseguimento, o decreto de 2013 foi a última atualização do PEC 

G, efetuados no decorrer do governo Dilma Rousseff , diferente dos anteriores, em 

função de serem detalhados pontos relativos às vagas, manutenção financeira do 

estudante, inscrições, prazos, critérios de desligamento, ausência de vínculo 

empregatício, dentre outros: 

 

CAPÍTULO III 
DAS INSCRIÇÕES 

Art. 5º O calendário e processo seletivo do PEC-G serão anualmente 
regulamentados por edital expedido pelo Ministério da Educação, com a 
anuência do Ministério das Relações Exteriores. 
Art. 6º Poderão se inscrever no PEC-G os estudantes estrangeiros: 
I - residentes no exterior e que não sejam portadores de visto permanente ou 
qualquer outro tipo de visto temporário para o Brasil; 
II - maiores de 18 e preferencialmente até 23 anos; 
III - que firmarem Termo de Responsabilidade Financeira, em que 
assegurem ter meios para custear as despesas com transportes e para 
subsistência no Brasil durante o curso de graduação; 
IV - que firmarem Termo de Compromisso, em que se comprometam a 
cumprir as regras do PEC-G; e 
V - que apresentarem certificado de conclusão do ensino médio e Certificado 
de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras. 
§ 1º Excepcionalmente, o candidato que não tiver concluído o ensino médio 
na data da inscrição poderá apresentar o certificado de conclusão do ensino 

médio no ato da matrícula na IES.(BRASIL, Decreto nº 7.948, de 12 de março 

de 2013, grifo nosso). 
 

 De acordo com os critérios de inscrição, é obrigatória a assinatura de 

um termo de responsabilidade financeira, isto é algo que delimita o público que poderia 

vir a estudar no país, pois, embora as vagas sejam gratuitas, os estudantes devem 

apresentar a concordância de alguém que custeie a sua permanência, uma espécie 

de patrocinador. A passagem também é paga pelo estudante ou responsável 

financeiro. O responsável financeiro deve ser capaz de arcar com o valor estabelecido 

de 400 (quatrocentos dólares norte-americanos) e declarar rendimento acima do triplo 

desse valor, ou seja, possuir salário mensal de no mínimo $1.200,00 (mil e duzentos 

dólares americanos). 

Depreende-se que o PEC G é destinado a um grupo com um alto poder 

aquisitivo e, apesar das alterações ao longo dos anos, nada foi feito para que 

possibilitasse a presença de jovens de baixa renda. Enquanto isso, os critérios de 

desligamento são apresentados pelo artigo 12, do Decreto nº 7.948, de 12 de março 
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de 2013. Caso alguma dessas normas sejam descumpridas será impossibilitada a 

permanência no curso: 

 

Art. 12. Será desligado do Programa o estudante-convênio que: 
I - não efetuar matrícula no prazo regulamentar da IES; 
II - trancar matrícula injustificadamente ou abandonar o curso; 
III - não obtiver a frequência mínima exigida pela IES em cada disciplina; 
IV - for reprovado por três vezes na mesma disciplina; 
V - for reprovado em mais de duas disciplinas, ou número de créditos 
equivalente, no mesmo semestre, a partir do 2º ano ou do 3º semestre do 
curso; 
VI - obtiver transferência para IES não participante do PEC-G, ou que não 
atenda ao disposto no art. 10; 
VII - obtiver novo ingresso em IES por meio de processo seletivo que não seja 
o do PEC-G; 
VIII - obtiver, durante o curso, visto diferente daquele indicado no art. 7º ou 
condição migratória diversa; ou 
IX - apresentar conduta imprópria, constatada por processo disciplinar, no 
âmbito da IES. 
§ 1º Entende-se como conduta imprópria aquela que atente contra as normas 
disciplinares da IES e da legislação brasileira, e manifestações ostensivas de 
transgressão de normas de convivência social. 
§ 2º O trancamento geral de matrícula não será permitido, exceto por motivo 
de saúde, própria ou de parente em primeiro grau, inclusive por afinidade, 
comprovado junto à IES. 
§ 3º Estendem-se ao estudante-convênio as normas aplicáveis aos 
integrantes do corpo discente de cada IES compatíveis com este Decreto, 
incluídas as que tratam do jubilamento e demais hipóteses de desligamento 
do curso. 
§ 4º Compete à IES comunicar o desligamento do estudante-convênio à 
Polícia Federal, ao Ministério da Educação e ao Ministério das Relações 

Exteriores. (BRASIL, Decreto nº 7.948, de 12 de março de 2013) 

 

3.3.1 Último decreto do Programa Estudante Convênio Graduação 

 

 Refiro como atual configuração do programa, as disposições 

explicitadas através do Decreto Nº 7.948, de 12 de março 2013, como já mencionado, 

durante o governo de Dilma Rousseff: 

 

Art. 1º  O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação - PEC-G destina-
se à formação e qualificação de estudantes estrangeiros por meio de oferta 
de vagas gratuitas em cursos de graduação em Instituições de Ensino 
Superior - IES brasileiras. 
Parágrafo único. O PEC-G constitui um conjunto de atividades e 
procedimentos de cooperação educacional internacional, preferencialmente 
com os países em desenvolvimento, com base em acordos bilaterais vigentes 
e caracteriza-se pela formação do estudante estrangeiro em curso de 
graduação no Brasil e seu retorno ao país de origem ao final do curso. 
Art. 2º  O PEC-G será implementado conjuntamente pelo Ministério das 
Relações Exteriores e pelo Ministério da Educação, nos termos deste 
Decreto. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.948-2013?OpenDocument
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§ 1º Compete ao Ministério das Relações Exteriores coordenar os 
procedimentos relativos à implementação do PEC-G junto a governos 
estrangeiros por intermédio das missões diplomáticas e repartições 
consulares brasileiras. 
§ 2º Compete ao Ministério da Educação coordenar os procedimentos 
referentes à adesão das IES ao PEC-G, oferta das vagas, seleção e matrícula 
dos candidatos e acompanhamento do programa. 
§ 3º Os Ministérios das Relações Exteriores e da Educação não interferirão 
em questões de natureza acadêmica, de atribuição  exclusiva das IES 

integrantes do programa.(BRASIL, Decreto nº 7.948, de 12 de março de 

2013). 

 
São definidos como critérios para que um estudante estrangeiro possa, 

mediante o Convênio PEC-G, obter vaga em instituição superior brasileira: não possuir 

nenhum vínculo empregatício, se responsabilizar através da assinatura de termo de 

compromisso por todos os custos financeiros relacionados à realização de graduação 

e possuir fluência em língua portuguesa. Dependendo do nível de entendimento de 

língua portuguesa, os estudantes que não possuem fluência devem realizar o curso 

de português para estrangeiros, ministrado em universidades de todo o país. No 

entanto, na maioria das vezes, não conseguem a vaga na mesma universidade em 

que irão cursar a graduação. 

No que concerne às vagas, são destinadas prioritariamente aos estudantes 

de 18 a 23 anos e somente em cursos de frequência diurna ou integral e a perda da 

mesma ocorre pela reprovação três vezes em uma mesma disciplina ou em duas 

disciplinas no mesmo semestre, não manter a frequência mínima exigida ou ter 

conduta considerada inapropriada pela Instituição de Ensino Superior. Quanto aos 

critérios de seleção, não estavam claros no decreto. Porém, as dúvidas foram 

elucidadas com as entrevistas com os estudantes, que asseguraram que era realizada 

por meio de uma avaliação do histórico escolar. 

Consta na página virtual do Ministério das Relações Exteriores que a África 

é o continente de onde era proveniente a maior parte de estudantes do PEC G ao 

longo dos anos. Tendo como países participantes no continente: África do Sul, Angola, 

Benin, Cabo Verde, Camarões, Costa do Marfim, Gabão, Gana, Guiné-Bissau, Mali, 

Moçambique, Namíbia, Nigéria, Quênia, República do Congo, República Democrática 

do Congo, São Tomé & Príncipe, Senegal e Togo. Nesse sentido: 

Ao longo da última década, houve mais de 6.000 selecionados no Programa. 
A África é o continente de origem da maior parte dos estudantes, com 
destaque para Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola. Na América Latina, a 
maior participação é de alunos do Paraguai, Equador e Peru. Já na Ásia, o 
Timor Leste responde pelo maior número de candidatos. Anualmente, 
ingressam no Programa cerca de 400 estudantes, enquanto cerca de 200 se 
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formam.(BRASIL. Manual do programa de estudantes-convênio de 
graduação, p.5, 2013). 

 

Tais dados, relativos ao quantitativo de estudantes conveniados entre os anos 

2000 e 2017, são retratados na Tabela 129, disponibilizada pela página virtual do 

Ministério das Relações Exteriores30: 

 

Tabela 1 – Estudantes advindos do continente africano 

 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores31. 

 

A  tabela evidencia como a língua é um fator atrativo para a maioria dos 

países africanos que integram o PEC G, tendo em vista que Cabo Verde, Angola, 

Guiné Bissau são falantes da língua portuguesa e correspondem a números muito 

superiores de conveniados se comparados ao restante dos países do continente. 

Moçambique e São Tomé e Príncipe também com número expressivo. Enquanto 

República Democrática do Congo e Gana são os países não lusófonos que mais 

participam  do convênio. 

 
29 Não foi disponibilizado o quantitativo de estudantes desde o surgimento do programa, apenas a 

partir do ano 2000.  
30 Disponível em: portal.mec.gov.br/pec-g. Acesso em: 05 de maio de 2018. 
31 Disponível em: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php. Acesso em: 05 de maio de 2018 



47 
 

A seguir, fica evidente que o quantitativo de estudantes vindos das 

Américas do Sul e Central (Tabela 2), e da Ásia (Tabela 3), se comparados com o 

referente à África (Tabela 1), é bem menor.  

 

Tabela 2 – Discentes advindos da América Latina e Caribe 

 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores32. 

 

Na Tabela 2 , o destaque entre os países selecionados  oriundos da 

América Latina e Caribe foram: Paraguai e Peru. Enquanto na Tabela 3, foi perceptível 

uma presença muito inferior de países asiáticos aos longo dos anos, Timor Leste  

provavelmente pode ter tido como atrativo a língua em comum e por isso corresponde 

ao país asiático com maior número de participantes. 

 

  

 
32 Disponível em : http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php. Acesso em: 05 de maio de 2018. 
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Tabela 3 – Conveniados oriundos da Ásia 

 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores33. 

 

No que condiz ao auxílio financeiro oferecido pelo governo brasileiro, 

atualmente há três tipos de bolsas, A Bolsa Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino 

Superior (PROMISAES)34 que consiste na bolsa em maior quantidade nas Instituições 

de Ensino Superior do país, Bolsa Mérito35 e Bolsa MRE36 que é somente oferecida 

para estudantes de universidades privadas para àqueles que comprovem dificuldades 

financeiras. As seleções são realizadas anualmente e os estudantes selecionados 

com a PROMISAES, são contemplados com um valor de R$ 622,00 (seiscentos e 

vinte e dois reais) mensais. A bolsa MRE tem o mesmo valor, no entanto, é concedida 

somente por seis meses. A bolsa mérito, igualmente vigente por seis meses, conta 

ainda com o pagamento da passagem de volta para os alunos bolsistas. 

Há um processo de seleção dos candidatos a bolsistas pelo benefício 

fornecido pelo governo de Cabo Verde, em que se prioriza a concessão para 

estudantes matriculados em cursos não oferecidos em seu país de origem. Além 

disso, o governo brasileiro também pode conceder ao estudante a passagem de volta 

ao seu país natal após a conclusão de sua graduação. Outro auxílio oferecido pelo 

governo cabo-verdiano é o plano de saúde para que os discentes conveniados 

 
33 Disponível em: : http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php. Acesso em: 05 de maio de 2018. 
34 Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior”, é a bolsa ofertada (e concedida) em maior 

quantidade nas IES analisadas. A seleção ocorre de acordo com um sistema de pontuação que leva 
em consideração fatores como: IDH (índice de desenvolvimento humano) do país de origem, 
rendimento familiar, entre outros. 
35 Não tivemos acesso ao quantitativo por IES, ficamos sabendo, segundo os alunos, que eram em 

pouquíssimas quantidades.  
36 Em função de nossas entrevistas terem sido realizadas com discentes de universidades públicas, e 

a incipiência de informações sobre nas páginas do governo, foi a modalidade que menos tivemos 
acesso. 
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pudessem desfrutar de hospitais e laboratórios privados enquanto estivessem no 

Brasil. 

A condição econômica dos estudantes de pós-graduação é um pouco mais 

favorável quando comparados aos da graduação, tendo em vista que eles recebem a 

bolsa com o mesmo valor dos pós-graduandos brasileiros o que, diferentemente das 

bolsas de graduação, não gera uma perda com a diferença cambial e a quantidade de 

bolsas é proporcionalmente maior se comparada com as oferecidas para os alunos 

do PEC G. Atualmente no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para 

estudantes de mestrado e R$2.200,00(dois mil e duzentos reais) para os de 

doutorado. O edital exige apenas que o discente tenha como se manter nos 60 dias 

precedentes ao recebimento da primeira parcela da bolsa. 

Ao compararmos os convênios voltados para graduação e pós-graduação, 

nos dois casos o número de bolsas é menor do que a quantidade de estudantes, 

contudo, apesar do PEC PG oferecer um número bem menor de vagas, apresenta 

mais bolsas proporcionalmente. A quantidade de auxílio costuma variar, a partir de 

2015, os editais determinavam 100 bolsas anuais, número que em anos anteriores 

correspondia a quase o dobro. 

O Manual do Estudante Convênio do Programa Estudante Convênio 

Graduação (2013) apresenta resumidamente informações aos discentes estrangeiros. 

No Manual consta uma introdução sobre o histórico do programa, mais adiante revela 

a assistência prestada a esses jovens pelo governo brasileiro e os deveres que eles 

teriam enquanto vinculados ao convênio.  

A assistência possui apenas dois tópicos: da gratuidade das vagas sobre o 

atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) aos estudantes e ,por fim, a forma 

de recebimento dos documentos do estudante em seu país de origem após a 

conclusão do curso (histórico escolar, diploma, entre outros). 

Os deveres dos estudantes consistem em: observar as normas do 

programa, da instituição em que estão matriculados e a legislação brasileira; 

manutenção do visto temporário; ter recursos financeiros para custear a estadia no 

Brasil; não ter vínculo empregatício; atualizar à IES e à polícia federal sobre mudança 

de endereço; receber o diploma em seu país de origem; regressar após sua formatura; 

não se envolver em assuntos políticos e manter-se informado sobre as obrigações de 

estudantes ligados ao programa pelo site dos Ministérios da Educação e das Relações 

Exteriores. 
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O Manual ainda informa as leis aplicadas ao convênio e aos estudantes, a 

saber: Lei nº 6.815/80, que determina os direitos e deveres de estrangeiros no Brasil; 

Decreto nº 86.715/81, que estabelece a situação jurídica de estrangeiros e o Decreto 

nº 7.948/13 que dispõe e regulamenta o próprio convênio. São ainda apresentadas 

informações sobre o Brasil como, por exemplo, breves explicações sobre todas as 

regiões do país, sugestões sobre o cálculo dos custos de vida em cada região, além 

de documentos necessários para a permanência no país e o custo para expedição 

dos mesmos37. 

Na exposição das Instituições de Ensino Superior no país, o manual aponta 

que mesmo aquelas privadas que disponibilizam vagas através do convênio, não seria 

cobrada mensalidade ou qualquer outro tipo de vaga. 

 

3.4 OUTROS ACORDOS DE COOPERAÇÃO EM ÂMBITO EDUCACIONAL 

 

Em nível de cooperação educacional, as principais iniciativas do governo 

brasileiro, além do PEC G, ocorreram entre 2003 e 2013, nos governos de Dilma 

Rousseff e Lula: 

 

No campo educacional, o Programa PEC foi ampliado e estendido à área de 
pós-graduação, com bolsas brasileiras, e fomentada a cooperação no campo 
da pesquisa científica e intercâmbio de professores. Cursos estão sendo 
realizados na África e inúmeros seminários para conhecimento recíproco 
foram realizados nos dois lados do Atlântico. Dentre eles, cabe destacar a 
Conferência Internacional de Intelectuais Africanos e da Diáspora, realizado 
em Salvador, Bahia, em julho de 2006. Assim, a África tornou-se o mais 
importante laboratório da cooperação Sul-Sul, em meio ao incremento do 
comércio bilateral. (VISENTINI, 2008, p.5). 

 

O termo cooperação Sul-sul se refere a uma espécie de modalidade no 

âmbito das relações, que estabelece apoio ao desenvolvimento e reafirma laços em 

diferentes setores de atuação, sendo políticos, culturais e econômicos entre países 

identificados como pertencentes ao “Sul” global. A designação como países do Sul é 

destinada para aqueles que são identificados como em desenvolvimento. (2016, 

MUNHÕZ). 

 

 
37 Documentos que são expostos os valores são: Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) que custa 

R$204,77, a primeira via, e, pedido de prorrogação da estada no valor de 110,44. 
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O redirecionamento da política externa nos mandatos Lula consistiu no 

período de uma aproximação com os países africanos de língua oficial portuguesa. 

Sendo assim, convênios nas áreas culturais e educacionais foram estabelecidos ou 

fortalecidos, consequentemente um maior número de estudantes africanos passou a 

ingressar no ensino superior brasileiro através do PEC G. 

A reabertura de embaixadas em países africanos demonstra a política de 

aproximação com o continente. Em seu discurso de posse, Lula mencionava os 

“laços” com a África, o que serviria de justificativa para a diversificação dos 

investimentos em âmbito cultural e educacional: 

 

Reafirmamos os laços profundos que nos unem a todo o continente africano 
e a nossa disposição de contribuir ativamente para que ele desenvolva as 
suas enormes potencialidades. Visamos não só a explorar os benefícios 
potenciais de um maior intercâmbio econômico e de uma presença maior do 
Brasil no mercado internacional, mas também a estimular os incipientes 
elementos de multipolaridade da vida internacional contemporânea. (Brasil. 
Presidente : Lula, 2003). 

 

Ainda como iniciativas governamentais que valorizem a origem africana, no 

então período houve, em escala nacional, a lei 10.639/03, que determina a 

obrigatoriedade do ensino da história da África e da presença das culturas africanas 

no Brasil nos níveis da educação básica: 

 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à  História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (Lei no 10.639, de 9 
de janeiro de 2003). 

 

 Nesse contexto, de valorização da cultura afrodescendente, durante a 

gestão de Luís Inácio Lula da Silva, ocorreu um crescimento de convênios culturais e 

educacionais com muitos países do continente africano, sendo priorizados os países 

nos quais a língua portuguesa é tida como oficial. (VISENTINI, 2003). 

Um exemplo de inovação na esfera da cooperação educacional foi a 

criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira 



52 
 

(UNILAB) em 2008.  O projeto elaborado pelo Ministério da Educação do Brasil, na 

gestão do ministro Fernando Haddad, no mesmo ano , e aprovado pelo congresso 

brasileiro, em 2009, a UNILAB, iniciou suas atividades a partir de 2010.Esta 

universidade tem como objetivo a integração de Países de Língua Oficial Portuguesa, 

mantendo intercâmbio acadêmico com : Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, através de grupos de 

estudos e articulação de projetos, como os de intercâmbio estudantil entre diversas 

instituições em nível nacional e internacional (portuguesas e africanas). Seu foco 

institucional é: 

 

(...) ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de 
conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como missão 
institucional específica formar recursos humanos para contribuir com a 
integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos, 
bem como promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, 
científico e educacional. (BRASIL, Lei n. 12.289/2010, de 20 de julho de 2010, 
art. 2º). 

 

A UNILAB possui campi na Bahia e no Ceará, com opções de graduação 

presencial e à distância. Seus cursos são oferecidos nas áreas de ciências biológicas, 

ciências humanas e exatas, são eles: Administração Pública, Agronomia, Bacharelado 

em Humanidades, Ciências da Natureza e Matemática, Enfermagem, Engenharia de 

Energia e Letras com habilitação para Língua portuguesa. Os cursos de pós-

graduação, com modalidade presencial e a distância, abrangem: Gestão 

Governamental, Histórias e Culturas Afro-brasileira, Indígena e Africana, Gestão 

Pública, Gestão Pública Municipal, Gestão em Saúde e Mestrado Acadêmico em 

Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis.  

Além disso, sob a gestão de Lula, com o intuito de promover o envio de 

educação profissionalizante, investiu na criação e ampliação dos “Centros de 

Educação Profissional”, com apoio do  Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  (SENAC), localizados 

em Guiné Bissau, Cabo Verde, Angola e Moçambique. 

A Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) a 

partir de 2004 incentivou a criação da Universidade Pública de Cabo Verde, a Uni-CV. 

Em 2007 foi criado, em parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul, o Mestrado 
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Interinstitucional Internacional (Minter Internacional). Dentre outros projetos, podemos 

citar o incentivo à iniciação científica local e o apoio junto à Fiocruz para a fundação 

de programas de mestrado nas áreas de saúde. 

Uma das estudantes com quem tive contato relatou mais uma parceria 

entre Brasil e Cabo Verde na pós-graduação. Nessa parceria, eram enviados 

professores brasileiros e portugueses como voluntários, sendo financiados somente 

moradia e hospedagem, numa espécie de pós-graduação intensiva com duração 

média de 10 horas diárias, que permitia a possibilidade de optar pelo prosseguimento 

dos estudos no Brasil ou em Portugal depois de seis meses. 38  

Um dado recente relativo à cooperação educacional foi o acordo efetivado 

entre a Uni-CV e Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), mediado por um 

antigo estudante de graduação da UFES, que atualmente é professor da mesma Uni 

CV: 

 

O professor Jair apresentou a UFES aos pró-reitores e estudantes da Uni-
CV, que conheceram os programas de pós-graduação e os modos como 
podem concorrer às bolsas de financiamento para esses estudos. O professor 
é um cabo-verdiano que, em 1997, chegou à Ufes como estudante do curso 
de Engenharia Elétrica, onde também cursou o mestrado e doutorado. 
Atualmente, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica (PPGEL) e pesquisador bolsista de Produtividade do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) nível 2.39 

 

Outra iniciativa governamental foi a criação do Projeto de Formação 

científica (PROFOR), que incentiva em Angola, Cabo Verde e Moçambique a iniciação 

científica. Os jovens que integram o projeto teriam a oportunidade de realizar estágio 

de três meses nas universidades brasileiras em período de férias. Em parceria com o 

Ministério das Relações Exteriores (MRE), o programa financia as passagens dos 

estudantes. 

Além do PEC G, houve parcerias também entre o Ministério de Educação 

de Cabo Verde com universidades privadas brasileiras. No Rio de Janeiro uma 

universidade particular oferecia descontos de até 70% nas mensalidades, enquanto 

outras faculdades privadas localizadas no nordeste realizam a seleção do vestibular 

em Cabo Verde.  

 

 
38 A última seleção de acordo com a página virtual teria sido realizada em 2016. 
39Disponível em: http://ufes.br/conteudo/ufes-e-universidade-de-cabo-verde-assinam-acordo-de-

coopera%C3%A7%C3%A3o-acad%C3%AAmica.25 de Agosto de 2017 . Acesso em: 15/07/2018. 
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3.5 CABO-VERDIANOS NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA: DADOS 

QUANTITATIVOS 

 

Quanto ao perfil dos alunos cabo-verdianos conveniados e matriculados 

nas Universidades brasileiras, as mulheres correspondem à maioria absoluta. Na 

tabela 4 é exposta a proporção entre os gêneros dos cabo-verdianos selecionados 

durante os dois últimos governos, já na atual configuração do convênio (2014). 

 

Tabela 4 – Conveniados separados por gênero 

ANO HOMENS MULHERES TOTAL 

2015 34 82 116 

2016 14 49 63 

2017 12 48 60 

2018 20 39 59 
Fonte: Própria (2019). 

 

A tabela 4 apresenta uma diminuição gradual na quantidade de cabo-

verdianos selecionados no decorrer dos anos, ademais evidencia que o quantitativo 

de mulheres em todos os anos foi expressivamente superior ao dos homens.  

Outro dado relevante no que diz respeito aos estudantes cabo-verdianos é 

a escolha da área que vão cursar nas universidades brasileiras, a maioria dos 

estudantes escolheu a área de saúde. No ano de 2018, a tabela 5 expõe a divisão por 

área de interesse dos jovens selecionados. 

 

Tabela 5 – Estudantes de Cabo Verde divididos por áreas de interesse 

Ciências da 
Saúde 

Ciências 
Exatas 

Ciências 
Humanas 

Total de 
Estudantes 

45 10 5 59 
Fonte: Própria (2019). 

  

Em termos geográficos, a universidade brasileira que teria atraído a maior 

quantidade de estudantes cabo-verdianos nos últimos anos, foi a Universidade 

Federal do Ceará (UFC). A procura por universidades no nordeste é bem alta, tendo 

em vista os baixos custos de manutenção na região, além da proximidade geográfica, 

considerando que deslocamento pode ser realizado por voo direto em apenas 3 horas 

(MOURÃO, 2013).  
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Em uma análise diante do funcionamento do convênio enquanto 

cooperação Sul-sul, segundo Leal e Moraes (2017), na prática o PEC G não se 

assemelha com outros convênios de mesma espécie, pois foge da característica 

principal desse modelo, que seria a reciprocidade. Nesse sentido, o diálogo não ocorre 

entre os ministérios da educação do Brasil e dos países conveniados, somente o 

Ministério da Educação (MEC) se comunica com as embaixadas dos locais, o que 

torna questionável a horizontalidade. Os autores seguem destacando que o Brasil não 

visa compreender a real demanda dos participantes, apenas oferece uma quantidade 

de vagas, sem preocupação de áreas de interesse dos envolvidos: 

 

Ao que parece, é o Brasil que estabelece a totalidade da agenda do PEC-G 
— na mesma linha do que ocorre na ajuda Norte-Sul. Não se sabe, por 
exemplo, se os cursos ofertados condizem às necessidades dos 57 países 
participantes. Da mesma forma, não se tem informações acerca dos 
resultados obtidos com o programa, de modo que parecem necessários 
mecanismos de monitoramento e avaliação. (LEAL E MORAES, 2017, p.354) 

 

3.6  INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO EM CABO VERDE 

  

Estudar no exterior para os cabo-verdianos é algo habitual desde os 

tempos de colonização e que prossegue mesmo após a independência. Dentre os 

principais destinos, além do PEC G, há uma parceria importante com Portugal. O 

número de cabo-verdianos que passaram no vestibular para instituições de nível 

superior portuguesa, apenas em 2019, foram cerca de 330 jovens.40 

Na página oficial do governo de Cabo Verde sobre o ensino superior, 

vinculada ao Ministério da Educação, é evidente a quantidade de parcerias 

internacionais e como a internacionalização do ensino superior é incentivada pelo 

próprio governo. Na referida página são exibidas ofertas de bolsas no exterior, de 

graduação e pós-graduação e aparecem destinos mais diversificados, tais como,  

China e Espanha. A maioria destinada especificamente para cabo-verdianos ou 

africanos de qualquer nacionalidade. 

 

3.7 A CONTINUIDADE DOS ESTUDOS: PEC PG 

 

 
40Disponível em: https://www.dgesc.gov.cv/index.php/acesso-ao-ensino-superior/formacao-superior-

no-exterior/concurso-de-vagas. Acesso em :15 de jul. de 2018. 
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Como já visto, o Programa Estudante Convênio Pós-graduação possibilita 

o prosseguimento dos estudos acadêmicos no Brasil, e diferente do PEC G, a maioria 

dos estudantes são oriundos das Américas41, que totalizam 1625 alunos, conforme 

podemos observar na tabela 6. Em contrapartida, o somatório de alunos africanos, 

465, corresponde somente a 20%42 do total dos selecionados, sendo Cabo Verde o 

segundo país da África que mais enviou estudantes para cursar a pós-graduação no 

Brasil, com 125 alunos, ficando atrás somente de outro país lusófono, Moçambique 

(Tabela 7). 

 

Tabela 6 – Relação de estudantes selecionados no PEC PG nas Américas 

 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores43. 

  

 
41 Dados e tabelas disponibilizados em: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PG/historico.html. Acesso em: 
15 de jul.de2018 
42 Dados e tabelas disponibilizados em: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PG/historico.html. Acesso em: 
15 de jul. de 2018 
43 Dados e tabelas disponibilizados em: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PG/historico.html. Acesso 
em: 15 de jul. de 2018. 
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Tabela 7 - Relação de estudantes selecionados no PEC PG nos países africanos 

 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores44. 

 

3.8 O PRESENTE E FUTURO DOS PROGRAMAS 

  

Após o impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer assume o poder e 

seu ministro das relações exteriores, José Serra, determinou: 

 

Estaremos empenhados igualmente em atualizar o intercâmbio com a África, 
o grande vizinho do outro lado do Atlântico. Não pode esta relação restringir-
se a laços fraternos do passado e às correspondências culturais, mas, 
sobretudo, forjar parcerias concretas no presente e para o futuro. Ao contrário 
do que se procurou difundir entre nós, a África moderna não pede compaixão, 
mas espera um efetivo intercâmbio econômico, tecnológico e de 
investimentos. Nesse sentido, a solidariedade estreita e pragmática para com 
os países do Sul do planeta terra continuará a ser uma diretriz essencial da 
diplomacia brasileira.45 

 

Havia ocorrido no fim do primeiro e no segundo mandato da presidente 

Dilma uma diminuição no que se refere a acordos bilaterais no ramo educacional em 

decorrência, principalmente, de uma considerável crise econômica. Era necessária 

uma adaptação orçamentária diante da crise econômica em escala mundial, bem 

oposto à prosperidade de investimentos durante a gestão Lula. Após o impeachment 

 
44 Dados e tabelas disponibilizados em: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PG/historico.html. Acesso em: 

15 de jul. de 2018 
45 Disponivel em: http://www.itamaraty.gov.br/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-

relacoes-exteriores-discursos/14038-discurso-do-ministro-jose-serra-por-ocasiao-da-cerimonia-de-
transmissao-do-cargo-de-ministro-de-estado-das-relacoes-exteriores-brasilia-18-de-maio-de-2016 
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da presidenta Dilma Rousseff, Temer dá prosseguimento aos cortes sem grandes 

alterações nesse quadro (2017, MORGADO). 

Por outro lado, com o advento da PEC 55 que reduz os investimentos em 

saúde e educação, a Capes através de uma nota ao ministério da educação, ameaçou 

reduzir grande parte das bolsas para o ano de 2019, o que engloba não só estudantes 

nativos, bem como os estudantes internacionais: 

 

                                                Senhor Ministro, 

O Conselho Superior da CAPES, reunido neste dia 01 de agosto, em debate 
sobre o orçamento da CAPES para 2019, deliberou pelo encaminhamento 
da presente manifestação sobre a elaboração da Proposta Orçamentária. 

Preliminarmente, este Conselho saúda o empenho do Sr. Ministro no 
sentido de viabilizar a integridade orçamentária do MEC consagrado no 
artigo 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 (LDO). Esse processo 
exitoso resultou na manutenção dos valores de 2018 ajustados pela inflação 
como piso orçamentário para o próximo ano. 

Em contraponto a essa importante conquista, foi repassado à CAPES um 
teto limitando seu orçamento para 2019 que representa um corte 
significativo em relação ao próprio orçamento de 2018, fixando um patamar 
muito inferior ao estabelecido pela LDO. Caso seja mantido esse teto, os 
impactos serão graves para os Programas de Fomento da Agência. Citamos 
aqui algumas das principais consequências nas linhas de atuação da 
Capes: 

1. Pós-graduação 
Suspensão do pagamento de todos os bolsistas de mestrado, doutorado e 
pós-doutorado a partir de agosto de 2019, atingindo mais de 93 mil 
discentes e pesquisadores, interrompendo os programas de fomento à pós-
graduação no país, tanto os institucionais (de ação continuada), quanto os 
estratégicos (editais de indução e acordos de parceria com os estados e 
outros órgãos governamentais). 
 
3. Cooperação Internacional 
Prejuízo à continuidade de praticamente todos os programas de fomento da 
Capes com destino ao exterior. 
Um corte orçamentário de tamanha magnitude certamente será uma grande 
perda para as relações diplomáticas brasileiras no campo da educação 
superior e poderá prejudicar a imagem do Brasil no exterior. 
Diante desse quadro, o Conselho Superior da CAPES apoia e solicita uma 
ação urgente do Ministro da Educação em defesa do orçamento do MEC que 
preserve, integralmente, no PLOA 2019 o disposto no Artigo 22 da LDO 
aprovada no Congresso Nacional.46 

 

O trecho da carta enviada pela Capes ao ministério da Educação, retrata 

os corte de financiamento para programas no exterior, que poderia ocasionar em um 

 
46 Disponível em: https://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir& 

codigo_verificador=0746852&codigo_crc=6755A444&hash_download=ef5e65b749e9b6a0c124c56e4
38345f0dbb86d4b097fccd29f4b4221365642ee971b5a5e507aea925d83d67d1d4d79f08696fa5be30b5
07aa19122ff68c396a9&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0. 
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desgaste das relações diplomáticas. Não foram especificados quais programas seriam 

cortados, o que denota uma ameaça ao futuro do PEC G para os próximos anos. Além 

disso, o anúncio de suspensão das bolsas de pós-graduação, a partir de agosto de 

2019 atingiria diretamente o PEC PG, já que, os estudantes são mantidos por bolsas 

locais, tais como, as oferecidas pela Capes. 

Após um pronunciamento, o então ministro da educação em exercício, 

Rossielli Soares, afirmou que o corte sinalizado pela Capes não aconteceria. O 

governo, segundo o referido ministro estaria “procurando uma solução”47. No ano 

seguinte, em 2019, com a mudança de gestão presidencial novamente surgiu a 

possibilidade de cortes nos investimentos direcionados ao ensino superior. O bloqueio 

anunciado durante os primeiros meses do governo de Jair Messias Bolsonaro, que 

em algumas instituições poderia ultrapassar 50%, ameaçaria o funcionamento dos 

cursos de graduação e pós-graduação. A Capes, por sua vez, também sofreria uma 

diminuição de investimentos públicos, o que resultou em um novo anúncio de 

suspensão de bolsas de processos seletivos em andamento. Em setembro de 2019, 

a Capes anunciou novamente que por conta de uma  crise orçamentária, algumas 

bolsas deixariam de ser renovadas, além das cerca de 12000 bolsas cortadas, 

agravando ainda mais a situação. Tais fatos interferem diretamente os convênios, 

tanto o PEC PG como o PEC G, podendo ocasionar uma diminuição no número de 

vagas ofertadas. 

 

3.8.1 O PEC G entre os dados institucionais e a prática 

 

Neste tópico tenho como intuito apresentar brevemente a visão dos 

estudantes sobre as diretrizes do convênio e que muitas vezes, são burladas tanto 

por elas como pelas próprias universidades e agentes do governo: “O PEC G falta 

mais organização, quando a gente está lá( em Cabo Verde), o programa parece bem 

mais organizado.” (Luciana). 

Sobre o convênio, as indaguei inicialmente como teriam tomado 

conhecimento da oportunidade, teriam me informado que é algo divulgado  nas 

escolas, também que havia propagandas nas emissoras de televisão sobre o 

 
47 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/temer-disse-que-nao-havera-cortes-

na-capes-afirma-ministro-da-educacao-22947081 
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convênio e além disso, o acesso a internet facilitou ainda mais a busca por detalhes: 

“Eles vão nas escola falando das vantagens , fazendo propaganda do PEC G.” 

(Luciana). 

Um ponto de crítica comum a todas as minhas entrevistadas, é o fato de 

ser exigido para integrar ao convênio que um parente forneça uma quantia de 400 

dólares americanos mensais. O que pode ser facilmente forjado, ou então, com o 

tempo de estadia pode acontecer alguma mudança de cunho econômico por esse 

responsável. Nesse contexto, afirma Camila: “No início , assim que me inscrevi no 

programa, eu tinha uma condição financeira muito boa em Cabo Verde. Já viajei para 

vários países, inclusive. Mas, após meu pai perder o emprego, passei por muitas 

necessidades aqui. Minha família se esforçava muito e o máximo que conseguiam era 

enviar 100 dólares.” 

Outra questão importante no âmbito econômico é que, por mais que esteja 

estabelecida no convênio a proibição de atividades remuneradas, todas as 

entrevistadas ressaltaram conhecer quem trabalhe no período noturno, notadamente 

em bares, restaurantes ou com eventos, já que a obrigatoriedade do oferecimento de 

cursos apenas diurnos é cumprida na maior parte das universidades. Independente 

da rigidez dos critérios relativos ao vínculo empregatício e dos horários diurnos dos 

cursos, grande parte dos estudantes que não conseguem bolsas ou então os que 

perdem o auxílio do responsável financeiro, recorrem a alguma forma de conseguir 

um rendimento. 

No que concerne às bolsas ofertadas pelo governo brasileiro, em nenhum 

momento ficam dispostas a quantidade disponível por universidade. Na elaboração 

deste capítulo tive dificuldade de encontrar dados concretos acerca da divisão das 

bolsas nas universidades públicas do Rio de Janeiro. Foi usual escutar das estudantes 

que as bolsas existem, porém, não sabiam os critérios para a concessão das mesmas 

e que algumas modalidades nem conheciam quem recebesse. Outro ponto que 

recebeu destaque foi o fato da inscrição para as bolsas oferecidas pelo governo 

brasileiro serem realizadas no Brasil. Para elas, isso ocasionava em  insegurança ,já 

que viajavam sem a garantia de receber o auxílio, contando apenas com os recursos 

dos seus responsáveis financeiros ou de eventual bolsa do governo cabo-verdiano . 

A possibilidade de obtenção de bolsa, atua como um incentivo para as  estudantes a 

buscarem cursos que não tem em seu país de origem, ou que há maior demanda 

local, como é o caso de todas as minhas interlocutoras. Cabe ressaltar, que não há 
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impeditivo legal para o acúmulo de bolsas, tanto no que tange a receber tanto do 

governo brasileiro como do governo de Cabo Verde, como de ganhar através de 

outras atividades acadêmicas desenvolvidas pelos alunos nas universidades, como 

iniciação científica, monitoria e/ou projetos de extensão. 

Ainda foram narrados pelas entrevistadas, os obstáculos diante do que é 

transmitido pelos documentos oficiais. Muitas vezes possuem informações que não 

condizem totalmente com a realidade, como referente aos atrasos no recebimento da 

bolsa. Outra crítica recorrente tecida pelas estudantes é com relação à assistência 

estudantil. Elas relatam que dificilmente elas conseguem vaga no alojamento, 

tampouco são informadas sobre lugares seguros e as opções de moradia, o que seria 

uma ação que pelo menos minimizaria o fato de não terem acesso ao alojamento, 

conforme apontam. Algumas delas comentaram a ausência de uma assistência por 

parte do convênio, que poderia servir de ponte para que os alunos africanos se 

conhecessem no Brasil: “O PEC G não marca uma reunião para tentar unir os 

africanos aqui.” (Luciana). A mesma discente ao relatar uma série de críticas ao 

convênio, que poderia prestar maior assistência aos alunos conveniados, sintetiza: “A 

gente não tem nenhum apoio do programa aqui.”  

É importante ressaltar que muitas vezes em que se referem ao convênio, 

estão dizendo que poderiam haver diretrizes do mesmo a serem aplicadas nas 

instituições de ensino superior, ou então por órgãos do governo que, em suas 

palavras, deveriam prestar maior assistência para os estudantes. Cabe salientar ,que 

as cabo-verdianas que criticam o convênio e anseiam por maior proximidade e 

assistência são de duas universidades distintas. Enquanto as estudantes que não 

elaboram essas críticas pertencem a uma mesma universidade em que ocorre maior 

proximidade com a instituição. Houve ainda um terceiro caso, que não houve críticas, 

nem elogios, a proximidade entre a aluna e a universidade foi considerada satisfatória. 

No caso de maior vínculo, foi relatado grupos em aplicativos de mensagens 

instantâneas em que os integrantes eram uma funcionária da universidade e os 

alunos.  

Não obstante às deficiências, os programas PEC G e PEC PG propiciaram 

que os estudantes PALOP que iniciaram seus estudos na graduação, pudessem 

prosseguir toda a carreira acadêmica no Brasil. Alguns deles atualmente ocupam 

cargos de professores universitários em instituições federais, estaduais e privadas 

brasileiras. Nos casos das estudantes com quem tive contato, avaliam o PEC G como 
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uma iniciativa de cooperação positiva, pois possibilita que jovens de países em 

desenvolvimento tenham acesso a educação de qualidade e que, apesar dos custos 

mencionados, as universidades mesmo particulares, oferecem vagas gratuitas e 

destacaram que elas desejam retornar ao Brasil por meio do PEC PG para dar 

continuidade a vida acadêmica.  

As entrevistadas também foram indagadas com respeito do que haviam 

sido informadas do programa através de seus parentes ou pessoas conhecidas que 

vieram para o Brasil anteriormente. Elas informaram que a resposta era de que a 

experiência era muito vantajosa, embora também houvesse vivências não somente 

positivas: “Vários conhecidos disseram que em relação aos estudos, é muito melhor 

vir para cá.” (Luciana) Assegurou a discente em um comparativo entre Portugal e 

Brasil. 

Quando questionadas sobre a perspectiva futura, a percepção das 

entrevistadas é que como estariam sendo financiadas pelo seu país de origem, teriam 

que retornar e aplicar todo o aprendizado obtido durante o tempo da graduação. O 

sentimento de gratidão pela cooperação que possibilitou estudar no exterior surge na 

fala de todas: “Sempre tive vontade de trabalhar nos Estados Unidos porque lá é 

melhor, mas quando a gente voltar, temos que trabalhar um certo tempo, dar o nosso 

contributo para o nosso país e depois a gente escolhe onde ficar” (Marcela). Outra 

discente aponta: “Devemos aplicar todo o aprendizado que tivemos aqui, lá em Cabo 

Verde.” (Monica). 

 

3.8.2 A África não está monótona 

 

Neste tópico, apresento os eventos acadêmicos sobre o dia da África que  

aconteceram nas universidades. A maior festa de reunião de alunos PEC G e PEC 

PG, a de comemoração de surgimento da União Africana, era realizada dia 25 de 

maio. No entanto em 2018, a proposta foi a substituição da festa por eventos que 

discutem a atual situação política e econômica no continente.  A Figura 4,  traz uma 

imagem do painel de fundo do evento, intitulado: Brazil African Student Conference 1ª 

edição - 55 anos de União Africana: A governança e o sonho de nossos pais 

fundadores. Ao fundo, podemos observar bandeiras de quase todos os países 

africanos, dentre eles, Cabo Verde. Esse evento, realizado em 24 de maio de 2018, 



63 
 

teve como debatedores dois estudantes angolanos de pós-graduação e um estudante 

de graduação congolês. Ao conversar com uma das organizadoras do evento, uma 

jovem angolana, ela teria dito que: “No passado era comum o dia ser dedicado às 

festividades, mas a situação de crise que se encontra o continente, a necessidade é 

que nós possamos conversar sobre o que se passa.” 

 

Figura 4 – Painel do evento Brazil African Student Conference 1ª edição - 55 anos 
de União Africana: A governança e o sonho de nossos pais fundadores 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Sobre a composição da mesa de debatedores: “Não escolhemos pelo país, 

divulgamos e decidimos de acordo com quem estava disposto a falar.” Porém, a moça 
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afirma que poderia ter havido uma divulgação maior, que seria aprendizado para os 

próximos anos, já que teria sido a primeira vez que aconteceu a conferência. 

Quanto aos ouvintes, havia brasileiros, e também africanos de diversas 

origens. Os questionamentos e intervenções da plateia eram majoritariamente 

realizados por angolanos, senegaleses, congoleses e brasileiros. As perguntas dos 

brasileiros eram abrangentes, pouco se situava os países, apenas uma pergunta se 

dirigiu especificamente à Líbia. Foi solicitado por um dos organizadores que se 

mantivesse o foco para o tema principal voltado para política e economia na 

contemporaneidade, já que as perguntas dos brasileiros eram abertas e não 

abarcavam o que tinha sido proposto. 

O primeiro debatedor a se apresentar, pediu para que os ouvintes 

batessem palmas intercalando entre palmas do lado direito e esquerdo. Ele que 

justificou a dinâmica seria para romper com as tensões. Mais adiante, ele comentou 

que a dinâmica é como a África, que não está monótona, no sentido que existem 

avanços. Prosseguiu sua comunicação revelando que o continente africano é múltiplo: 

“Nós convivemos com várias Áfricas.” 

No que concerne aos estereótipos, ele retorna ao passado revelando seu 

incômodo com algumas visões coloniais da própria ciência, em que os africanos eram 

percebidos como menores ou primitivos: “Minha relutância é com a antropologia da 

época, que só estudava o externo. Não havia antropologia que estudasse a Inglaterra 

ou a França”. 

Mais especificamente sobre a imagem do continente no Brasil, outro 

debatedor expõe: “Aqui no Brasil, precisamos ter clareza nos conceitos sobre a África 

para que não haja confusões.” Mesmo assim as perguntas dos universitários 

brasileiros continuavam sem distinguir que se tratava de um continente extenso com 

vasta diversidade cultural. Como por exemplo, uma graduanda de enfermagem 

indagou aos palestrantes se na África existe sistema público e particular de saúde e 

mais uma vez os debatedores ressaltaram a diversidade do continente. 



65 
 

Nas elocuções dos debatedores e nas intervenções do público ouvinte de 

origem africana, a pauta que se manteve foi sobre uma maior unidade entre países 

africanos e que reconheciam a ineficácia da atual União Africana como assegurou um 

debatedor: “Um clube de ditadores que se protege entre si.” Em outro sentido, eles 

comentam acerca das relações bilaterais Sul-Sul, que seria uma espécie de 

enganação em que os países emergentes, como a China, por exemplo, mais 

exploravam do que cooperavam, de fato. Nesse contexto, os conferencistas 

destacaram que das iniciativas advindas do exterior, as que possibilitam uma 

verdadeira cooperação, seriam as que foram as ensejadas durante a gestão de Lula, 

com a ampliação de vagas nos próprios PEC G e PEC PG. Em face da pauta voltada 

para união entre os Estados africanos, foi evidente que, por mais que falem de um 

quadro mais abrangente, reivindicam que se considere a diversidade cultural, 

geográfica, política, dentre outros âmbitos, no que se refere à África. 

A presença de cabo-verdianos não foi notada nem na mesa de debates, 

nem como parte da plateia que interagiu com os debatedores. Contudo, não foi 

possível verificar se estiveram presentes e não participaram ou se não compareceram 

ao evento. No ano, seguinte, em 2019, novamente foi realizado um evento para 

discutir a atual situação do continente, com o apoio da reitoria. O painel de divulgação 

possuía a ilustração de personalidades de diferentes países africanos, dessa vez, sem 

nenhuma menção a Cabo Verde, conforme podemos observar na Figura 5. O que 

salienta mais uma vez a ausência de participação na organização do evento. 

O evento apresentou muitas similaridades com o do ano anterior e 

novamente os cabo-verdianos não integravam a mesa de debatedores ou mesmo 

participaram realizando perguntas. 
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Figura 5 – Painel de divulgação do evento com a ilustração de personalidades de 
diferentes países africanos 

 

Fonte: http://www.uff.br/?q=events/africa-panorama-social-cultural-e-politico. 

 

Além da abordagem sobre as condições no continente, foram tratados 

assuntos como a visão preconceituosa disseminada sobre o continente, bem como 

uma união entre os estudantes, através de uma valorização de suas africanidades, 

assuntos que embora tenham aparecido nos discursos das minhas interlocutoras, não 

foram atrativos o suficiente para que os cabo-verdianos se manifestassem durante os 

eventos. Além disso, no momento em que os debatedores discutiram o atual 
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panorama político na África, Cabo Verde foi citado  diretamente algumas vezes como 

referência de país no continente, devida a estabilidade política, o que denota que 

foram tecidos comentários sobre o país, estava em evidência nas falas, e  mesmo 

assim sem nenhum tipo de comentário nativo da plateia. 

Tcham (2016) observou o mesmo fenômeno no Nordeste do Brasil, que por 

mais que houvesse momentos de confraternizações ou eventos acadêmicos que 

reunisse jovens africanos de diferentes nacionalidades, era comum que os cabo-

verdianos estivessem ausentes. Para o autor, isso seria justificado pelo caráter 

diaspórico do cabo-verdianos, em que a identidade nacional não seria algo tratado 

como uma prioridade para eles. 

Por outro lado, a ausência pode ter outras motivações. Bem como o 

enunciado por um dos debatedores, Cabo Verde se apresentava como uma exceção 

ao panorama político econômico em que se situava a maior parte dos países de 

origem africana, com uma estabilidade política e pouco afetado por escândalos de 

corrupções ou golpes de estado, além de crises de cunho econômico. Então mesmo 

diante da possibilidade de retirar o país da invisibilidade com comentários de seus 

nativos, de modo a exaltar sua tão mencionada cabo-verdianidade ou até mesmo da 

identificação como africano, os cabo-verdianos aparentam não se sentir interessados 

pelas discussões e reivindicações por temas que não os contemple. 

O evento que teria uma participação efetiva de um cabo-verdiano seria 

realizado dia 25 de maio de 2018, com uma mesa de abertura composta pelo 

responsável do setor de convênios da universidade, dois representantes do grupo de 

estudantes africanos, sendo um da instituição sede e o segundo de outra universidade 

pública do Rio de Janeiro, além dos cônsules de Moçambique e Cabo Verde. As 

palestras previstas seriam igualmente focadas em economia, política e teriam a 

presença de três acadêmicos, um guineense, um moçambicano e um congolês. Na 

parte da tarde, após as palestras, o encerramento seria com danças de diversas 

partes do continente. A realização foi impossibilitada, em decorrência da greve dos 
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caminhoneiros, que afetou todo o transporte do estado, devido a escassez de 

combustível. O evento não foi remarcado, portanto não consegui registrar, 

presencialmente, nenhum evento com engajamento de nativos de Cabo Verde. 
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4 NARRATIVAS CABO-VERDIANAS NO NÃO PARAÍSO BRASILEIRO 

 

 “[...] A “África” é o significante, a metáfora, para aquela 

dimensão de nossas sociedade e história que foi 

maciçamente suprimida, sistematicamente desonrada 

e incessantemente negada e isso, apesar de tudo que 

ocorreu, permanece assim.”  

(HALL, 2003, p.40). 

 

Esse capítulo tem como objetivo compartilhar as narrativas das minhas 

interlocutoras no Brasil. Para isso, será estruturado em 4 grandes temas: a burocracia, 

como momento em que ocorreram os primeiros entraves, quando começam a notar 

uma diferença de tratamento, comparados aos nativos; a descoberta  da inexistência 

do Brasil paradisíaco que foi difundido no exterior e o descontentamento causado pela 

imagem que se construiu sobre a África e, consequentemente, Cabo Verde;  na 

terceira parte recorro aos processos de ressignificação de suas identidades e como 

visualizam a mobilidade; Por fim, abordei como elas relatam suas experiências e 

percepções sobre racismo. 

 

4.1 QUEM SÃO ELAS? 

 

 Minhas interlocutoras são todas universitárias, com faixa etária variando 

entre 20 e 26 anos de idade e estudando cursos da área de saúde. A justificativa 

elaborada por elas para a escolha dessa área específica é que tratam-se de profissões 

com poucos cursos em seu país de origem e possui em Cabo Verde vastas 

oportunidades de trabalho, como foi retratado em detalhes no capítulo 1. Com 

exceção de Luciana e Larissa todas iniciaram a graduação no Brasil após terminar o 

ensino médio, ou seja, por volta dos 18 anos. Luciana cursou alguns períodos no país 

de origem e a Larissa atualmente cursa a pós-graduação, tendo cursado a graduação 

em Cabo Verde. 

Camila é a que está mais próxima da conclusão da graduação, inscrita no 

7º período do curso de Farmácia. Nascida em Santiago, assustei-me com o fato de 

ser cabo-verdiana, pois, de todas as entrevistadas, foi a que menos tinha sotaque e 

não usou palavras típicas de sua terra natal. Foi também quem passou por 

experiências mais traumáticas após chegar ao Brasil, como o desemprego de seu pai, 
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que dificultou a sua estadia, incluindo, nas suas palavras, momentos de não ter o que 

comer. Seus relatos sinalizam para uma pressa de retorno, e para saudades do que 

deixou em Cabo Verde. Pouco integrada socialmente dentro da graduação, ouviu 

muitas ironias sobre os meios pelos quais teria obtido a vaga na instituição, tendo em 

vista as suas dificuldades no rendimento acadêmico. Ela narrou ter sido alvo de 

comentários depreciativos pelos colegas de curso, que alegavam que ela estaria 

ocupando a vaga de brasileiros ou então que por conta de suas notas não serem altas 

que não seria merecedora da vaga na universidade. Sua voz baixa  e fala pausada 

relatava o quão ansiosa estava para o retorno à Cabo Verde. De todas as minhas 

interlocutoras era a mais isolada socialmente, tinha poucos amigos e transparecia 

manter uma distância dos colegas brasileiros, em função de experiências traumáticas 

vivenciadas com eles. Essas experiências eram totalmente opostas às suas 

expectativas e a de sua família  de cursar o nível superior no Brasil. Filha única, seu 

pai e mãe a incentivaram a vir após o sucesso das primas que também haviam se 

formado no país. 

Luciana estava no quarto período de Enfermagem no momento da 

entrevista. Proveniente da capital, Praia. Cursou alguns semestres de Fisioterapia em 

Cabo Verde. É expansiva e ao saber do que se tratava a pesquisa, se ofereceu para 

que pudesse me apresentar às amigas que moravam com ela, além de outras 

conhecidas cabo-verdianas no Rio de Janeiro. Muito vaidosa, possui tranças no 

cabelo, e diz mudar os tipos de tranças com frequência, acha desagradáveis os 

comentários dos brasileiros sobre os seus penteados. Usa palavras provenientes de 

seu português cabo-verdiano, embora o sotaque tenha sido suavizado. Relatou 

incômodo diante dos comentários sobre África e Cabo Verde. Sua família é extensa, 

com muitos irmãos e alguns espalhados pelo mundo, ela era a única no Brasil. Antes 

disso, afirma ter morado com três irmãos do sexo masculino, com o pai e o avô que 

faleceu no último ano. Ressalta que a escolha pelo Brasil como país onde iria cursar 

o nível superior foi influenciada por seu pai, já que ele comentava a superioridade das 

graduações na área de saúde brasileiras com as locais. 

Raquel, também nascida na capital, conheci por intermédio da  discente 

anterior, estava matriculada no sexto período do curso de Biomedicina e marcou uma 

conversa comigo em sua casa. Embora fosse de poucas palavras, me recebeu 

disponibilizando integralmente seu tempo. Expressava-se de modo firme, voz alta, 

entoada, se alterava quando tocava em assuntos tais como racismo, estereótipos 
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sobre a África e Cabo Verde, da ausência de assistência e de auxílio dos conteúdos 

na universidade. Ela aponta para dificuldades iniciais com as matérias, porém, 

atualmente é bolsista de iniciação científica. Sua aparência como as outras, facilmente 

seria confundida com uma brasileira, porém, dentre as estudantes é a que possui a 

pele mais escura. Seus cabelos são assumidamente crespos e ainda mantem um 

pouco de seu sotaque, que se comparado com as outras, é a que mais aparenta ser 

estrangeira pela sua fala. Morava em sua terra natal somente com a mãe, que fez 

questão de dizer que era assistente social, como se sinalizasse que o interesse para 

a biomedicina tivesse surgido do cotidiano no hospital em que vivia. E além dela, 

morava com um irmão mais novo. 

Marcela também está matriculada no curso de Biomedicina, porém 

cursando o quarto período. Recebera-me em sua casa, a qual dividia com Luciana e 

Mônica, enquanto em Cabo Verde morava em Praia com sua mãe, pai mais 3 irmãos. 

Seu jeito descontraído não impossibilitou que criticasse a falta de assistência prestada 

pelo convênio e pela universidade, a desigualdade social e os comentários 

preconceituosos de brasileiros sobre a África. A sua família desejava que ela fosse 

para Portugal, em função de ter irmão e primos que já estavam por lá, no entanto, ela 

dizia querer um pouco mais de liberdade, que os pais eram muito controladores. O 

que mostra um determinado padrão nas relações de gênero, a moça teria dito que 

seus irmão do sexo masculino possuíam bem mais liberdade.  A moça era levemente 

irônica em suas críticas sobre o Brasil, aparentava ser bem mais jovem que as outras.  

Mônica foi a última delas a me receber em casa, estava no quarto período 

de Enfermagem. De todas foi a mais indignada acerca da imagem que tinha do Brasil 

no seu país de origem e o país que foi desvelado a partir de suas vivências. Acredita 

que a imagem que o Brasil construiu sobre o continente africano, é um retrato local: 

com desigualdade, miséria, instabilidade política e violência.48 Assim como Raquel, se 

apresenta mais crítica em relação ao país e ao racismo como elas dizem, disfarçado. 

Antes de vir ao Brasil morava com sua mãe e mais quatro irmãos. 

Larissa está cursando o doutorado, também na área de saúde, vinculada 

ao PEC PG. Vivencia a sua primeira experiência acadêmica no Brasil, porém, já havia 

vindo ao país para visitar seu único irmão na Bahia, além de outros amigos nos demais 

estados da região nordeste. Em virtude de ter vindo após maior rigidez nos critérios 

 
48  A instabilidade a qual se refere diz respeito a ter chegado ao país na  conjuntura de impeachment 

da presidenta Dilma Rousseff. 
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para o visto, dirige suas críticas à burocracia e aos maus tratos da polícia federal e 

comentou a complexidade do racismo, de modo que não teria vivenciado, mas seu 

irmão de pele mais escura, sim. O rapaz que cursou engenharia ambiental em uma 

universidade pública na Bahia, atualmente está no mestrado. Utiliza as redes sociais 

com frequência para expor seus poemas e comentar os últimos acontecimentos em 

Cabo Verde. Esbanja vestimentas em tecidos tradicionais. Faz questão de usar Fogo 

como uma espécie de sobrenome nas redes sociais como referência à sua ilha de 

origem, homônima. Pediu-me referência sobre um bloco de carnaval carioca, que 

naquele ano de 2018, anunciou uma homenagem à África. Seu sotaque é 

imperceptível. Diferente das outras, comenta que alguns estudantes cabo-verdianos 

prolongam a estadia no país. E tem um objetivo mais delineado, que é terminar o 

doutorado e disputar uma vaga de professor universitário em Cabo Verde, similar a 

que um amigo também cursou Biociências na mesma universidade. 

Maria também vinda das ilhas de Fogo, assim como a anterior, entrou na 

universidade após a ampliação dos critérios para obtenção do visto e critica com 

veemência a burocracia.  Foi muito solícita diante da possibilidade de cooperar com 

esse trabalho. Não abordou a questão de uma ampliação da assistência, mora no 

alojamento da própria universidade. Assim como as anteriores, comentou acerca do 

racismo e das visões preconceituosas sobre a África. É estudante do quarto período 

de Odontologia. Sua referência do sucesso garantido pela universidade brasileira, 

parte do seu pai médico, que cursou uma especialização na universidade pública 

brasileira. 

Em todos os casos, ficou evidente nos relatos que para as famílias, era 

preferível que elas pudessem cursar a graduação nas mesmas instituições que primos 

e irmãos, e que consequentemente, morassem juntos. Surgiram em alguns momentos 

comentários sobre irmãos do sexo masculino terem maior autonomia para viagens e 

escolhas.  

No que concerne às condições financeiras, foi usual que comentassem 

acerca de conhecidos, que mesmo diante das proibições, trabalhavam. No entanto, 

nenhuma delas possuía um vínculo empregatício ou desempenhava alguma atividade 

que pudesse garantir renda. Apenas Luciana não possuía bolsa proveniente de seu 

governo de origem, tendo em vista sua quantidade de reprovações, e por ser um 

assunto que lhe conferia um desconforto, não foi possível compreender se perdeu a 

bolsa ao longo da graduação ou se nunca havia possuído. 
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4.2 BUROCRACIA: ENTRE O NÃO ENTENDIMENTO E O MEDO DA 

“ILEGALIDADE” 

 

Minhas interlocutoras ressaltaram que a busca pela documentação como o 

visto e o CPF - Cadastro de Pessoa Física -, e pela conta em banco, bem como a  

procura por moradia são os fatores mais inconvenientes que se deparam assim que 

chegam ao país. O modo de funcionamento da burocracia brasileira foram 

apresentados para essas discentes desde antes da matrícula, pois foram exigidos 

uma quantidade significativa de documentos para a inscrição na graduação ou para 

abertura de conta bancária. Em face disso, reclamaram da quantidade de exigências, 

que resultam  em dificuldade para a obtenção de documentos, sobretudo os que visam 

a regularização de sua condição como estudante no Brasil. Assim, a regularização por 

meio da documentação surge na narrativa dessas jovens como algo de muita 

importância. Elas sentem o medo de ser ilegal, tendo em vista que essa condição 

pode dificultar a sua permanência e em alguma medida comprometer o planejamento 

de cursar a graduação ou de realizar a matrícula.  

Outro problema relatado pelas estudantes são as informações divergentes 

obtidas através dos agentes de diferentes órgãos estatais. Elas afirmam que também 

há uma violência desses agentes no modo em que se dirigem à elas. A Polícia 

Federal, órgão ligado ao Ministério da Justiça, é o responsável pela execução e 

controle da política migratória no Brasil, emitindo o Registro Nacional de Estrangeiros, 

documento obrigatório, a partir de 30 dias após a chegada ao Brasil. Contudo, como 

assinalado pelas próprias estudantes e visto em diversos outros estudos, há uma 

discrepância entre as leis e as atitudes com as jovens cabo-verdianas (NOGUEIRA, 

2013). Sobre o visto: 

 

Registro Nacional de Estrangeiro – RNE/Carteira de Identidade de 
Estrangeiro – CIE Quando de sua chegada ao Brasil, o(a) estudante-convênio 
tem 30 dias para apresentar-se na Polícia Federal mais próxima e solicitar 
seu Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), um número de identidade que 
legaliza sua permanência no país. Caso não se apresente no prazo de 30 
dias, uma multa será cobrada para cada dia de atraso. Após a entrega da 
documentação, a Polícia Federal fornecerá ao aluno um protocolo até a 
emissão da Carteira de Identidade do Estrangeiro (CIE), que pode demorar 
algum tempo.(Manual do Estudante Convênio,p.9,2013) 
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Sendo assim, elas não consideram a exigência do visto como o principal 

problema, mas sim, o tratamento que recebem na polícia federal e questionam se é o 

mesmo dirigido a qualquer tipo de estrangeiro, como os advindos de países 

desenvolvidos. Marcela, aluna do terceiro período do curso de Biomedicina, comentou 

acerca da facilidade em adquirir o visto assim que chegou em 2016. Em contrapartida, 

enfatizou as dificuldades com o aumento nas exigências para o visto, que estariam 

em vigor desde 2017: “Agora que tá difícil, né… A polícia federal complicou. Tem que 

tratar um monte de documentos... Tem até que ver os antecedentes criminais.” 

As mudanças das quais a estudante se refere são fruto do novo Estatuto 

do Imigrante, que trouxe inovações, como por exemplo, um visto específico para a 

acolhida humanitária e proteção aos apátridas, que não existia no Estatuto sancionado 

por Figueiredo em 1980 e em vigor até 2016. Por outro lado, com o crescimento de 

refugiados49 vindo para o Brasil, no período de surgimento do novo Estatuto, culminou 

para que a documentação exigida para o Registro se tornasse maior, em busca de 

uma seleção mais severa. 

Além disso, devem ser levadas à polícia federal: as declarações de 

matrícula50; duas emissões de antecedentes criminais51, incluindo uma paga; 

comprovante de residência e histórico escolar. Toda a documentação para renovação 

de visto custa cerca de R$ 280,00 reais e deve ser realizada uma vez por ano: “A 

época de renovação do visto é a mais estressante do ano. Vai à polícia federal e não 

tem vaga...É porque em todo momento eles inventam uma desculpa. Dizem que falta 

documento, pedem fotografia...” (Maria). A discente prossegue: 

 
 “E o tratamento… (Risadas) É aquela gritaria… A pessoa chega lá quer 
informação, dependendo de quem está atendendo não sabe o que dizer. 
Cada um dá uma informação diferente. Aí, quando você vai juntar tudo, não 
sabe de nada. Porque um fala uma coisa e depois, o outro fala que não 
precisa.” (Maria). 

 

Em sua narrativa, ela afirmou que um rapaz que sofria de diabetes, teve 

uma série de empecilhos na renovação do visto, perdido por conta de uma crise da 

 
49A partir de 2016, houve um crescimento de solicitantes de refúgio no país. A maioria de origem síria. 

Outro contingente expressivo é o de venezuelanos desde 2015, com previsão de que seja duplicado 

em 2019. 
50São emitidas na própria universidade. 
51A obrigatoriedade de  antecedentes criminais é mais um dos critérios recentes que visam uma maior 

exigência para a aquisição da documentação. 
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doença. Como muitos dos portadores do tipo mais agressivo da doença, o tipo 1, o 

jovem necessitava de insulina e por não ter a tomado, certa vez que teria dormido na 

casa de um amigo, acabou desmaiando no caminho de volta para casa e perdendo a 

sua carteira e consequentemente, o Registro Nacional de Estrangeiros. Fica 

estabelecido no Manual do Convênio (2013, p.9) que: “Em caso de perda, roubo ou 

extravio do RNE, devem ser observados os mesmos procedimentos descritos para 

sua renovação.” Porém, o valor da taxa é mais alto: R$ 502,78. 

O amigo da Maria, também estudante cabo-verdiano, que cursava 

doutorado em universidade pública, estava com o visto próximo ao vencimento e, 

mesmo assim, ele teria sido informado que só poderia ser atendido mediante 

agendamento. Posteriormente, o rapaz teria perguntado ao agente se com o 

agendamento marcado para após a data de vencimento teria que pagar a multa, o 

integrante da polícia teria dito que não aconteceria nada. Porém, após mais uma ida 

até a polícia federal, foi informado que teria que arcar com a multa e que com o relato, 

o jovem estava querendo prejudicar o outro colega, policial. A situação se resolveu 

com mais algumas idas à polícia federal, tendo ficado acordado um valor mais baixo 

que o inicial, em que eram contabilizados todos os dias após o vencimento. 

Nogueira (2011), em seu estudo sobre relações de estudantes africanos 

PEC G e a Polícia Federal, assinala que os agente diferenciam “ilegalidades” a qual 

os jovens remetem, de “irregularidade”. O último seria o termo mais apropriado para 

o caso de perda ou ausência do visto de estrangeiro, enquanto, somente  estaria 

“ilegal”   quem  cometesse um crime. Um dos agentes entrevistados neste estudo 

afirmou que a demora na obtenção do RNE no passado era o maior desgaste para 

esses estudantes do ponto de vista burocrático.52 Os estudantes também apontaram 

para um descaso e grosseria de alguns dos agentes no atendimento. 

A burocracia e a falta de esclarecimento são fatores sempre lembrados 

pelos nossas interlocutoras de forma negativa. Sendo assim, muito além do visto de 

permanência, Luciana aluna de Enfermagem descreveu os transtornos vivenciados 

no momento de realização de sua matrícula. A vaga para a qual teria se inscrito era 

para uma um polo de uma universidade em Macaé, porém foi informada de surpresa 

que deveria se matricular e estudar no campus da mesma faculdade só que na capital 

 
52 Os próprios agentes do Estado, no referido estudo, sinalizam para o excesso de burocracia no 

passado. No entanto , para as estudantes a burocracia parece ter aumentado com a ampliação das 

exigências por documentos. 
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do Estado do Rio de Janeiro, que se localiza a cerca de 190 km do município de 

Macaé. Isso causou um transtorno para a estudante que já havia visto moradia 

próxima ao local de estudo que tinha se inscrito. Após ficar momentaneamente sem 

residência, tentou se comunicar com cabo-verdianos estabelecidos no Rio de Janeiro 

e conseguiu temporariamente uma vaga numa república somente com brasileiras. No 

ato de matrícula, foi solicitado o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), que ela 

não havia feito, por conta de ter se programado apenas para a matrícula em Macaé 

que seria mais à frente. Mais uma vez essa jovem enfrentou dificuldades, não possuía 

CPF, porém conseguiu que permitissem a entrega mais adiante na matrícula: É muito 

complicado, ninguém ajuda a gente. Eu tive muitas dificuldades para abrir a conta no 

banco e fazer o CPF. Outra informação que faltou esclarecimento foi relativa aos 

cursos de graduação, duas das jovens se disseram insatisfeitas após terem sido 

matriculadas no curso de Enfermagem e obstetrícia e posteriormente descobriram que 

para conseguir o título de enfermeira obstetra, teriam que cursar uma especialização 

lato sensu53: “Me sinto enganada. Achei que terminando a graduação já seria 

enfermeira obstetra, mas vou ter que retornar ao Brasil e cursar uma especialização”. 

Os problemas com a burocracia são potencializados com o abandono 

relatado pelas minhas interlocutoras, por conta da falta de explicações sobre o 

funcionamento dos códigos locais.  Além disso, apontaram como uma espécie de 

choque inicial, algo que denota a chegada ao país, e ao ensino superior, conforme 

discorre Pinto Có (2011). O autor prossegue afirmando que em sociedades em que a 

“palavra” tem importância, como alguns povos de origem africana, a exigência de 

tantos papéis para a obtenção de documentação e moradia, somada a falta de 

entendimento, são angustiantes para essas jovens.  

A internacionalização do ensino traz consigo estranhamentos próprios. Se 

sentir sozinho por não ter ninguém para explicar, mostra o quanto o sentimento de 

distância e solidão começam a operar já nos primeiros dias da entrada em nosso país, 

no momento que começam a lidar com toda a burocracia local somados com a 

dificuldade de entender o seu funcionamento. A alusão à solidão é decorrente das 

queixas expressadas pelas entrevistadas. Comentários como: Deveria ter alguém 

para explicar; Alguém na universidade que pudesse nos informar; torna evidente como 

 
53Atualmente não são oferecidas bolsas do governo brasileiro para essa modalidade de pós-

graduação 
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se sentem sozinhas nesse momento, ainda mais considerando não terem figuras de 

referência que pudessem fornecer explicações.  

A entrada no ensino superior traz consigo um aumento do nível de 

responsabilidade e autonomia, não sendo isso uma especificidade das cabo-

verdianas, já que essa etapa, afeta não somente aos estrangeiros, como todos 

aqueles que estão iniciando uma graduação, o que inclui nativos. Tudo isso, somado 

a distância da família, amigos e da antiga rotina, agravam o choque inicial. Coulon 

(2008) na sua obra sobre estudantes na Universidade parisiense com maior 

contingente de estrangeiros discorre: 

 
Os primeiros contatos atestam a necessidade de adoção de uma nova 
posição tendo em vista o jogo de regras em vigor na universidade. Esta 
mudança realizada marca uma ruptura com o mundo do colégio ao qual 
podemos, por nostalgia, continuar ligados. O universo colegial se colocava, 
ao menos parcialmente, a serviço do interlocutor: ele disponibilizava as 
informações, antecipava as responsabilidades de que se necessitava na vida 
cotidiana. A mudança de regra que o estudantes descobre no sistema 
universitário o obriga adotar uma nova posição como interlocutor: é ele quem 
deve buscar os elementos que constituem e completam, por exemplo, a 
papelada necessária para se inscrever. Sua posição é de ator principal, ele 
deve responder em seu próprio nome e não pode mais apenas fornecê-lo 
para que um outro o registre. (Coulon, 2008,p.75). 

 

Segundo Andrade e Teixeira (2009) há uma preocupação nos últimos anos 

por parte das IES em oferecer suporte para esses alunos estrangeiros, no entanto, 

pesquisas apresentadas pelos autores apontam que a maioria desses estudantes 

prefere buscar aconselhamento junto à família ou a amigos de confiança, com receio 

de serem identificados com algum problema psicológico ou desconforto em 

importunar. Por outro lado, fica evidente a dificuldade nas relações entres ambos, a 

importunação muitas vezes pode ser fruto do desgaste. A desmotivação os faria optar 

pela opinião pessoas mais confiáveis e que tivessem vivenciado o trânsito. Isso de 

preferir não se manifestar diante de algum problema, pode ser associado à sensação 

de estar fora do lugar, descrita por Gusmão (2011). Esse sentimento ocorre em função 

do tratamento recebido não só pelos funcionários da universidade, como do restante 

da população nativa em geral, que pouco sabem sobre a sua existência e os tratam 

genericamente como africanos. 
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4.2.1 Mais um efeito da burocracia ou desconfiança dos locais? A busca por 

moradia. 

 

A procura por moradia foi uma queixa imediata, porém havia uma a dúvida 

por parte delas era  se a dificuldade na obtenção de um aluguel seria pelo fato de 

serem estrangeiras ou por conta de uma burocracia local que independe de serem 

nativas ou não. Sendo assim, todas as discentes com quem conversei atribuem ao 

empecilho algo muito desgastante. Cabe salientar, que não as indaguei 

especificamente sobre moradia, elas comentaram sobre isso livremente após 

narrarem sobre a burocracia, vinculando indiretamente os assuntos. Uma delas foi 

ainda mais enfática dizendo que a causa disso tudo era ser estrangeira. 

Por conta desta dificuldade na obtenção de moradia, são comuns os casos 

em que conhecidos lhes oferecem um lar temporário até que finalmente consigam sua 

própria casa. Não são acolhidos de modo definitivo, em virtude, dessas repúblicas já 

estarem cheias. Ademais, ocorreram casos mais extremos como estudantes que 

passaram por favelas, por  não terem conseguido se comunicar com colegas para um 

acolhimento temporário, conforme relatado por uma das entrevistadas. Os conhecidos 

que aponto aqui, geralmente são de mesma nacionalidade.  Como visto em trabalhos 

anteriores (HIRSCH, 2007; SUBUHANA, 2007), é criada uma rede com conterrâneos 

que geralmente auxilia no processo de adaptação, além de serem vistos com 

confiança para esses momentos de necessidade. 

É importante ressaltar que os aspectos burocráticos, como a busca por 

fiador e caução, são os maiores impedimentos para que esses estudantes consigam 

o aluguel. E mesmo quando um conveniado cumpre tais exigências, é comum que os 

proprietários desistam de alugar o imóvel para eles. Disto isto, é evidente que a 

problemática da habitação vai além de simples fatores burocráticos. Os proprietários 

negam a casa, segundo elas, quando veem os documentos, o que pode sinalizar para 

uma desconfiança com o fato de serem estrangeiras. 

Por outro lado, uma delas assevera que uma oferta maior na quantidade 

de vagas no alojamento, poderia facilitar a procura desses jovens. Uma das meninas 

que me informou acerca das condições de moradia afirmou: “Eu esperava mais, ir ao 

aeroporto e poderia ter um lugar tipo um alojamento pra gente procurar no início” 

(Marcela). Quando ela diz que esperava mais, está se referindo à universidade, que 

na opinião da maioria das estudantes não presta um apoio satisfatório. Entretanto, 
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nos manuais e documentos oficiais foi exposto que os estudantes deveriam arcar com 

seu sustento incluindo moradia, porém mesmo tendo uma noção prévia das 

condições, elas acreditam que a universidade ao menos poderia prestar maior 

assistência. 

Larissa, conseguiu a vaga em um alojamento, embora não seja algo 

amplamente divulgado ou definido como legal pelo manual do estudante, ela 

comentava abertamente sobre: “[Consegui a vaga no alojamento! isso facilitou 

bastante.”. Ela morava com mais três cabo-verdianas, também estudantes da pós-

graduação. Quando citado o exemplo dessa aluna, fui informada de alguns outros 

casos que divergem o que é exposto pelos documentos oficiais, como a permanência 

de alguns estudantes após conclusão da graduação. Antes de vir morar no Rio de 

Janeiro, ela já tinha visitado alguns estados do nordeste e Minas Gerais ,em função, 

de ter parentes e amigos nesses locais e dizia se sentir mais a vontade no nordeste 

em função da região se assemelhar mais a sua terra natal: “O Rio de Janeiro é uma 

cidade muito grande e violenta. As pessoas e praias no nordeste me lembram muito 

de Cabo Verde.”(Larissa) 

No que concerne à localização de onde moram, foram muitas as 

justificativas apresentadas, que abarcavam desde locais com um preço mais baixo, 

facilidade de transporte para a universidade, ou até mesmo pela comodidade de dividir 

o apartamento ou a casa com os amigos lá instalados. Outra característica observada 

no padrão de moradias é que se mudar com frequência não aparenta ser um incômodo 

para esses estudantes. Essas jovens por terem uma imagem negativa do Rio de 

Janeiro, propagada pelos veículos de comunicação em Cabo Verde, procuram por 

bairros mais valorizados por acreditarem serem regiões mais seguras. Contudo, com 

o tempo, elas não conseguem manter o padrão de vida das áreas mais nobres da 

cidade, assim, é frequente que se mudem algumas vezes em direção a bairros 

localizados na Zona Norte e menos valorizados. Há uma incidência na proximidade 

das moradias desses estudantes. Foi possível observar nas falas algo como Pilares e 

Engenho da Rainha são bairros de nativos de Cabo Verde. Analogamente, Luís 

Batalha (2008) ao analisar a disposição geográfica de cabo-verdianos em Portugal, 

apontou para existência de “bairros cabo-verdianos” em Portugal, o que demonstra o 

fato de geralmente se concentrarem com certa proximidade locacional. 

Apesar de Pilares e Engenho da Rainha serem bairros relativamente 

próximos, possuem realidades distintas. O primeiro está numa região próxima de 
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comércios e possui residências de médio padrão. O bairro Engenho da Rainha 

corresponde a um dos mais pobres da cidade, sendo constituído por conjuntos 

habitacionais e algumas comunidades.  

Quanto a divisão de moradia com brasileiros, uma das entrevistadas narrou 

que teria morado por um curto período em uma república com estudantes nascidas 

no Brasil e que a experiência não teria sido agradável , em razão, dos costumes 

diferentes e que, segundo ela, as brasileiras seriam muito desorganizadas. A 

possibilidade de morar com conterrâneas significou um alívio, e complementa que não 

pretende ou recomenda que cabo-verdianas morem com brasileiras. 

Das duas casas de estudantes que pude frequentar, uma se tratava de um 

apartamento e a outra de uma casa dentro de um quintal com mais algumas moradias. 

Ambas não possuíam ornamentações e os móveis aparentavam ser antigos. Nas duas 

situações, ficamos na sala , espaço reservado por elas,  para nossas conversas e com 

cuidado para que os outros moradores, que lá estivessem não pudessem interromper. 

E como se tratavam de casas compartilhadas com outras igualmente universitárias, 

sempre se encontrava alguém nos quartos estudando. Nessas moradias visitadas, o 

apartamento era dividido entre quatro universitárias cabo-verdianas e a casa entre 

duas cabo-verdianas e o namorado de uma delas. 

As constantes mudanças de moradias não aparentavam ser um entrave 

para as minhas interlocutoras. É algo natural, não sendo relatado com um transtorno. 

Sempre que se mudam, estão em busca de melhorias, seja de valores de alugueis 

mais acessíveis ou por companhias mais agradáveis. Dividir a casa com cabo-

verdianas, foi apontado por todas as estudantes como a melhor opção. 

 

4.3 ESTABELECER-SE NO FALSO PARAÍSO: CONTRASTES ENTRE A 

EXPECTATIVA E REALIDADE 

  

A expressão “paraíso” para retratar a imagem inicial que os estudantes 

possuem sobre o Brasil, aparece em muitos estudos (SUBUHANA, 2007; KALY, 2001; 

GUSMÃO, 2007; MUNGOI, 2004). Em cada um dos casos, se refere a uma 

nacionalidade africana, Subuhana (2007) aborda os moçambicanos no Rio de Janeiro, 

Kaly (2001) narra sua própria experiência como senegalês no mesmo estado, Gusmão 

(2007) e Mungoi (2001) trabalham com múltiplas nacionalidades de origem africana. 

Embora, haja diferença de origem dos sujeitos, o que fica evidente é que se mantém 
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uma imagem do Brasil no exterior que diverge , muitas vezes, da realidade. No caso 

de Subuhana (2007), o paraíso é social, que as famílias dos jovens moçambicanos 

visualizavam o país como um local de muitas oportunidades: “como sinônimo de 

desenvolvimento e progresso” (p.326). Enquanto Kaly (2001), Gusmão (2007) e 

Mungoi (2001) se tratava de um “paraíso racial”, tendo em vista, a disseminação do 

mito da democracia racial, sendo os dois últimos autores têm como universo os 

estudantes PALOP. 

Nessa perspectiva, a imagem do Brasil para as minhas interlocutoras, é tão 

paradisíaca quanto a abordada pelos autores, seguem influenciadas pelo que é 

difundido internacionalmente pelos meios de comunicação, de o Brasil como um local 

do povo alegre e cenário de belas paisagens . Mais especificamente, o Estado do Rio 

de Janeiro, que é associado pelas suas praias, pontos turísticos e pelo carnaval. Em 

contrapartida, também é muito noticiado o alto índice de criminalidade, alguns 

programas de televisão, notadamente os de cunho jornalístico, também são 

transmitidos em Cabo Verde, o que influencia na escolha da universidade a qual 

concorrer.  

No processo de inscrição realizado em Cabo Verde, há a possibilidade de 

concorrer em mais de um curso, inclusive em universidades diferentes. Com base 

nisso, apenas uma de minhas informantes assegurou ter escolhido o Rio de Janeiro 

como a sua primeira opção. Há uma grande procura pelo nordeste, como 

consequência, dos seus voos diretos para Cabo Verde e o padrão de vida ser mais 

barato. 

Não é necessária uma pesquisa muito elaborada para que as estudantes 

descubram os lugares cuja manutenção de vida é mais caro, o próprio Manual do 

Estudante Convênio(2013), disponibilizado pela internet, já traz informações básicas 

sobre cada região do Brasil. Para aqueles que ainda não estiveram no país funciona 

como um primeiro contato sobre os seus estados e regiões, além de explicações 

relativas a documentação, como citado anteriormente. 

A imagem, embora em maior parte positiva, não deixa de ser estereotipada, 

transmitida em grande parte pelas novelas. A imagem da mulher brasileira como 

símbolo de beleza e sensualidade mostra o outro lado, de uma falsa ideia de 

democracia racial, quando na verdade são vistas apenas como objeto sexual, como 

aponta o estudante senegalês PEC G no passado e atual professor universitário, Alain 

Kaly (2001), que narra a sua própria experiência e expectativa em relação ao país: “O 
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Brasil faz sonhar qualquer ser humano, homem ou mulher, de qualquer parte do 

mundo, de qualquer credo religioso e de qualquer opção sexual. Muitas pessoas 

acreditam que o Brasil tem as mulheres mais lindas por causa da mistura das « três 

raças »” (p.108). 

O Brasil exerce forte influência sobre Cabo Verde, expus no Capítulo 1, 

como diversos intelectuais brasileiros foram importantes para a consolidação da 

identidade mestiça local54. Sendo assim, a crença em uma democracia racial foi 

propagada por intelectuais no passado e  no exterior essa imagem segue sendo 

transmitida, o que em alguma medida gerou uma identificação nas jovens. Essa visão 

acerca do Brasil estimulou uma das jovens que entrevistei, por conta da miscigenação, 

acreditava que se parecia muito com Cabo Verde, como exemplo disso, ela citou que 

a ilha de São Vicente, era também chamada de “Brasileirinha”, tendo em vista a 

semelhança com o carnaval brasileiro. Muitas delas se disseram motivadas a vir para 

o país, sobretudo, por haver uma proximidade cultural com Cabo Verde, dado o nível 

de referência que  os intelectuais brasileiros foram aos locais. O que se torna 

contraditório no subcapítulo sobre moradia, posto que, em suas elocuções, morar com 

brasileiras seria desagradável por conta das diferenças culturais. Essa fala demonstra 

que a crença em uma forte semelhança cultural, ocorre em uma visão inicial sobre o 

Brasil, construída em seu país de origem e que vai se desintegrando com o convívio 

no local de acolhida. 

Ao realizarem um comparativo entre a visão inicial e a de após 

desembarcar no país e mais especificamente no Rio de Janeiro, as estudantes 

demonstraram surpresa do ponto de vista negativo: “Uma vez uma amiga veio me 

visitar e disse que isso aqui não se parece em nada com o Rio de Janeiro” (Mônica). 

Enquanto Marcela asseverou: “Não imaginava tanta gente morando nas ruas e tantas 

comunidades”. A referência de Rio de Janeiro ao qual se dirigem são as partes mais 

valorizadas da cidade, as praias, a Zona Sul, completamente oposta às regiões da 

Zona Norte, menos valorizadas, em que essas jovens moram. 

Em contraposição ao estereótipo que se construiu acerca do Brasil, essas 

moças, convivem com a imagem que os brasileiros têm sobre a África, como um 

continente de extrema miséria e doenças. Para elas, os brasileiros, incluindo 

professores e colegas de turma poderiam se informar mais, ao invés de usarem 

 
54 A aguardada viagem de Gilberto Freyre a Cabo Verde é um exemplo do quão famoso e como 

servia de influência aos intelectuais locais. 
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expressões ou perguntas ofensivas sobre seu continente de origem. Foram descritos 

momentos em que os professores das minhas interlocutoras, todos da área de saúde, 

utilizavam exemplos de doenças tendo o continente africano como referência. 

Perguntas sobre se lá usam roupa como os brasileiros, se teriam internet 

em casa ou rede de esgoto, se moram em meio a animais selvagens, são alguns 

exemplos citados. O que se torna ainda mais exaustivo na concepção das estudantes, 

é o fato que os colegas e professores poderiam ser menos preconceituosos sobre a 

África, já que justamente representavam para essas jovens a camada com ensino 

superior e, supostamente, intelectualizada Assim, essa recepção preconceituosa teria 

sido frustrante e adiantaram os comentários que iriam presenciar além dos espaços 

universitários. Furtado (2017, p.54), atual professor na Universidade Federal da Bahia 

, discorreu suas primeiras experiências enquanto universitário cabo-verdiano no 

Brasil: 

 

Para mim, duas questões se colocavam. Ou melhor, duas eram as angústias. 
A primeira questão resultava do estranha+mento e do impacto inicial de me 
sentir, literalmente, um “exótico”, num duplo sentido, enquanto negro e 
enquanto africano (estrangeiro). A segunda questão, articulada à primeira, 
dizia respeito às perguntas que me eram colocadas: de onde você vem? 
Onde fica Cabo Verde? É África? Você é africano, com esse sotaque? Parece 
português. Como você chegou ao Brasil, de ônibus, trem?  

 

A dimensão que se tem acerca da África no Brasil é de um completo 

desconhecimento, suprimem as nacionalidades e tratam todos apenas como africano. 

Para elas não havia essa consciência, embarcaram reconhecidamente como cabo-

verdianas e, na chegada ao país , foram compreendidas genericamente como 

africanas. Em outros trabalhos similares, essa característica identitária também foi 

abordada e apontam para as mudanças que possam sofrer no trânsito (GUSMÃO; 

2007; HIRSCH, 2007; MOURÃO, 2001). 

Uma das estudantes conveniadas assegurou que nas escolas brasileiras o 

ensino deveria ser modificado, pois, para ela, o brasileiro teria um total 

desconhecimento sobre o continente africano: “Acho que a história daqui desde o 

ensino fundamental é muito deficiente. Porque eu já acompanhei o que dizem os 

brasileiros (sobre a África), e logo o Brasil que também passou pela colonização”. 

Assim como explicitado por essa jovem, a defasagem desde o ensino básico no 

currículo escolar que deveria compreender a história  sobre o continente africano, 
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gerou uma falta de conhecimento de tal forma que teria favorecido a disseminação de 

estereótipos negativos55. 

Enquanto isso, as outras estudantes corroboram com o fato de que o 

brasileiro pouco conhece sobre o continente delas, de modo que a África é percebida 

de maneira homogeneizante, ou seja, os estudantes africanos presentes no Brasil 

perdem a nacionalidade assim como suas diversidades culturais, passando a integrar 

o bojo dos africanos. Então através do olhar brasileiro, a cor unifica esses estudantes, 

a mesma cor que possui brasileiros marginalizados, o que resulta com que os 

estudantes sejam tratados de modo preconceituoso e da mesma forma que os nativos. 

O fato do imaginário da população atribuir à África um continente 

estigmatizado pela fome, miséria e guerras civis, tem como consequência não haver 

a diferenciação entre os países, já que seria um aglomerado de todos esses pontos 

negativos. Sendo assim, isso é transferido para os estudantes que reclamaram a 

forma como era abordada seu país de origem, assim como as expressões 

preconceituosas utilizadas pelos brasileiros sempre tendo como referência a África de 

extrema pobreza. 

No que concerne a generalizações, nossas interlocutoras mencionaram 

outro desconforto, que os brasileiros costumam sintetizar os negros, vindos de países 

do continente africano falantes de português, como angolanos. Petrus (2001) pontua 

que angolanos teriam se tornado uma espécie de categoria generalizante, pouco 

rigorosa, que inclui diversas outras nacionalidades, especialmente utilizada no Rio de 

Janeiro. A visibilidade dada aos angolanos surgiu em virtude de períodos de intensa 

migração no século XX. Para Subuhana (2007, p.120): 

 

Isso faz com que o negro africano, muitas das vezes, seja sujeito a discursos 

e ações preconceituosas e estigmatizantes, sendo comum o uso da categoria 

“angolano” para se referir a todo indivíduo oriundo do continente africano, 

independentemente de sua nacionalidade. Essa generalização é tão 

arraigada que perpassa em indivíduos de todos os níveis socioeconômicos e 

até acadêmicos. 

 

Nessa perspectiva, escutei relatos como: “É normal que qualquer africano 

de língua portuguesa, aqui no Brasil, seja identificado como angolano” e “Vocês na 

África, só conhecem Angola”. E o que mais incomoda sob a ótica dessas jovens, no 

 
55 Há uma vasta literatura acerca da colonialidade e epistemologia, no entanto, não é o foco 

aprofundar no assunto, neste trabalho. 
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fato de serem identificadas como angolanas, é a imagem que se constituiu no Rio de 

janeiro, sobre tal nacionalidade. Subuhana (2007), moçambicano, contou, nesse 

sentido, a sua própria experiência ao chegar no Brasil e ser chamado de angolano. 

Além disso, ele narrou que havia uma representação de um angolano em um 

programa de humor da televisão brasileira: “Os adjetivos atribuídos ao personagem 

“angolano” eram: esperto, simpático, “171”, “5”, e, nada discreto no jeito de se vestir” 

(p.332). Essa denominação ocorre devido ao fluxo intenso de angolanos para o Brasil, 

especialmente, trato aqui o caso do Rio de Janeiro, que vieram imigrantes em 

contingentes expressivos, nos contextos de guerra civil na década de 1990 e 

continuam chegando, como refugiados, migrantes econômicos e como universitários 

PEC G. 

Em contrapartida, um efeito do modo abrangente que foram nomeados os 

estudantes como africanos, ao mesmo tempo em que, desperta indignação por 

dificilmente ser especificado o seu país de origem, especificamente cabo-verdianos, 

passam também a se identificar como africanos, identidade que muitos asseguraram 

não ter se deparado no seu país de origem.  Conforme aponta Hall: “Na situação da 

diáspora, as identidades se tornaram múltiplas” (2003, p.27). Ocorre então, um 

processo de ressignificação de identidades dos discentes após a migração temporária 

para o Brasil, e as vivências no novo país: 

 

Na prática o que se observou foi que, durante a experiência de deslocamento, 
as identidades negra e africana foram ressignificadas por muitos desses 
jovens em um processo que em geral veio acompanhado de mudanças de 
comportamento e atitudes, bem como da exibição pública de atributos 
associados à negritude como roupas e cabelos. (Hisch, 2009, p.73). 
 

Assim como foi visto na passagem anterior, em determinado eventos ou 

situações, se torna necessário expressar a sua negritude, através de roupas coloridas 

com tecidos estampados trazidos de seu país, penteados com variações de tranças 

ou comidas típicas. São realizadas festividades no dia da independência de Cabo 

Verde, com música e comida local, amigos provenientes de outros países africanos, 

como República Democrática do Congo, Angola e Benin, além de alguns brasileiros. 

Realizam reuniões em que preparam a famosa cachupa de Cabo Verde, prato 

preparado com milho, feijões, legumes e, podendo ser feito com carnes de boi ou 

peixes, sendo a principal referência da culinária cabo-verdiana. 
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Orgulhosas dessas festividades me apresentaram fotos dos anos 

anteriores, suas roupas e adereços as tornavam muito diferentes das moças que 

convivi durante as entrevistas, em que costumavam estarem vestidas com calça 

jeans, camisetas e cabelos com penteados mais simples, ou nenhum. 

A relação quanto a sua identidade, negra, africana, se torna ambígua, pois 

ao passo que se incomodam com o fato da invisibilidade em que se encontra o seu 

país de origem, em muitos momentos quando escutam que se assemelham com 

brasileiras, por conta da miscigenação, a resposta é enfática: “Sou africana!”. As 

dimensões identitárias se ressignificam com o trânsito, assumem a africanidade, 

porém, argumentam que além de africanas, deveriam ser reconhecidas como cabo-

verdianas, país totalmente desconhecido pela população brasileira. 

Um exemplo dessa ambiguidade eram os eventos de confraternização que 

costumavam ocorrer, nos anos anteriores, em que os angolanos costumavam alugar 

espaços em regiões de variedade noturna, como no bairro da Lapa na parte central 

do Rio de Janeiro. Nesses espaços havia músicas e danças de diferentes regiões do 

continente, comidas típicas e roupas com estampas provenientes de sua terra natal. 

As festas ocorridas no dia da África pareciam sublimar qualquer diferença ou 

rivalidade e ser palco para promover a sua cultura nacional e celebrar o continente 

coletivamente. 

A cultura africana quando não vista de modo depreciativo, é levada a 

categoria de exótica. Nesse sentido, uma estudante comentou: “Tem hora que não 

aguento mais perguntas sobre meu penteado e o meu cabelo”(Luciana). A moda, 

também reitera esse caráter exótico, com a denominação de alguns tecidos como 

étnicos. Uma estudante comentou que tecidos com estampas similares aos modelos 

de seu país de origem, estariam “na moda” no Brasil. Lívio Sansone (2000) ao 

comentar a mercantilização de objetos de cultura negra no país, divide a sua análise 

em dois locais: Rio de Janeiro e Salvador, em que cada um, teria seus modos próprios 

de vender a cultura “afro” e que esses elemento reforçariam estereótipos de harmonia 

entre as raças. No caso do Rio de Janeiro, com o carnaval mundialmente conhecido, 

e as baianas, como vendedoras de acarajé com vestimentas que faz alusão ao 

candomblé na Bahia. No entanto, o autor aponta que em muitos momentos é melhor 

ser um “assimilado”, do que usar esses objetos étnicos, o autor cita como exemplo um 

cabelo rastafári e um cabelo alisado, o segundo custaria menos. 

 



87 
 

4.3.1 Sotaque brasileiro ou sotaque cabo-verdiano? 

 

Outro descontentamento do ponto de vista cultural é o fato de acreditarem 

que os brasileiros mudam o tratamento com elas, assim que percebem que são 

estrangeiras, pelo sotaque português diferente do local. Uma forma de burlar esse 

tratamento diferenciado é a incorporação do sotaque do português falado no Brasil. 

Gusmão (2011) aponta que, muitas vezes ocorre que os estudantes provenientes do 

continente africano em trânsito passam por um processo que não são mais 

identificados como um típico habitante de sua terra natal, bem como, não é percebido 

como um brasileiro no Brasil, como se criasse uma terceira identidade como produto 

do trânsito. 

Nesse sentido, Hall (2003) com o intuito de apresentar a hibridez das 

identidades, comenta a transformação na cultura proporcionada pela diáspora. O 

diálogo cultural, dentro da lógica moderna era o fator que possibilita novas 

combinações, tendo em vista, a circulação de elementos culturais promovidos com a 

globalização. Então, a cultura atrelada à diáspora era um modo de subversão as suas 

formas atreladas a nação.  

Ao contrário da internacionalização estudantil em outros lugares do mundo, 

em que usualmente os estudantes se deslocam com a finalidade de aprender uma 

nova língua, segundo dados já apresentados, o maior quantitativo de estudantes PEC 

G no país são de língua oficial portuguesa. Isso demonstra que não há a prioridade 

no aprendizado de uma nova língua, e sim, a comodidade de cursar o ensino superior 

no exterior com o idioma que já domina. 

Um dado interessante que foi possível observar através das declarações 

das estudantes, foi a respeito das contradições sobre a língua portuguesa. Ao passo 

que, algumas delas se referem à língua como uma imposição colonial que perdura até 

a contemporaneidade e que teriam dificuldade com as variações do “português 

brasileiro”, outras dizem que teria sido um fator de aproximação, que teria tornado a 

vinda para o Brasil viável: “O português de Brasil e de Cabo Verde são parecidos, só 

o sotaque e algumas palavras que diferenciam. O entendimento é sem grande 

dificuldade. Lá em Cabo Verde, na escola o que se fala é o português, entre os amigos 

e família só se fala o crioulo.” (Luciana). 

Nesse sentido, embora fiquem claras as contradições referentes à língua, 

tornou-se evidente que o português, segundo as estudantes era a língua destinada às 
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formalidades, enquanto o crioulo estava ligado a afetividade e ao saudosismo, visto a 

distância de casa e dos familiares: “A divisão entre o crioulo e português acaba sendo 

normal, desde pequeno a gente sabe onde falar cada uma das línguas. Apenas nos 

lugares formais se fala o português.”(Luciana). 

O crioulo desde a colonização era identificado como um idioma vulgar, fruto 

de uma fusão de língua local com a língua portuguesa, por isso não era propícia para 

ser dita em ambientes formais, o que teria gerado o seu silenciamento: “(...)'civilização' 

europeia é 'superior' e radicalmente diversa da 'civilização' indígena, habitante das 

terras extra-europeias, e, logo, 'inferior'; donde se conclui que essa língua misturada, 

apesar de língua culta europeia modificada, é uma 'algaravia', 'vulgar', 'tosca'. 

(BRANCO, 2012, p.36) 

Por outro lado, algumas das minhas interlocutoras ressaltaram que passam 

por algumas dificuldades diante das variações da língua portuguesa falada no Brasil. 

Mas mesmo assim, se trata apenas de confusões iniciais com significados diferentes 

que podem ter as palavras, ou a demanda de um raciocínio antes de se expressar: 

“Eu sempre organizo o português antes de falar”. De modo geral, a língua portuguesa 

com suas variações encontradas no Brasil não é de um complexo entendimento, mas 

mesmo assim, aparenta causar uma exaustão, tendo em vista seu caráter obrigatório 

e formal: “Adoro falar com cabo-verdianos. Sinto muita saudade de falar crioulo aqui.” 

(Camila). 

No diálogo com as jovens, foi perceptível como a fala de algumas delas se 

assemelhava com a de uma nativa local, com a ausência quase que total de sotaque 

e a presença de gírias cariocas: “O português é totalmente diferente, mas isso é uma 

coisa mais fácil de adaptar porque a gente vê novelas, passa globo, Record... Quando 

chega aqui a gente perde o sotaque mesmo, vai diminuindo com o tempo, quando 

chega na rua não conseguem diferenciar se a gente é estrangeiro ou não.” (Marcela). 

No contexto de globalização, assim como foi assegurado na fala de uma das 

entrevistadas, as culturas são difundidas através das tecnologias, como programas 

de televisão, filmes e internet. (HALL, 2003) 

A adaptabilidade não ocorre apenas nas variações da língua portuguesa, 

com o sotaque e modos cabo-verdianos ou brasileiros, contudo, fui informada por uma 

delas que língua não é uma barreira: “Não tem isso de a gente não saber uma 

determinada língua não. O cabo-verdiano tem facilidade de aprender qualquer língua.” 
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(Camila). Em face disso, ela apresentou mais uma dimensão de como o cabo-verdiano 

seria capaz de se adaptar a qualquer país, em função dessa característica inata. 

 

4.3.2 Mobilidades como constitutivo da cabo-verdianidade: A gente já nasce 

para imigração 

    

Em um contato direto com as jovens, as indaguei a respeito das motivações 

que as trouxeram ao Brasil, foram muitas as respostas, mencionaram desde questões 

pessoais, incentivos familiares  além de limitações financeiras. O objetivo da pergunta 

era perceber como visualizavam a mobilidade e as motivações. 

No que concerne a questões pessoais e familiares, foi apontado como 

exemplo por Camila, que a vinda para o Brasil teria sido motivada por um aumento da 

liberdade, já que, segundo a mesma, seus pais eram superprotetores. Cabe destacar, 

que foi a única que sinalizou para um objetivo tão particular. Mesmo assim, teria 

apontado que Cabo Verde foi construído por meio da migração, então isso, facilitaria 

a ida de cabo-verdianos para o exterior. Para Dias (2000), os estímulos que levam a 

mobilidade cabo-verdiana para o exterior é o interesse e a possibilidade de conhecer 

a busca pelo acesso ao novo, nessa perspectiva, independente do complemento a 

resposta para “Por que o Brasil?” passava por uma justificativa inicial particular e 

levando também  em consideração a curiosidade, por se tratar de um país 

culturalmente parecido. 

As questões familiares surgiram, nesse contexto, como um interesse dos 

pais que valorizam a educação de nível superior de prestígio. Logo em seguida, as 

universitárias especificaram que corresponde a uma educação de prestígio as  

instituições de nível superior portuguesas e brasileiras. Tal classificação foi associada 

às universidades brasileiras por todas as estudantes. A busca por um diploma 

valorizado é decorrente, segundo minhas interlocutoras, da possibilidade de ocupar 

os melhores cargos no país de origem. Como modo de exemplificar tal prestígio, uma 

delas aponta que um dos ministros cabo-verdianos teria cursado o ensino superior em 

uma universidade brasileira. Diferente do que ocorre no Brasil, onde algumas 

faculdades particulares possuem mais destaque do que outras e as universidades 

públicas são ainda mais disputadas, em Cabo Verde, somente o fato de estudar no 

Brasil, já seria o suficiente para ter um currículo mais atrativo que os locais. O diploma  

obtido no Brasil seria vislumbrado como superior comparado ao cabo-verdiano e 
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propicia consequentemente, as melhores oportunidades no retorno ao país. Houve 

algumas menções ao fato de ter um conhecido que trabalha na mesma área em Cabo 

Verde, que poderia indicá-las para alguma oportunidade de emprego após a 

formação. 

Não só Cabo Verde, porém como para o restante dos PALOP, Portugal era 

o local que os jovens desejavam cursar o nível superior, o que persiste ainda na 

contemporaneidade. (GUSMÃO, 2011; HIRSCH, 2007; MUNGOI, 2006; SUBUHANA, 

2008; TCHAM, 2016; MOURÃO, 2014). O empecilho para a realização de tal desejo, 

segundo relato das estudantes, era a questão financeira, o que muitas vezes restringia 

aos jovens que gozavam de melhores condições. Os fatores determinantes relativos 

aos custos são que em Portugal as universidades são pagas, diferente do que ocorre 

no Brasil em que mesmo as faculdades particulares, não são cobradas aos estudantes 

conveniados e, além disso, há a desvalorização do escudo cabo-verdiano frente ao 

euro ser maior do que em relação ao real. 

Segundo Tcham (2012), o interesse por cursar prioritariamente o ensino 

superior em Portugal é fruto ainda do que foi disseminado sob a ótica colonial que lá 

consistiria no local do refinamento, do acesso ao que é de qualidade. Além de uma 

superioridade aos conterrâneos que falam línguas locais: “Ao apropriar-se de 

símbolos ocidentais da língua, isto, basta para um crioulo poder se impor e subjugar 

a maioria da população nativa que “prefere manter intactas” suas tradições e 

costumes próprios. ”(TCHAM, 2012, p.150) No entanto, em alguns relatos, foi dito que 

o Brasil seria uma opção melhor, muito em virtude dos aspectos financeiros e que o 

ensino brasileiro não estaria abaixo do português. Mesmo assim, fui comunicada 

sobre casos de familiares das jovens que desejavam que elas fossem para Portugal, 

se por um lado, parece ambíguo, tendo em vista, que algumas delas disseram que o 

Brasil atualmente, segundo experiências de quem veio recentemente, seria melhor. 

Por outro lado, Portugal permanece no imaginário como o tradicional, o país para onde 

mais se deslocavam os jovens de mesma nacionalidade no passado, e por isso, muito 

incentivado pelos familiares, principalmente, os mais antigos. 

Nesse sentido, por se tratarem de jovens oriundos de classe média, cuja a 

formação de seus pais tenha atingido o nível superior e que desempenhavam 

atividades econômicas que exigiam tal titulação em Cabo Verde ,o anseio, tanto 

individual quanto familiar, de estar matriculado em uma universidade de prestígio, se 

torna uma estratégia de reprodução. O que possivelmente garantiria a permanência 
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na mesma classe social ou uma ascensão. Em todos os casos, pelo menos um dos 

pais desempenhavam funções que requerem o nível superior completo: 

 

As estratégias de reprodução – conjunto de práticas do ponto de vista 

fenomenológico, bastante diferentes, pelas quais os indivíduos ou famílias  

tendem  inconsciente ou conscientemente, a conservar ou aumentar seu 

patrimônio correlativamente, a manter ou melhorar  sua posição na estrutura 

das relações de classe – constituem um sistema que, sendo o produto do 

mesmo princípio unificador e gerador funciona e transforma-se como tal. 

(BOURDIEU, 2011, p.122). 

 

Como vimos anteriormente, as redes de solidariedade entre esses 

estudantes se inicia na chegada ao Brasil devido, sobretudo, a dificuldade na 

obtenção da moradia. Uma das estudantes assevera que quanto antes for realizado o 

contato com parente ou amigo que esteja ou já esteve no país, com mais informações 

elas chegariam. Ao serem indagadas se teriam algum conhecido próximo que já 

teriam vindo ao Brasil, todas confirmaram, bem como, para outros países incluindo 

Estados Unidos e Portugal. Essas pessoas, sempre eram citadas pelas estudantes 

como exemplos de sucesso visto que, retornavam ao país de origem para ocupar 

cargos valorizados: “De fato, há toda uma vasta rede de relações que vai se tecendo 

e reatualizando entre os primeiros que partem e os que ficam, que faz com que estes 

possam elaborar certa constelação de elementos avaliativos em reação à sua 

provável relação futura.” (SUBUHANA, 2007, p.327). 

No entanto, essa rede é também constituída por discentes que foram, ou 

são atualmente conveniados, que devem obrigatoriamente ,como diz a legislação, 

retornar ao país imediatamente após a conclusão do curso. Em outros casos, estavam 

no país, porém, em outros estados. Esses fatores, podem explicar o sentimento de 

solidão e os comentários acerca de uma ampliação de assistência por meio do 

convênio. Os contatos tendo ficado restritos muitas vezes, às redes sociais e 

aplicativos de celular. 

Adiante, Urry (2010) destaca a importância do capital de rede nas 

mobilidades contemporâneas, esse que consiste em manter uma comunicação com 

pessoas, não estão necessariamente próximas, que possam trazer benefícios em 

múltiplas escalas. Esse modelo de capital depende de oito elementos para que possa 

ser produzido, que leva em consideração além dos contatos, toda uma estrutura para 

o deslocamento, seja, envolvendo a documentação, meios de transporte, uso de 

tecnologias, dentre outros: 
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1) um conglomerado de documentos, vistos, dinheiro e qualificações que 
possibilitam que o indivíduo locomova-se seguramente entre cidades e 
países;2) outras pessoas - colegas de trabalho, amigos ou familiares – que 
ofereçam convites, acolhimento e encontros; 3) capacidade de movimento 
em diversos ambientes, incluindo a habilidade, competência e interesse em 
usar telefones celulares, SMS, e-mail, internet, Skype etc.; 4) acesso 
considerável a informações e contatos; 5) equipamentos de comunicação; 6) 
lugares propícios e seguros para encontros e reuniões; 7) acesso a meios de 
transporte e tecnologias de comunicação; 8) tempo e outros recursos para 
monitorar os sete elementos anteriores, além da capacidade de remediar 
eventuais falhas. (Urry, 2010, p.10. Tradução minha56). 

  

Ainda acerca do capital de rede, em todos os casos, elas eram as únicas 

no Rio de Janeiro, seus conhecidos estavam em estados do nordeste ou em Minas 

Gerais. A condição econômica delas possibilitou que antes de se matricularem , já 

terem conhecido o país, seja por turismo, ou por meio de visita a pessoas próximas 

conterrâneas que aqui estavam estudando. Os familiares seriam parte importante 

desse processo de mobilidade que não condiz há uma decisão  apenas individual, 

mas se insere em relações e projetos familiares e pessoais mais amplos. Tendo isso 

em vista, todas comentaram que receberam incentivos, sobretudo, oriundos dos pais, 

que as aconselharam a respeito dos locais e cursos e que correspondiam ao 

responsável financeiro na maior parte do tempo57. Da vida em Cabo Verde, os 

familiares são os que elas lamentam sentir mais saudades, ou em crioulo, sodade, 

 
56  1 an array of appropriate documents, visas, money, qualifications that eneable safe movement of 

one’s body from one place, city, country to another; 
2 others (workmates, friends and family members) at-a-distance who offer invitations, hospitally and 
meetings, so that places and networks are maintained through intermitente visits and communications; 
3 movement capacities in relationship to the enviroments: to walk distances within different enviroments; 
to be able to see and board diferente means of mobiliity; to able to carry or move baggage;to have 
reandable timetabled information; to be able to acess computerized information; to arrange and 
rearrange connections and meetings; the ability, competence and interest to use mobile phones, text 
messaging,email, the internet, Skype etc.; 
4 location-free information and contact points: fixe dor moving sites where information and comunication 
can arrive, be stored and retrieved, including real/ eletronic diares,addres book, answerphonees, 
secretaries, offices, answering services,e-mails, websites, mobile phones; 
5 communication devices: to make and renake arrangements, especially on the move and in conjuction 
with others who may also bbe on the move; 
6 appropriae, safe and secure meeting places, both em route and the destination(s), including office, 
club space, hotel,home,public spaces, street corner, café, interspaces, with ensure that the body is  not 
exposed to physical or emotional violence; 
7 acess t ocar ,road space, fuel, lifts, aircrafts, trains, ships, taxis, buses, trams, minibuses, email 
account, internet, telefone and so on; 
8 time and other resources to manage and coordinate 1-7, especially when there is a system failure, as 
will intermittently happen 
57 No caso de Camila, a tia assumiu, mas logo após a melhoria das condições financeiras, os pais 
retomaram a função. 
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que por mais que seja sentida, nenhuma dela cogitou ser algo que as pudesse fazer 

desistir de estar no exterior. 

A sodade retratada aqui em crioulo por se tratar da língua da afetividade, 

por mais que Cabo Verde seja um país que tenha considerável parcela da população 

no exterior, foi muito abordada nas narrativas de minha interlocutoras e de estudiosos 

sobre a mobilidade cabo-verdiana (DIAS, 2000). Tal sentimento seria responsável 

pela ansiedade do retorno ao país natal e poderia estar associado à queda nos 

rendimentos acadêmicos em alguns momentos: “É impossível não lembrar e não 

chorar de vez em quando”. (Luciana). Conforme Dias (2000, p.54): 

 

Ao invés de  se colocar como um obstáculo à partida, a saudade apresenta-
se muitas vezes como um estímulo a ela. Afastar-se durante um longo 
período e ser ansiosamente esperado por aqueles que permaneceram na ilha 
faz parte  também do sonho  daquele que emigra. Ele espera ser recebido de 
braços abertos pelos familiares no momento de sua volta. 

 

No que diz respeito a como compreendem a mobilidade, uma estudante 

comenta: “A gente já nasce com a ideia de imigração. Não é como vocês brasileiros, 

que fazem intercâmbio, mas que pra morar é difícil.”. E ela prossegue: “Cabo Verde, 

foi construído por imigrantes. A gente tem uma condição ótima por causa disso! As 

pessoas viajam e investem no nosso país. A gente já cresce com isso.” (Raquel). 

Enquanto, uma outra estudante aponta: “O cabo-verdiano é adaptável, aprende 

qualquer língua” (Marcela). Esse é o modo que elas justificam o interesse por estudar 

no exterior. Migrar seria intrínseco ao cabo-verdiano que por conta disso, embora não 

saiba a língua de seu local de destino, seria apto para tal. Me aproprio do que Guedes 

(2012) apontou sobre seus interlocutores goianos e se assemelha a percepção das 

estudantes cabo-verdianas, é que a mobilidade é encarada como “coisas da vida”, no 

sentido de ser algo que cotidianamente integra as expectativas das pessoas. Hirsch 

(2007), em seus estudos sobre a identidade de estudantes conveniados cabo-

verdianos no Rio de janeiro, discorre que, um de seus interlocutores com o objetivo 

de retratar a adaptabilidade cabo-verdiana, teria dito que seriam como “camaleões”. 

No primeiro capítulo explorei o fenômeno da migração cabo-verdiana como 

algo recorrente desde o passado, enquanto colônia portuguesa. E essa mobilidade de 

cabo-verdianos para o exterior aparece também nos indicativos tanto no âmbito 

econômico, dada a importância das remessas na economia do país, como nas 

produções culturais, cujo fenômeno também costuma ser abordado. Na construção 
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do tópico acerca dos intelectuais e a disseminação da mestiçagem, me deparei como 

o fenômeno da mobilização foi trabalhado por um dos principais pensadores cabo-

verdianos do período colonial, Baltasar Lopes, que produziu o livro de ficção 

“Chiquinho”. Essa obra foi identificada por estudiosos como a mais popular cabo-

verdiana, por retratar a vida no arquipélago, incluindo a emigração para o exterior em 

busca de uma vida melhor. Foi considerado como primeiro romance originário do 

arquipélago e retrata, mais uma vez, o fenômeno da mobilidade como parte 

fundamental do que é ser cabo-verdiano. A temática abordada, embora fictícia, se 

confunde um pouco com a vida do autor, um dos fundadores da revista Claridade. 

Natural de Cabo Verde, vivenciou a mobilidade, ao cursar o ensino superior em 

Portugal: 

Agora eu seguiria para S. Vicente estudar o 6º e o 7° ano no Liceu. Papai deu 
ordem e Mamãe e Mamãe-Velha concordaram. Era justo aproveitar a minha 
boa cabeça. Em S. Vicente ficaria em casa de uma nha Cidália em quem 
nunca tinha ouvido falar. Mamãe-Velha disse, com o seu abundante recheio 
de autem genuit, que nós ainda éramos parentes. Ficavam-me para trás os 
campos em que me criei e os companheiros da minha infância. Mas tinha 
vontade de conhecer S. Vicente. Era a ilha que eu sentia da Praia Branca, 
quando estive com meu tio, para além da cintura do mar. S. Vicente era para 
mim a terra em que a civilização do mundo passa em desfile. Estava farto de 
ouvir falar no Porto Grande, no seu movimento, nos vapores de trânsito, nas 
imagens da Europa que passeiam pela cidade. Queria ver o mundo. Eu não 
sentia o ímpeto inquieto de Chico Zepa, de embarcar fugido num vapor, para 
percorrer os quatro cantos do mar, mas possuía espírito de aventura 
suficiente para ir até S. Vicente. De lá adivinhava o que o mar escondia aos 
meus olhos e podia ouvir a voz da minha gente, chamando-me.  (LOPES, 
1974, p.41). 

 

O trecho acima expressa, embora de forma fictícia, o interesse do cabo-

verdiano de conhecer novas localidades, ver o mundo, denota não só uma vontade, 

porém, um chamado, que embora tenha restado a sodade dos que ficaram e da sua 

terra de origem, a saída aparece quase como inevitável. São Vicente é o destino inicial 

do protagonista do romance, Chiquinho. A ilha mais povoada e movimentada do 

arquipélago, perdendo somente para Santiago, onde fica localizada a capital, Praia. 

Assim, como apresenta a literatura sobre mobilidades cabo-verdianas 

contemporâneas, é uma espécie de primeiro passo, que terá como desfecho a ida 

para o exterior, que no caso do livro, foram os Estados Unidos. Outro dado que 

apresenta a verossimilhança, é o fato de um parente próximo ser a ponte para a 

mobilidade, nesse caso, como uma companhia por se tratar de uma criança, e no caso 

de minhas interlocutoras, como um incentivo, pois trata-se de um informante que se 

lançou para além de suas fronteiras nacionais anteriormente. 
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A importância do acesso a educação aparece desde a época da 

colonização, posto que, possibilitaria a ocupação de cargos mais valorizados no 

sistema colonial. No durante e após ao processo de independência seu principal líder, 

Amílcar Cabral,  cursou a graduação no exterior,  a maioria dos claridosos também se 

formaram em Portugal e  integraram a Casa de Estudantes do Império. Através da 

revista Claridade, esses intelectuais contribuíram  na constituição de uma identidade 

nacional. A passagem de Chiquinho, retrata mais uma vez, a mobilidade motivada por 

fins de estudo, algo comum no país em que ainda concentra grande contingente de 

seus emigrantes estimulados por interesses acadêmicos. 

A excepcionalidade cabo-verdiana que narram minhas interlocutoras,  é 

representada pelos seus nativos através prontidão para a migração. Nós nascemos 

para isso, como afirmou a estudante, é a justificativa das jovens para o grande 

contingente no exterior. Ao citar que o país foi construído com base na imigração, 

ratifica a ideia de que a origem múltipla, seria mais uma motivação para o fenômeno 

da dispersão. Construiu-se na identidade cabo-verdiana que a migração é como uma 

espécie de especialidade nacional. (AKESSON, 2004). A condição ótima a qual a 

jovem se refere, estaria vinculada às remessas constantes enviadas ao país de 

nativos que se encontram no exterior. 

Para Akesson (2004), a saída de Cabo Verde vai além de uma estratégia 

ascensional, sendo algo que reafirma a identidade nacional. O que parece nas falas 

de minhas interlocutoras, por mais contraditório que seja, é que a ida para o exterior 

comprova que a diáspora é um traço da cultura cabo-verdiana, e que mesmo estando 

fora do país o vínculo não se rompeu, pelo contrário, se confirma a cabo-verdianidade 

com  o deslocamento: 

 
O emigrante cabo-verdiano  da mesma maneira, partilha dessa relação 
especial entre proximidade e existência. Como já destacado anteriormente, o 
emigrante joga com esses dois fatores continuamente. Ao mesmo tempo em 
que ressalta a sua cabo-verdianidade, como membro de uma nação  e com 
inúmeros vínculos com a sociedade cabo-verdiana, enfatiza também seus 
vínculos com o exterior, o que proporciona singularidade e prestígio. (DIAS, 
2000, p.73). 

 

A Constituição Nacional cabo-verdiana, tendo a sua última versão 

promulgada em 1992, em vários artigos, se dirige aos emigrantes. O teor dos artigos 

de um modo geral são os seus direitos e deveres. Propõe também, a participação nas 

eleições legislativas e presidenciais, o que evidencia a valorização da participação 
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política, presente também nos programas de governo, o que demonstra mais do que 

um interesse somente no envio de remessas. 

 
Artigo 7º (Tarefas do Estado)  
Apoiar a comunidade cabo-verdiana espalhada pelo mundo e promover no 
seu seio a preservação e o desenvolvimento da cultura cabo-verdiana; 
Artigo 22º (Princípio da universalidade) 
2. Os cidadãos cabo-verdianos que residam ou se encontrem no estrangeiro 
gozam dos direitos, liberdades e garantias e estão sujeitos aos deveres 
constitucionalmente consagrados que não sejam incompatíveis com a sua 
ausência do território nacional.58 
 

O discurso do presidente em exercício, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, 

em menção ao dia Internacional dos migrantes, comemorado no dia 18 de dezembro 

de 2018, retrata mais uma vez, essa questão econômica. Porém, não se dirigiu 

somente às remessas, comentou também, a contribuição nos países para os quais 

emigraram. Além de abordar uma mudança no cenário das mobilidades, em que Cabo 

Verde se tornou destino de imigrantes: 

 

Cabo Verde é um país de emigração. E os nossos emigrantes têm dado um 
contributo importantíssimo tanto para o desenvolvimento de Cabo Verde 
como para os respectivos países de acolhimento. Hoje, Cabo Verde é, 
também, um país de imigração, pois que tem vindo a receber um número 
expressivo de imigrantes, oriundos de várias paragens, mas com maior 
enfase para a região da Costa Ocidental Africana. Portanto, para nós, nada 
disto é estranho. Pelo contrário, Cabo Verde tem investido em políticas 
públicas para a melhor integração das nossas gentes nos diversos países de 

acolhimento.59 

 

Para Anderson (1989), a ideia de nacionalismo como uma comunidade 

política imaginada, é algo que se consolida a partir do fim do século XVII. Cabo Verde 

por sua vez, o sentimento é de dupla pertença, levando em consideração as 

contribuições africanas e europeias. (HIRSCH, 2007; 2011, MOURÃO). Nesse 

prosseguimento, ocorreu no arquipélago , o que assinala Anderson (1989), em que os 

deslocamentos propagaram tal sentimento nos territórios coloniais, o que mais uma 

vez ratifica a importância do movimento dos universitários cabo-verdianos para 

Portugal no passado e como foram essenciais para a construção de uma identidade 

nacional. É importante salientar, que o nacionalismo se constitui por algo imaginado, 

com o intuito de uma representação coletiva. Barth (1998), apontou que a ideia de 

 
58Dísponivel em : http://portais.parlamento.cv/rppd/legislacao/cr.pdf .Acesso em :14 de ago. de 2019 
59Disponível em: <https://presidencia.cv/arquivo/2528>.Acesso em: 09 de ago. de 2019 
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nação é criada em meio de um discurso, como visto aqui pelas minhas interlocutoras, 

que constrói a noção da mobilidade como algo típico ao cabo-verdiano. 

Hall (2003) se apropriou das ideias de Anderson, com a finalidade de refutar 

as identidades culturais vinculadas a padrões nacionalistas. O caráter da cultura na 

diáspora para o autor seria transnacional. Ideia que se assemelha a de Gilroy (2001), 

que se opõe totalmente de uma noção de cultura relacionada a nação. Para o autor, 

durante a diáspora se formou uma cultura negra que não poderia ser simplesmente 

atrelada a uma nacionalidade, essa seria a cultura do Atlântico negro, que ultrapassa 

fronteiras nacionais. Assim, as estruturas transnacionais para o autor contribuíram 

para um sistema de comunicação e trocas culturais, o que retrata o enfraquecimento 

de laços nacionais. 

O discurso do pertencimento se constrói na crença de uma identidade 

nacional que não consiste em negra e nem branca, sendo, portanto, mestiça, e que 

tendo em vista a ausência de uma população nativa e por ter sido povoada por 

diversas origens distintas, a mobilidade é apenas um traço próprio à identidade cabo-

verdiana, estando presente desde o seu mito fundador. Portanto, as culturas nacionais 

precisam da representação para que existam, e esses elementos que a representam 

é o que unifica os diferentes povos sob o contexto da nação: 

 

Para dizer de forma simples: não importa o quão diferente seus membros 
possam ser em termos de classe, gênero ou raça, uma cultura nacional busca 
unificá-los numa identidade cultural, para representá-los todos como 
pertencendo à grandes família nacional. (HALL, 2006, p. 59). 

 

A expectativa de retorno de minhas interlocutoras envolve múltiplas 

dimensões. O convênio só envia o diploma para o país de origem do estudante, não 

restando opção, após a conclusão do curso, senão retornar a Cabo Verde para pegar 

o documento. Por outro lado, como já destacado, o retorno não é retratado como algo 

imposto, pois há um sentimento de gratidão, de deixar seu contributo, retornando ao 

país que financiou seus estudos para aplicar os conhecimentos obtidos no exterior.  

O que fazer após dedicar seus aprendizados por pelo menos um tempo em 

Cabo Verde, se torna muito vago. Foram mencionados locais em que teriam melhores 

oportunidades, como por exemplo: Angola e Estados Unidos. O discurso nacionalista, 

é uma espécie de compromisso com o país. Visualizam a formação acadêmica como 

algo que possibilita levar ao desenvolvimento da nação, e por consequência, do 
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indivíduo, o que valoriza ainda mais a educação e incentiva a saída do país. 

Sintetizando, seria “sair, formar e voltar para retribuir” (MOURÃO, 2011, p. 63). Nesse 

sentido Mônica afirmou: “Pretendo voltar, morar lá e não sair. Só se for para férias, 

passear.” 

Cabe destacar, no que concerne aos projetos futuros, o tradicionalismo 

ainda  está presente na construção familiar cabo-verdiana e as mudanças de papéis  

femininos, dividem duas de minhas interlocutoras, que comentaram sobre a 

possibilidade de um casamento alterar os planos futuros. Há na verdade, uma divisão 

entre as concepções mais tradicionais de família e as contemporâneas, levando em 

consideração, o papel antigo e atual desempenhado pelas mulheres. 

 

4.4 GÊNERO E RACISMO: 

 

No que concerne aos aspectos raciais, Raquel, que morava com o 

namorado de origem angolana. A moça nos informou acerca de algumas situações 

que ele teria vivenciado por conta de sua aparência. Segundo ela:  “No Brasil, quanto 

mais negro, mais preconceito as pessoas têm”. Ela exemplifica ao narrar um 

acontecimento, citando que seu namorado, rapaz com uma tonalidade de pele mais 

escura do que a dela, foi até a casa de uma vizinha para pedir uma escada, porém, 

ao notar o jovem negro em seu portão, teria entrado rapidamente e trancado a porta, 

sem ao menos ouvir o que ele queria: “ Ela agiu como se ele fosse um bandido 

querendo assaltar a casa dela.” A estudante teria classificado a atitude da vizinha 

como racista. 

Apesar de alguns avanços recentes sobre ampliação de ações afirmativas,  

de existir uma lei que prega o ensino da história afrodescendente, como foram 

apresentadas no capítulo anterior, o país está longe de superar as desigualdades no 

âmbito racial. Embora seja possível constatar uma ampliação do debate no  país nos 

últimos anos, como foi revelado por minhas interlocutoras o racismo é velado. 

Sob esse prisma, racismo era um assunto controverso para os nossos 

entrevistados pois, ao mesmo tempo em que dizem não ter consciência de terem 

sofrido, por outro lado, elas sempre contam sobre algum caso vivenciado por colegas 

vindos de países em que a população tem a cor da pele mais escura, ou até por cabo-

verdianos mais negros. Portanto, devemos levar em consideração, que a maioria dos 

cabo-verdianos são miscigenados, o que faz com que, segundo eles: “sejam 
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confundidos com brasileiros”, em função de serem facilmente associados à categoria 

mulato. Na opinião delas, isso minimizaria a possibilidade de uma incidência de 

racismo. 

O fato de serem confundidas com brasileiras, poderia resultar numa melhor 

inserção na sociedade de acolhida, ao mesmo tempo, que podem ser alvo de 

preconceitos por serem incluídas em estigmas quanto a classe social, tendo em vista, 

a situação em que se encontra negros e pardos no país. Essas jovens que na maioria 

correspondem a classe média em seu país passam a ter que lidar com a mudança da 

percepção de sua classe social, bem como, o racismo, que atinge a população negra 

brasileira. Mesmo assim, possuem dificuldade na compreensão sobre as dimensões 

do racismo no Brasil, sempre relatado com algo mais latente com pessoas de pele 

mais escura, porém, a sutileza com que ocorre com os pardos, passa por elas como 

imperceptível ou que suscita dúvidas se realmente estaria acontecendo. 

Um dado relevante, é que quando nossos interlocutores lembram casos 

que definem como racismo, normalmente tem como vítima os homens e, além disso, 

o fato de serem tratados como bandidos conforme foi dito anteriormente, numa clara 

associação entre a cor com a ilegalidade, propagada pelo racismo no Brasil. Minha 

entrevistada apontou que em decorrência de sua cor ser mais clara, não poderia 

afirmar que sofreu preconceito, mas logo citou o irmão, que teria uma coloração de 

pele mais escura:  

 

“Por exemplo, o meu irmão que está lá na Paraíba, com uma pele um pouco 
mais escura do que a minha, disse que sofre preconceito direto. Ele no início 
quando chegou aqui, tinha um cabelo muito grande afro, e aí chegou um 
ponto que ele foi aconselhado por vários amigos e colegas que era para ele 
cortar o cabelo para não ser confundido com assaltante. Teve uma vez que 
estava no ponto de ônibus e ninguém quis ficar do lado dele, pois, o fato dele 
ser negro era meio que sinônimo de uma pessoa que pratica assalto... Então 
tem essas coisas...Uma pessoa negra é meio que percebida como alguém 
que pratica assaltos.” (Larissa). 
 

Vargem e Malomalo (2015, p. 15) abordam como órgãos de segurança 

pública atuam com esses estudantes, incluindo casos de jovens espancados pela 

polícia militar e prisões arbitrárias realizadas pela polícia federal: “Se a política 

migratória brasileira, em geral, é tratada ainda como “ caso de polícia”, ela atua ainda 

sobre os corpos de estudantes africanos de forma desumana. Os agentes do Estado 

da Imigração brasileira, sobretudo a polícia, continuam lidando com os imigrantes 

africanos.” 
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A incidência desses casos, se torna mais frequente com os homens, que 

passam por diversos imbróglios com a polícia no Brasil. Nesse sentido, algumas  

notícias que tem como foco estudantes africanos nas universidades no Rio de Janeiro, 

expressam mais uma vez o racismo vivenciado por eles. Em 2014, um universitário 

foi preso injustamente durante duas semanas e liberado após comprovada a sua 

inocência. Mais recentemente, em 2018, um estudante congolês de engenharia foi 

espancado a poucos metros da Universidade Federal Fluminense, a qual era aluno. 

Foi internado em um hospital estadual e dada a gravidade dos ferimentos passou por 

cirurgias. Por mais que nenhum seja de origem cabo-verdiana, isso ratifica a ideia 

expressa por elas que universitários africanos60 de diferentes origens sofrem com 

episódios de violência e preconceito.  

Em 2016, um relato de um estudante de medicina proveniente do Togo, em 

seu próprio blog, se tornou viral nas redes sociais. A viralização foi importante, no 

sentido que trouxe para grande parte dos leitores, o conhecimento da existência de 

estudantes de origem africana no país. O que constatou a imagem que se construiu 

acerca do continente em contraste com a dissolução paradisíaca do Brasil no exterior: 

 

Sou Fleury, estudante de medicina na UFRJ. Cheguei no Brasil em 2011 
através de um programa de convênio entre o governo brasileiro e o governo 
do meu país. Fora do Brasil, temos a visão de um país onde os negros têm 
acesso a todos os patamares. Chegando aqui, a realidade é completamente 
outra[...] É importante ressaltar que tendo uma gota de sangue preto na 
árvore genealógica não faz a pessoa ser negro, senão seria como se a gente 
partisse da lógica que o sangue negro fosse sujo (referência a” one-drop role” 
regra de uma gota” lei racista utilizada ainda hoje por alguns americanos). Eu 
sou um exemplo, meu sobrenome é Johnson, porque sou descendente 
distante de um inglês branco, e isso faz de mim um branco?! Repense. Quem 
sofre racismo nas ruas é o negro, quem sempre é o primeiro suspeito de 
roubo é o negro, não é você que se autodeclarou sem ter nem o fenótipo da 
raça negra, e que acha o lábio grosso feio. Um dia eu fui procurar estágio em 
um hospital e disse:– “Sou estudante de medicina e marquei para conversar 
com o Dr fulano hoje por causa do estágio”. – A mulher branca que me 
atendeu me perguntou: você quer estágio para aluno de fisioterapia? – Eu 
disse não, estágio para aluno de medicina – Ela repetiu de novo: estágio para 
alunos de fisioterapia? Alguém sabe a semelhança entre as duas 
palavras? Porque eu não vejo. 
Outra caso que aconteceu é que no sexto período da faculdade, eu 
examinava uma paciente todos os dias, pois era responsável junto com outro 
colega pelo leito em que ela estava. E sempre que eu chegava para examinar, 
eram vários xingamentos e ela me pedia para chamar o médico. Eu achava 
que era porque eu sou estudante, até que, um dia, eu cheguei quando ela 
estava sendo examinada por uma enfermeira branca, e ela disse: o 

 
60 A mídia brasileira, quando aborda esses acontecimentos, dificilmente, distingue a nacionalidade do 
estudante, sintetiza apenas como de origem africana. 
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enfermeiro chegou. A enfermeira lhe disse que eu que era o médico e ela a 
enfermeira. Entendi então o porque ela me pedia para chamar o médico.61 

 

O relato de Fleury, retrata o que as estudantes comentaram acerca do 

paraíso social/racial (SUBUHANA, 2007; KALY, 2001; GUSMÃO, 2004) que se criou 

na imagem do Brasil no exterior. É importante lembrar, que não tenho a pretensão de 

analisar a vivência de estudantes africanos como um todo. Utilizo o exemplo do rapaz 

anterior, assim como as minhas interlocutoras o fazem, ou seja, comentam o racismo 

de modo relacional, levando em consideração o fato dos estudantes com as 

tonalidades de pele mais escura sofrem um racismo mais direto e explícito, enquanto 

elas não saberiam ao certo se já teriam vivenciado: “Eu acho que não sofri um 

racismo”. Digo explícito, tendo em vista que ao mesmo tempo em que Raquel 

assevera que há no Brasil racismo, explica que é algo disfarçado, em suas palavras, 

debaixo do tapete. 

  Conforme Lima e Vala (2004): “As pessoas, face às pressões da 

legislação antirracista e dos princípios da igualdade e da liberdade apregoados pelas 

democracias liberais, começaram a expressar seu preconceito de uma forma mais 

sutil e velada.” E é isso que duas de minhas interlocutoras observaram. Talvez por 

conta da cor de suas peles serem mais escuras, isso tenha ficado evidente, tendo em 

vista, que as outras citaram fatos com conhecidos e até um irmão, porém não se 

posicionaram tecendo comentários mais aprofundados acerca do tema. 

A impressão que elas transmitem, é como se o Brasil, enquanto o local de 

acolhida, além de despertar para a valorização da sua negritude, desvela a existência 

do racismo. Algo que quando comentam acerca de Cabo Verde, não conseguiam 

identificar de imediato, enquanto locais. Como mencionado no primeiro capítulo a 

noção de uma identidade nacional se constrói sob um aspecto de homogeneidade, 

em virtude da mestiçagem, como símbolo de diferenciação e característica da 

população (ANJOS, 2004). Sendo assim, Hisch (2007) ao comentar a sua passagem 

por Cabo Verde, discorreu que lá não havia censos étnicos ou raciais. A surpresa e o 

choque com o qual o questionamento dela provocou aos trabalhadores do Instituto de 

Estatística deixou claro como o assunto é algo pouco discutido, sustentado pela ideia 

da homogeneidade nacional. 

 
61 Disponível em: https://fleuryjohnson.wordpress.com/2016/07/21/191/. Acesso: 09 de jun. de 2018. 
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Embora não seja visualizado como uma questão, como foi visto no primeiro 

capítulo, há uma oposição entre o nós cabo-verdianos e os manjacos, termo que 

inicialmente era utilizado para designar uma etnia de Guiné Bissau e com o tempo 

passou a ser utilizado para sintetizar todas as pessoas de origem mais escura oriunda 

de países africanos. 

No que diz respeito a divisão sexual, de acordo com Bourdieu (2003, p.15): 

 

A divisão entre os sexos parece estar na ordem das coisas, como se diz por 

vezes para falar o que é normal, natural a ponto de ser inevitável: ela está 

presente ao mesmo tempo, em um estado objetivado das coisas (na casa, 

por exemplo cujas partes são todas “sexuadas”), em todo o mundo social  e, 

em estado incorporado nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando 

como sistemas de  esquemas de percepção, de pensamento e ação. 

 

Em um dia de sol, acompanhei um jogo de futebol de salão entre cabo-

verdianos e brasileiros. A divisão entre os times era pautada pela origem nacional, 

esses times participavam de torneios, em que a maior parte das disputas era realizada 

entre brasileiros, times africanos e sul-americanos. A seleção de Cabo Verde além 

desse, teria também vencido o ano anterior, junto com a brasileira seriam as mais 

competitivas. Os prêmios em questão eram troféus e medalhas, e a ornamentação 

ficava por conta das bandeiras de países variados, que também ilustravam os 

uniformes. Os países sul-americanos e africanos eram os mais participativos e com 

maiores torcidas, tendo como cenário a quadra da universidade, e era comum atrair a 

atenção de brasileiros que transitavam por lá e assistiam aos jogos até seu término. 

Havia também colegas de mesmo país que se instalavam nas torcidas nas 

arquibancadas. No que concerne à presença feminina no evento esportivo, ela era 

inferior a masculina, no caso da cabo-verdiana ainda menor.  

Tcham (2013) ao abordar as disputas de futebol entre estudantes PALOP 

conveniados, comenta que os cabo-verdianos eram os mais competitivos e ganhavam 

os torneios com frequência. Pude observar a competitividade no Rio de Janeiro que 

superava qualquer outro país que estava disputando a competição. O autor assegurou 

que para os jovens cabo-verdianos era mais um instrumento para exaltar o seu 

nacionalismo e de rivalidade com os angolanos, também observada no campo das 

relações afetivas. 

Nesse sentido, conversei rapidamente com um dos rapazes cabo-

verdianos, que relatou: “Temos muitos encontros entre nós cabo-verdianos, o que 
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mais fazemos aos finais de semana é jogar futebol, chamamos as meninas 

(igualmente cabo-verdianas), mas elas nunca aparecem.” O trecho anterior revela 

uma relação entre gêneros bem clara entre cabo-verdianos. Levando em 

consideração o trecho de Bourdieu (2006), a divisão sexual aparece como algo natural 

de tão enraizada nos padrões de ação. Foi possível reparar no convívio com as jovens 

cabo-verdianas, é que há uma espécie de barreira que limita as interações entre 

homens e mulheres. Quando me encontrei com minhas interlocutoras, as indaguei se 

poderia nos apresentar outros amigos conterrâneos e surpreendentemente todos os 

contatos foram do sexo feminino e, ao insistir sobre a busca por contatos de sexo 

masculino, a estudante respondeu que só tinha amigas mulheres. Algo similar ocorreu 

com o jovem que jogava futebol que citei anteriormente. Ele afirmou que seus amigos 

eram do sexo masculino e que as mulheres cabo-verdianas seriam muito difíceis de 

interagir. O único momento que verifiquei maior interação entre os gêneros foram 

durante as datas especiais, como na festa da independência. 

Com as mulheres, o racismo opera de outra forma. Elas nos informaram 

que para relacionamentos amorosos, as cabo-verdianas são as mais procuradas por 

homens brasileiros e também de outros países africanos. Enquanto as angolanas, que 

citaram de exemplo, dificilmente namoram brasileiros ou cabo-verdianos. Uma de 

nossas entrevistadas namorava um rapaz brasileiro, outra, um angolano e as 

restantes estavam solteiras.  

Porém, é relevante ressaltar que, embora sexualizada pela sua aparência, 

a mulata, enquanto negra miscigenada, se comparadas com as negras de pele mais 

escura, possuem vantagem no campo das relações afetivas. É mais aceitável e 

atraente para os homens, em função dos padrões de beleza vigentes, estar com uma 

mulher, negra, entretanto, miscigenada, do que com uma mulher com tonalidade mais 

escura e traços característicos negros. O padrão de beleza nativo pelo que foi 

comentado por elas, é definido pela miscigenação e por traços delicados. 

As minhas interlocutoras apontaram para uma rivalidade entre elas e 

angolanas, que as últimas não gostavam de cabo-verdianas em decorrência de serem 

mais disputadas, inclusive pelos rapazes de origem angolana. Então dentro do 

universo das relações amorosas, as cabo-verdianas, por conta do tom de pele 

miscigenado teriam mais opções de escolha. 

Outra forma de preconceito enfatizada é a xenofobia, relativa à origem 

africana, Raquel: “Já vivenciei situações que eu comecei a falar e a pessoa estava se 
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comunicando comigo normalmente, até que ela perguntou onde eu era... E eu percebi 

na expressão facial dela, o jeito que ela passou a falar comigo, eu senti que tinha algo 

diferente”. Subuhana (2005), em sua tese de doutorado acerca de universitários 

moçambicanos, salienta que parte da população brasileira teria os associado como  

africanos, porém integrantes da nobreza, e que isso teria evitado o racismo tal como 

vivenciado pelos negros brasileiros. Por outro lado, minhas interlocutoras não 

obtiveram esse tipo de experiência, a identificação como africanas somente, como já 

visto é fruto de estigmatização.  

Raquel assume que teria momentos que o sentimento era de vergonha de 

assumir a sua própria nacionalidade, porque a partir disso, as pessoas mudavam o 

tratamento. Na fala dessa jovem, foi perceptível a perda do sotaque como uma forma 

de defesa, já que assim, seriam identificadas como brasileiras. Em contrapartida, a 

maioria delas dizia se sentir africana após a vinda para o Brasil e segundo elas, a 

identificação como africana teria surgido apenas após a partida, que no país de origem 

não possuíam essa dimensão. Ao mesmo tempo, que a homogeneização acerca da 

ideia de África incomoda, fui informada que eles ao se apresentarem dizem primeiro 

que são africanas e logo depois, apontam o seu país de origem. 

Enquanto almoçávamos no restaurante universitário, Luciana comentou 

que tinha dúvidas sobre o que acontecia na hora do almoço, em virtude dos brasileiros 

evitarem se sentar próximo à elas: Será que isso seria racismo?, questionou a jovem. 

Ela prosseguiu informando que a interação nesse momento ocorre entre amigas 

também cabo-verdianas ou igualmente estrangeiras, proveniente do Congo, Benin e 

Guiné Bissau. Ao observar as interações em um restaurante universitário de outra 

universidade pública do Rio de Janeiro, reparei o mesmo cenário, em que os 

estudantes de variadas origens africanas socializam apenas entre si. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Depois do que foi exposto acerca das vivências das estudantes 

universitárias e de pós-graduação no Brasil, retorno aos questionamentos que 

ensejaram esta dissertação, com suas respectivas conclusões. 

A recepção na sociedade de acolhida, por mais que não tenha ameaçado 

a permanência delas, foi expressa como extremamente desconfortável. São vistas 

como oriundas de um país inexistente, localizado num continente de extrema pobreza. 

Essa imagem é recorrente em todos os ambientes que frequentam, mais um fator que 

torna a convivência com outros conterrâneos muito mais agradável, em função do que 

é disseminado sobre o continente africano e que, consequentemente, gera essa 

reação no país de acolhida e se contrapõe à ideia de paraíso racial/ social 

(SUBUHANA, 2007; GUSMÃO, 2007; HISCH, 2007; KALY, 2001; MUNGOI, 

2001).Com o ruir do paraíso, elas percebem que, além de uma visão estigmatizada 

do continente, ainda teriam lidar com o racismo, logo no país identificado no exterior 

como racialmente igualitário.  

O racismo é, portanto, algo complexo para elas, que identificam o brasileiro 

como claramente racista, embora uma parcela da população tente ocultar ou não 

concorde com tal constatação. Com o intuito de exemplificar tais atitudes, elas 

recorrem ao “colorismo” e contam casos de pessoas com a tonalidade de pele mais 

escura como os cabo-verdianos, além de narrativas acerca de jovens provenientes de 

outros países africanos que compartilham desse fenótipo. Apesar da descrição de 

eventos e da influência da tonalidade da pele nessas situações, o modo como as 

relações raciais funcionam no país, ocasiona uma dúvida em relação a casos mais 

sutis. Tendo em vista que, nenhuma delas foi enfática ao dizer que não teria 

vivenciado discriminação racial, pelo contrário, atribuíram que sentiam dúvidas em 

relação a isso.  

Outra questão importante acerca do racismo é o fato de ocorrer de modos 

específicos de acordo com os sexos. O homem pode ser facilmente associado à 

criminalidade. Enquanto com as mulheres, o padrão de beleza dentro desse contexto 

é ser mulata. Quanto menos características negras, mais bonitas e, 

consequentemente, segundo minhas interlocutoras, melhores oportunidade no campo 
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afetivo. Dentro desse universo, elas disseram que as cabo-verdianas são as mais 

bonitas se comparadas com outras nacionalidade africanas.  

Ademais, revelam a dificuldade em ser cabo-verdiana no Brasil, levando-

se em consideração um total desconhecimento sobre o seu país, justamente por haver 

a ideia de África como um conglomerado de fatores negativos, tendo sido 

representada para elas como um país e não um continente, além da categoria 

angolano para sintetizar todos os falantes de línguas portuguesa. A resposta para 

isso, por parte das jovens, é a valorização de Cabo Verde e do discurso sobre a cabo-

verdianidade. O trânsito proporcionou o contato da imagem que possuíam sobre elas 

e, consequentemente, uma mudança que elas tinham de si mesmas. Se por um lado, 

elas enfatizaram características cabo-verdianas, tal como a mestiçagem e a 

mobilidade como típica da cabo-verdianidade, por outro, antes de vir ao Brasil, não 

tinham a dimensão de que eram africanas. Em contrapartida, nos eventos acadêmicos 

sobre o continente, não foi constatada a presença de cabo-verdianos, o que retrata 

como é dúbia essa redescoberta da africanidade. Essa redescoberta foi vivida não só 

pela forma genérica de serem definidas pelos brasileiros, ou pelo uso somente de 

vestimentas e adereços característicos, porém também pelo contato com colegas 

provenientes de outros países africanos, que costumavam dizer serem mais próximos 

deles do que de brasileiros. Ao mesmo tempo em que há um orgulho para os 

habitantes locais de que são africanas e tentam explicar que seu país é localizado no 

continente, por outro, não fica evidente uma identificação nos eventos que tem como 

objetivo discussões acerca do continente. O fato de algumas delas terem adquirido 

gírias locais e terem um modo de falar que se confunde com o nativo, é mais um 

desdobramento da dubiedade da africanidade/ cabo-verdianidade e pode ser também 

uma estratégia de não serem percebidas como diferentes ou sofrerem com a 

estigmatização. 

A formação da nação e descolonização que teve como expoente Amílcar 

Cabral, natural de Guiné Bissau, criado em Cabo Verde e graduado em Portugal, é 

referência para a questão do país ser formado por imigrantes e para a importância da 

educação. Como aponto no primeiro capítulo, através dos intelectuais universitários 

no exterior, na Casa de Estudantes do Império, consolida-se o sentimento de 

emancipação e ratifica-se a importância da educação como condutora do progresso. 

Antes disso, o acesso ao ensino formal garantia aos cabo-verdianos a ocupação dos 

melhores cargos no sistemas coloniais. Isso demonstra que os dados de atualmente, 
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que apontam os interesses acadêmicos como os principais motivadores da 

mobilidade, partem de um histórico desde os tempos de colônia, através de uma 

manutenção da elite letrada. 

Esses intelectuais que, no passado, protagonizaram a formação de uma 

identidade nacional, disseminaram a mestiçagem como uma característica própria 

cabo-verdiana, que se diferenciava e se afastava do restante da África negra. Para 

isso, foram influenciados por estudiosos brasileiros, sobretudo por Freyre. 

Possivelmente, por conta de sua democracia racial, tenham ficado resquícios disso e 

somado à imagem que se divulga acerca do Brasil, no restante do mundo, possam ter 

conduzido a sensação de que o país seria “paradisíaco”. 

A mobilidade é narrada para elas como um destino. Afirmam que os cabo-

verdianos teriam nascido para imigração. Como descrito diversas vezes ao longo do 

trabalho, o processo não concerne a algo recente. O fato de atualmente cerca de meio 

milhão de cabo-verdianos viverem no exterior corrobora com a ideia de serem uma 

população propensa para isso. Essa disposição para migração extrapola o movimento 

de pessoas e atinge as artes e a cultura, como foi retratado com o trecho da obra 

Chiquinho que articula a migração, mais uma vez, ao acesso à educação. 

No sentido das migrações, ao longo do trabalho, busquei me afastar da 

perspectiva que enxerga exclusivamente em fatores econômicos a motivação para a 

migração, de que minhas interlocutoras teriam saído de seu país de origem 

unicamente por uma estratégia ascensional. Explorei as motivações enumeradas por 

minhas interlocutoras de modo abrangente, já que elas demonstraram, em diversos 

momentos, que não seria parte apenas de uma vontade individual, havia o incentivo 

da família e a referência positiva daqueles que já realizaram o mesmo percurso no 

passado. Além disso, as razões particulares de conhecer o mundo. 

O convênio enquanto aspecto facilitador foi comentado por elas através de 

algumas críticas que apontavam para a divergência entre os dados oficiais e a prática, 

que em Cabo Verde era apresentado como mais organizado do que ocorre no Brasil. 

Embora haja pontos negativos, todos aqueles que vieram para o país anteriormente, 

vinculados ao convênio, teriam relatado para elas a experiência como positiva e as 

incentivaram. No segundo capítulo, foram estruturadas, com o intuito de apresentar o 

tempo de funcionamento dos PEC G e PEC PG, as relações bilaterais entre o Brasil 

e continente africano e os cortes orçamentários nas bolsas que podem inviabilizar o 

futuro dos programas. 
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Para abordar as relações diplomáticas entre Brasil e Cabo Verde, bem 

como o restante do continente africano e as cooperações no âmbito educacional, 

segui pela perspectiva de relações Sul-Sul. No entanto, ao propor uma reflexão sobre 

essa modalidade de cooperação, foi possível observar que o funcionamento das 

relações, no sentido do PEC G e PEC PG, se assemelham mais ao modo Norte-Sul. 

Aponto para isso em função de não haver uma reciprocidade como ocorre em 

cooperações de mesma espécie. O PEC G e PEC PG não têm interesse em se 

adaptar às demandas dos países participantes. Um dado empírico que comprova isso 

foi o fato de duas entrevistadas estarem matriculadas no curso de Enfermagem e 

Obstetrícia por não haver em Cabo Verde e, ao chegarem na universidade, 

descobriram que, para a obtenção do título de enfermeira obstetra deveriam cursar 

uma especialização, pela qual não existem bolsas locais, e teriam que arcar os custos. 

No que concerne aos aspectos econômicos, elas chegaram a questionar a 

respeito da possibilidade do PEC G e PEC PG chegar ao fim. Dito isto, é preciso 

ressaltar que as entrevistas realizadas entre 2016 e 2018 têm como contexto uma 

crise econômica e anúncios oficiais de cortes provenientes de agências de fomento à 

pesquisa. O desfecho deste trabalho ocorre no mesmo momento em que as próprias 

universidades federais divulgam a insuficiência de verbas e alertam para a suspensão 

de atividades, tendo em vista, a intensidade dos cortes.  

Retomando aos dados empíricos, tornou-se claro como as expectativas 

divergem do que efetivamente ocorre. Nos embates do trânsito, elas conhecem uma 

África que não teriam vivenciado em Cabo Verde. Respondem a isso expressando 

toda a sua africanidade, além de buscar apresentar seu país natal para a população 

local, em eventos e momentos específicos para expressar a negritude e a africanidade 

e, em outros momentos, não se incomodam de não serem percebidas como oriundas 

desses locais. Nascer para imigração é o que reafirma os laços, o rito de passagem 

necessário para ser cabo-verdiano, que auxiliou na propagação da identidade cabo-

verdiana no passado colonial e que, com as minhas interlocutoras, enquanto 

universitárias e pós-graduandas no exterior, perpetua-se o fenômeno.  

Embora seja necessário reconhecer, o quão vastas são as trajetórias, 

motivações e processos submersos por trás da expressão “nascer para imigração” é 

preciso destacar que, se por um lado ela simplifica a diversidade de experiências de 

mobilidade dos sujeitos em questão, por outro lado ela exalta como, de uma maneira 
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geral, o conhecer o mundo é algo de extrema importância para os cabo-verdianos 

envolvidos com o deslocamento.  
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