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Prefiro ser essa metamorfose ambulante 
Prefiro ser essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes 
Prefiro ser essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

Sobre o que é o amor 
Sobre o que eu nem sei quem sou 

Hoje eu sou estrela amanhã já se apagou 
Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor 

Lhe tenho amor 
Lhe tenho horror 

Lhe faço amor 
Eu sou um ator 

É chato chegar a um objetivo num instante 
Eu quero viver essa metamorfose ambulante 

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 
Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 

 
Raul Seixas  



 

Resumo 

O objetivo desta monografia é através do método autoetnografico apresentar a minha 

própria experiência como estudante estrangeira, que cursou integralmente a graduação em 

psicologia no Brasil, bem como implicações dessa vivência na configuração de minha 

identidade. O interesse em produzir o referido tema surgiu em função da oportunidade de 

vivenciar duas realidades educativas, do Brasil e da Guiné-Bissau. Compete indicar, que sou 

oriunda da Guiné-Bissau, país este que fica situado na costa ocidental da África. Portanto, para 

melhor entendimento deste trabalho, são apresentadas características geopolíticas, culturais e 

educacionais da Guiné-Bissau e dados referentes à educação brasileira de forma a embasar a 

utilização da autoetnografia, que é um procedimento específico da pesquisa qualitativa usado 

quando existe observação e participação direta do próprio narrador. É um método utilizado em 

pesquisas concernentes à vida social cultural e educacional de determinado país ou cultura. 

Assim, como resultado, espero, a partir do relato da minha trajetória educacional, ter 

contribuído de alguma forma no incentivo e na reflexão da realidade e a vivência educativa 

enfrentada por estrangeiros, bem como as implicações que esta vivência tem na configuração 

da identidade. Uma identidade sempre em processo de construção que me possibilita adotar 

distintas predicações e diferentes papéis que me unem e ao mesmo tempo me tornam diferente 

e igual a muitas mulheres negras que estão lutando pelo reconhecimento não só no mundo 

acadêmico, laboral como na sociedade em geral. 

Palavra-chave: Trajetória educacional. Estrangeirismo. Configuração identirária. 



 

Abstract 
 

The objective of this monograph is to use the self-ethnographic method to present my 

own experience as a foreign student, who has taken an undergraduate course in psychology in 

Brazil, as well as the implications of this experience in the configuration of my identity. The 

interest in producing this theme arose due to the opportunity to experience two realities of 

education, Brazil and Guinea-Bissau. It is my duty to state that I come from Guinea-Bissau, 

which is located on the west coast of Africa. Therefore, for a better understanding of this work, 

geopolitical cultural and educational characteristics of Guinea-Bissau and data related to 

Brazilian education are presented in order to base the use of auto ethnography, which is a 

specific procedure of qualitative research when there is direct participation of the narrator 

himself. It is a method used in research concerning the cultural and educational social life of a 

particular country or culture. As a result, I hope, based on the report of my educational 

trajectory, to have contributed in some way to the encouragement and reflection of reality and 

the educational experience faced by foreigners, as well as the implications that this experience 

has in the configuration of identity. An identity always in the process of construction that allows 

me to adopt different predications and different roles that unite me and at the same time make 

me different then many black women who are fighting for recognition not only in the academic 

world, at work as in society in general. 

 
Keyword: Educational trajectory. Foreign affairs. Identity configuration. 
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Introdução 

 O presente trabalho enquadra-se como trabalho de conclusão do curso de graduação em 

Psicologia na Universidade Federam do Paraná. Traz uma revisão bibliográfica que contempla 

um pouco a realidade da educação de dois países, a República da Guiné-Bissau e o Brasil, e 

utiliza o método autoetnográfico tendo em vista, a apresentação da minha própria experiência 

como estudante estrangeira oriunda daquele país cursando integralmente a graduação em 

psicologia no Brasil. 

 Atualmente questões e discussões sobre o sistema educativo de vários países tem sido 

constante, o que faz com que se torne necessário problematizar as consequências que o sistema 

educativo de um país pode trazer para a formação superior e o desenvolvimento pessoal. 

Procurando dar prosseguimento a estudos que tematizam sobre tal assunto, este trabalho 

procura arquitetar uma reflexão teórica e um estudo autoetnográfico com o objetivo de refletir 

sobre minha própria trajetória educacional na Guiné-Bissau e no Brasil e implicações no 

processo de construção de minha identidade. Posto isso, servirão de apoio autores referenciados 

em estudos educacionais sobre os respectivos países, e o Plano Nacional de Ação para todos os 

guineenses. Apesar de existirem diversas literaturas sobre a educação, referências fazem 

concordar que existem um número reduzido de produções acadêmicas sobre a educação na 

Guiné-Bissau. Para tal, pretende-se no desenvolvimento deste trabalho atravessar barreiras 

continentais e bibliográficas e apresentar igualdades e desigualdades educacionais baseadas em 

fundamentações teóricas de autores de ambos os países, mas, sobretudo, a minha vivência 

acadêmica no Brasil enquanto estudante estrangeira. 

O objetivo do trabalho é promover uma reflexão teórica baseada na psicologia histórico-

cultural da qual apropriaremos sua concepção de educação e a importância do processo 

educativo no desenvolvimento das funções psicológicas do próprio indivíduo e na construção 

de sua identidade, bem como no desenvolvimento cultural da sociedade. Serão apresentadas 

característica demográfica, geopolíticas, políticas culturais e educacionais da Guiné-Bissau, 

como também alguns dados relativos ao sistema educacional brasileiro, com o intuito de 

apresentar algumas comparações entre os dois países e de contextualizar o percurso educacional 

aqui tratado. Durante essa reflexão será utilizado o método autoetnográfico como forma de 

posicionamento no texto. Segundo Pfaff (2013), a etnografia significa descrição (graphien) e 
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(ethnos) significa cultura. Na tentativa de entender a cultura do “outro” surgiu este método, 

como forma de investigação e fraternização com uma cultura a ser investigada. É um método 

aplicado na área da antropologia, sociologia, educação e na comparação da organização do 

ensino em diversas regiões ou países (Pfaff, 2013). Também é usado para outras perspectivas 

educacionais, como por exemplo, a análise da vida familiar e as práticas de formação de outros 

povos. Para (Moura, 2013) esta técnica é destacada na pesquisa qualitativa pela importância 

que atribui ao campo educativo e pela visão de si que cada indivíduo vai criando por meio da 

interação com o outro. 

Por conseguinte, pesquisas em que são utilizados a etnografia são usualmente 

produzidas em junção com a pesquisa bibliográfica com o objetivo de investigar ou transmitir 

o percurso de vida, processo de aprendizagem e desenvolvimento (Pfaff, 2013). No geral a 

etnografia diz respeito a estudos de grupos sociais ou uma minoria social que por vezes nos 

remete ao processo imigratório. Sendo assim, segundo (Pfaff, 2013) a utilização deste método 

tem alguns princípios básicos a serem seguidos: primeiro, tem que partir de uma investigação 

a ser realizada em um mundo de vida estranho ou uma esfera cultural estranha ou desconhecida, 

e segundo, é um método que exige que o pesquisador faça ou se torne estudante da cultura a 

qual pretende investigar. 

Faz-se necessário a utilização deste método visto que é o que dará à pesquisadora uma 

voz ativa no desenrolar do trabalho, do mesmo modo, que é o que irá definir e clarificar 

objetivamente a trajetória da pesquisadora, oriunda da Guiné-Bissau, como sujeito da própria 

pesquisa enquanto estudante do curso de Psicologia em uma universidade brasileira. Assim o 

uso deste último método procurará trazer informações e experiências pessoais, educacionais, 

culturais e sociais que a pesquisadora vivenciou tanto no país natal (Guiné-Bissau) como no 

Brasil. Ainda, cabe indicar que a pesquisadora se encontra em um convênio no Brasil para a 

realização do curso superior em Psicologia. O convênio aqui mencionado, é o Programa PEC-

G (Programa Estudantes-Convênio de Graduação) em que são oferecidas oportunidades de 

formação superior completa a cidadãos de países em desenvolvimento, com os quais o Brasil 

tem acordos educacionais e culturais. 

Como consta nos Direitos Sociais da Constituição Federal do Brasil, capítulo II artigo 

6o, a educação é um direito do cidadão. Enquanto que no artigo 49o da Constituição de 1973 da 

República da Guiné-Bissau, todo o cidadão tem dever e direito a educação bem como a 
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gratuidade de acesso de todos os cidadãos aos diversos graus de ensino.  Posto isso, entende-se 

que a educação traz um fator importante no desenvolvimento de qualquer cidadão tanto a nível 

social como pessoal, e para tal é um campo que faz jus a uma atenção ou uma investigação mais 

elaborada (Caetano, 2012). Assim sendo, o intuito aqui é de transmitir as duas realidades 

educacionais vivenciadas pela investigadora como forma de promover uma reflexão sobre a 

precariedade educacional, e o quanto essa debilidade pode provocar dificuldades a nível 

subjetivo, político, cultural, social e educacional. 

Finalizando essa parte introdutória, é conveniente mencionar que no transcorrer do texto 

será utilizado, como já mencionado, o método autoetnográfico, como sendo uma forma ou 

método que proporciona melhor comodidade para discorrer sobre experiências de caráter 

subjetivo. Desse modo, o percurso do trabalho se encontra dividido nos seguintes capítulos: 

Método autoetnográfico; Concepção de educação e percurso educacional da pesquisadora; 

Apresentação e caracterização demográfica, geopolítica, política, cultural e educacional da 

Guiné-Bissau; Trajetória acadêmica e configurações identitárias da pesquisadora, perpassando 

por dimensões como sentimento de pertencimento/não pertencimento e dificuldades de 

percurso, identidade universitária, identidade negra e/enquanto graduanda em psicologia na 

UFPR e Conclusão.  
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1 Método autoetnográfico  

Como acima mencionado, a etnografia significa descrição (graphien) e (ethnos) 

significa cultura (Pfaff, 2013). A etnografia foi inicialmente usada pelo antropólogo Hayano 

em 1979. Esta abordagem metodológica começou a ser desenvolvida como método de pesquisa 

quando compreensões mais sofisticadas e complexas do campo de pesquisa emergiram e sua 

ligação com experiência pessoal começou a ser mais aprofundada no Departamento de 

Fenomenologia, Etnometodologia e Sociologia Existencial na pós-graduação da Universidade 

de Chicago. É entendida como um processo sistemático de observar, descrever, detalhar e 

analisar um estilo de vida ou padrões específicos de uma cultura. É uma pesquisa intensiva em 

que o autor/pesquisador faz parte da realidade a ser estudada, o pesquisador tem a liberdade de 

falar sobre seu próprio lugar ou meio (De Lima, Dupas, Oliveira & Kakehashi, 1996). É um 

estudo cujo significado parte de uma vida diária, ou seja, é uma posição metodológica que 

“propõe mudança nos modos tradicionais de manipular determinados problemas de ordem 

social” (De Lima et al., 1996 p.2). 

Segundo De Lima et al. (1996), é um processo de investigação em que se leva em 

consideração não só o que é visto ou experimentado, mas também, o não explicitado que parte 

de um pressuposto ou de uma colocação geral. Nesse processo, a linguagem é tida como um 

ponto essencial a ser considerada, porque o autor/pesquisador teve ter domínio sobre a 

dimensão a ser usada na sentença/narrativa bem como, nos conteúdos e nas razões aí colocadas. 

É uma pesquisa que parte do simbólico, da história de vida e da história real, e tem como 

objetivo desvendar a realidade a partir de uma perspectiva cultural (De Lima et al., 1996.) 

Em termos gerais, o método etnográfico tem como objetivo a requalificação da relação 

entre o objeto e o observador, ressaltando a importância desta e da experiência pessoal do 

pesquisador como forma de construção do conhecimento (Motta & Barros, 2015). A etnografia 

objetiva entender um outro modo de vida partindo do ponto de vista do informante/autor; neste 

processo o autor realiza a pesquisa partido de uma experiência e uma vivência direta com a 

situação em estudo. A metodologia propicia uma maneira de viver e exprimir experiência 

pessoal por meio de um relato na voz ativa. Também é uma perspectiva que permite 

compreender o ser humano na sua totalidade, desde sua maneira de enxergar o mundo, os 

sentimentos, ritmos, padrões, culturas, significados e atitudes (De Lima et al., 1996).  
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Conforme Mattos (2011) existe uma relação do método etnográfico com a pesquisa 

qualitativa, dado que este é uma abordagem que pertence a um campo teórico-metodológico 

que precisa ser compreendido e dominado para que assim possa ser utilizado pelo pesquisador. 

O mesmo, Mattos (2001), afirma que este método abarca todos os recursos de uma pesquisa 

qualitativa e reflexiva porque nele existe a observação do participante, em que ele é o 

protagonista da pesquisa e da cultura local a ser pesquisada. É um método que pode ser utilizado 

na pesquisa social, visto que procura estudar a experiência pessoal para demonstrar como essa 

experiência é importante no estudo da cultura e na promoção de outras abordagens de estudos 

socioculturais. Do mesmo modo que retrata a experiência pessoal no contexto das relações, das 

categorias sociais e práticas culturais, revela o conhecimento de dentro do fenômeno e aspectos 

da vida que não podem ser acessados na pesquisa convencional (Motta & Barros, 2015). 

Destarte, por ser um método que remete a questões e ocorrências sociais, educacionais e 

pessoais, descritas pelo próprio sujeito, faz com esse procedimento possa ser também 

denominado de autoetnografia.  

Posto isso, Motta e Barros (2015) pontuam que a pesquisa autoetnográfica tem sido 

bastante utilizada para examinar discursos dominantes e hegemônicos marcados no poder da 

colonização ocidental. Portanto, não contradiz outros métodos de pesquisa, ao invés disso, ela 

demonstra um novo meio de postura perante o texto em que não existe neutralidade quando se 

escreve algo, ou seja, é transmitido um relato pessoal oferecendo emoção, abertura à 

vulnerabilidade e desafio a determinados contexto sociais.  

A autoetnografia também faz com que o pesquisador participe do estudo abordando e 

examinando o interior e a complexidade de determinadas perspectivas críticas. É uma 

combinação dentro da etnografia que usa a reflexibilidade e introspeção intensa do “eu” como 

participante dos fatos de forma mais objetiva possível (Moura, 2013). Em decorrência disso, 

com base em Lubbs (2014) pode-se dizer que existe;  

Uma aproximação da autoetnografia com os saberes autobiográficos, neste se 

reconhece o pesquisador como aquele que interpreta os fatos de sua vida a partir de 

perspectivas culturais que se formam durante anos em ocorrência de eventos e 

circunstâncias socioeconômico, histórico e político (Lubbs, 2014 p.1).  
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Esse método determina o pesquisador como membro da cultura dominante, interessado 

em ver e entender as pessoas de sua própria cultura e o modo como vivem. De acordo com 

Lubbs (2014), a autoetnografia pode ser usada em vários campos de trabalho para a descrição 

e investigação de acontecimentos socioculturais que o próprio narrador vivencia ou já 

vivenciou. Um outro pormenor não menos importante, é que esse método pode ser combinado 

naturalmente com o senso crítico do descritor e com a investigação qualitativa na comunidade 

onde se desenvolve ou se desenvolveram os acontecimentos relatados (Moura, 2013). 

Consoante Lubbs (2014), ao servir-se da autoetnografia para a descrição de um evento 

de vida, esta descrição pode incluir estágios integrados dentro de um determinado grupo e 

contexto e estes estágios permitem um olhar internalizado do “eu” do pesquisador e dos outros 

membros do grupo. Desse modo, a autoetnografia inclui uma relação entre o pessoal e o cultural 

e os dados resultantes da reflexibilidade e introspecção do pesquisador.  Assim, seguindo com 

o raciocínio Lubbs (2014) a partir destes, o pesquisador passa a examinar e a compreender a 

situação social, política, econômica, cultural e educacional por meio da perspectiva do estudo 

grupal ou individual. 
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2 Concepção de educação e percurso educacional da pesquisadora 

2.1 Concepção de Educação  

Conforme Da Costa (2005) ao basear-se nos pressupostos de Paulo Freire, a educação é 

um processo contínuo de criação do conhecimento, de transformação e reinvenção da realidade 

pela ação-reflexão humana. “A educação é um determinado conjunto de ideais relativas que 

promovem a prática do conhecimento” (Freire, 2003 como citado em Da Costa, 2005 p.2). Já 

para Bock (2003), a educação foi um trabalho ou uma construção proposta pelo homem por 

meio de referências culturais produzidas por ele mesmo durante o processo da humanização. E 

esse conceito segundo a mesma autora, tem sempre uma finalidade social visto que, “ao realizar 

a prática educativa estamos promovendo uma determinada sociedade e um determinado 

cidadão” (Bock, 2003, p. 145). 

 “Paulo Freire já defendia que o ato de educar é aprender uma aventura criadora, é 

construir, reconstruir, constatar para assim mudar a realidade” (Bock, 2003, p.146). É um ato 

essencialmente cultural que quando ocorre envolve em si o processo da aprendizagem, 

produção subjetiva do sujeito bem como desenvolvimento de operações psíquicas (González 

Rey, 2008). Portanto, para que transcorra a educação ou ensino faz-se pertinente a apropriação 

de um conjunto de informações externas e organizações de determinadas operações psíquicas 

que permitem a estimulação e o desencadeamento de um outro processo designado de 

aprendizado (González Rey, 2008). Este último, o aprendizado, segundo Martins (2011), além 

de proporcionar uma requalificação do sistema psíquico, também desempenha uma função 

importante, pois além de atuar como uma condição necessária para o desenvolvimento, também 

incide na personalidade dos indivíduos. Em vista disso, González Rey (1998), exibe a 

aprendizagem como sendo um processo de produção de sentidos subjetivos essencialmente 

interativo, porque neste processo, as capacidades individuais envolvidas na aprendizagem e no 

ensino se encontram em constante movimento com diferentes tramas de relações estabelecidas 

na escola. Nessa visão, a aprendizagem passa a depender do conjunto de relações existentes 

entre a condição subjetiva daquele que aprende e a subjetividade social da instituição escolar 

(González Rey, 2008). Assim sendo, a aprendizagem para além de ser compreendida como um 

processo que permite a constituição e ampliação dos sentidos, também possibilita a formação 

de conhecimentos novos e valorosos para o processo desenvolvimento, bem como, para um 



 

 

8 

conjunto de outros elementos que possibilitam um posicionamento do sujeito frente a própria 

vida e a realidade (Martínez & Tacca, 2009). 

Em razão disso, segundo González Rey (1998), o ensino é o que dirige ao 

desenvolvimento, ou seja, o ensino serve como mediação na relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento. Da mesma forma, de acordo com Martins (2001) a aprendizagem aparece 

como condição para o desenvolvimento, e entre esses dois processos se constitui uma relação 

de condicionabilidade recíproca, a aprendizagem qualifica o desenvolvimento a mesma medida 

que o desenvolvimento qualifica a aprendizagem. E assim, toda a seleção de conteúdos ou 

conceitos científicos/cotidianos e a forma organizativa da aprendizagem ou do ato educativo 

operam a serviço do desenvolvimento do indivíduo. Na esteira dessa argumentação, segundo 

Martins (2001) do ponto de vista da qualidade do desenvolvimento, existe superioridade dos 

conceitos científicos sobre os conceitos cotidianos. Isso de certo modo, demonstra visivelmente 

o grau de dependência do desenvolvimento psíquico em relação à educação escolar. 

O ensino de conceitos científicos se difere radicalmente do ensino baseado por conceitos 

espontâneos, pois este ensino (científico) concebe transformações nas atitudes dos sujeitos 

(Martins, 2011). E também é que o “realmente promove o desenvolvimento psíquico e avanços 

qualitativos no nível e na forma das capacidades e nos tipos de atividade que o sujeito se 

apropria” (Facci, 2004, p.78). 

Pode-se concluir que é por meio da educação ou do acesso ao ensino que se dá a 

reprodução de saberes e de aproximação com a realidade (Bock, 2003). Prosseguindo junto 

desta autora, com o acesso à educação se torna possível compreender e criticar a realidade, da 

mesma forma que possibilita a superação de conhecimentos restritos e preconceituosos. 

Também é através desta e da capacidade criativa do sujeito que se tornam observáveis as 

expressões, reflexões, os sentidos e as ideias que representam as configurações e produções 

subjetivas do sujeito (Martínez & Lacca, 2009). Por isso, a educação vai muito além do que é 

desenvolvido na instituição escolar, ela também depende dos sentidos subjetivos produzidos 

pelo sujeito que pensa, nesse caso o educando. 

Com base nos pressupostos de Leontiev (1978) a educação é um processo que permite 

a transição cultural para as próximas gerações. É um único meio que dá a possibilidade e 

continuidade ao progresso histórico, caso contrário, “mesmo com uma vasta gama de riquezas 
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culturais a nossa mercê, sem a mediação adequada e eficaz, os instrumentos e signos históricos 

socialmente construídos estariam em estado letárgico” (Leontiev11978, como citado em Costa 

& Barroco, 2013, p.6). O ato de educar é o que “permite a evidenciação e ampliação de um 

mundo através de saberes científicos aprendidos rotineiramente no período escolar” (Leontiev 

1978 como citado em Costa & Barroco, 2013, p.10).  

Assim, conclui-se que a incumbência da educação é dar continuidade à história 

produzida coletivamente pelos homens por meio da apropriação e reprodução da cultura pelos 

indivíduos. E essa cultura que rodeia os indivíduos é recheada de sistemas de signos e   símbolos 

que por meio da interiorização, e do aprendizado, provocam determinada influência no caráter 

subjetivo e nas relações sociais que se estabelecem (Costa & Barroco, 2013). É graças ao ensino 

e ao aprendizado que se dá o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que 

segundo Facci (2004), faz do ensino um elemento indispensável para o desenvolvimento do 

psiquismo humano bem como proporciona ao sujeito uma melhor atuação na sociedade.  

E mais, a escolarização é fundamental da constituição do sujeito, ou seja, no 

desenvolvimento do seu psiquismo e no processo de construção de sua identidade, de sua 

personalidade e na configuração da sua subjetividade, categorias essas que serão melhor 

explanadas no decorrer do trabalho.  

2.2 Percurso acadêmico da pesquisadora 

2.2.1 Ensino básico elementar (1995-2002) 

Sou a Carla, filha mais nova de três irmãos. Natural da Guiné-Bissau, país situado na 

Costa Ocidental da África. Meus pais sempre prezaram uma educação além daquela 

proporcionada pela família, por isso quando atingi a idade pré-escolar, aos três anos de idade, 

ingressei numa instituição direcionada, a alfabetização infantil. Após dois anos nessa instituição 

da qual é designada por “infantário/jardim”, passei para o ensino básico elementar. Este último 

                                                

2 Leontiev, A.N. (1978). O desenvolvimento do psiquismo: o homem e a cultura. Livros Horizontes: Lisboa  
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compreende as quatro primeiras classes, equivalente aos cinco primeiros anos do Ensino 

Fundamental I no Brasil.  

Tendo em vista o conflito político-militar que se desencadeou em Bissau, realizei a 

primeira classe em Portugal em 1998. Eu e os meus familiares nos refugiamos em Lisboa. A 

guerra durou cerca de um ano e alguns meses, findo esse conflito retornamos para Bissau, e 

como forma de dar continuidade no ensino básico, fui matriculada numa instituição escolar 

dirigida por padres. Terminei esse primeiro percurso em 2002.  

2.2.2 Ensino básico complementar (2002-2004) 

Nessa nova etapa, ingressei numa outra escola também de cunho religioso, porém 

destinada unicamente ao ensino básico complementar, neste cursei a quinta e sexta classe/série, 

que terminei em 2004. 

2.2.3 Ensino secundário geral e complementar (2005-2011) 

No ano seguinte, ingressei no liceu para a realização do ensino secundário geral e 

complementar, o trajeto nesta instituição durou seis anos. O ensino secundário geral 

compreende um ciclo cuja duração é de três anos, da sétima a nona classe. Já o ensino 

secundário complementar é constituído por três classes/series, da décima a décima segunda. 

Realizei todas as series terminando assim os estudos em 2010, entretanto, nesse 

momento, a situação financeira da minha família se encontrava limitada, e por esses não pude 

concorrer a nenhuma bolsa de estudos e muito menos cursar faculdade em países vizinhos de 

Bissau. Também não pude me matricular nas faculdades que existem em Bissau porque os 

cursos dos quais eu ansiava fazer não existiam. Por essa razão, fiquei aguardando durante um 

ano por alguma oportunidade. Nesse período de tempo, comecei a pesquisar sobre as bolsas de 

estudos que outros países disponibilizavam para Bissau. No entanto, por meio de um familiar, 

soube da bolsa PEC-G (Programa Estudantes-Convênio de Graduação) que estava sendo 

ofertada pelo governo brasileiro. Decidi ir à embaixada brasileira para constatar se realmente o 

governo brasileiro estava ofertando vagas para a realização do curso superior. E realmente era 

verdade. Então, solicitei as documentações necessárias para a candidatura e comuniquei aos 

meus pais sobre minha vontade em estudar num outro país. 
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A princípio essa ideia não foi muito bem acolhida por eles porque, além da distância 

física entre o Brasil e a Guiné-Bissau ser grande, acredito que tinham um certo receio em me 

deixar sair de casa muito jovem. Mesmo com essa apreensão por parte dos meus familiares, 

eles apoiaram a minha decisão e assim, reuni todas as documentações e me candidatei para a 

bolsa. Durante o processo seletivo, eu e muitos outros candidatos fomos submetidos a 

realização de dois testes, um de nivelamento linguístico e outro de cultura geral. Concluído essa 

fase, os que conseguiram a aprovação nos testes foram selecionados para a bolsa. E em virtude 

da minha aprovação, e da garantia de vaga na Universidade Federal do Paraná, solicitei o visto 

de estudante. Depois de um tempo de análise de documentos pessoais e familiares, a embaixada 

brasileira concedeu o visto. Em fevereiro de 2012 despedi-me da família para alcançar um 

sonho pessoal, mesmo sabendo da existência de dificuldade nessa caminhada, estava convicta 

que de tudo iria correr bem. Cheguei ao Brasil e já no começo tive a primeira dificuldade em 

conseguir um lugar para morar e me adaptar ao frio.  

Após ingressar na Universidade Federal do Paraná, minha maior dificuldade, além da 

adaptação no país, foi adaptar ao curso, dado que a princípio cursava biologia. O sistema de 

ensino com que me deparei era algo novo, mal conseguia acompanhar as aulas. Com o tempo, 

as minhas dificuldades foram aumentando, visto que no ensino médio complementar optei em 

fazer o grupo das ciências humanas e linguísticas.  

 Logo no primeiro semestre de 2012, recorri aos responsáveis de estudantes estrangeiros 

em convênio da Universidade (UFPR), expus a dificuldade que estava tendo e solicitei por uma 

possível mudança de curso. Inicialmente, o pedido foi recusado por questões burocráticas, pois 

segundo o manual do estudante convênio PEC-G - em caso de não adaptação o estudante tem 

direito a mudança de curso após frequentar os dois primeiros semestres. Mesmo não me 

sentindo bem no primeiro curso que escolhi, era obrigada a estar presente e a cursar as matérias 

do primeiro e segundo semestre porque, para a concessão da mudança de curso poderia reprovar 

por nota e não por falta. Caso este último acontecesse, estaria demonstrando desinteresse de 

minha parte e consequentemente desligada do programa. 

  Assim sendo, no final de 2012, foi-me concedida uma vaga em psicologia pela antiga 

coordenadora desse curso, obtive o meu desligamento oficial no curso de biologia. Comecei 

em 2013 o curso psicologia, apesar de encontrar uma ligeira dificuldade me senti acolhida e 

esperançosa em seguir durante os cincos anos. 
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3 Apresentação e caracterização demográfica, geopolítica, política cultural e 

educacional da Guiné-Bissau 

A Guiné-Bissau é um país situado na costa ocidental da África, banhado pelo oceano 

Atlântico e possui uma extensão territorial de 36.125 km2. Ao Norte faz fronteira com o 

Senegal, e ao Sul com a República da Guiné Conacri (Bedeta, 2013, p. 4). De acordo com este 

autor, o censo populacional de 2009 aponta que o país tinha uma população de 1.520.8302 

habitantes. É caracterizando como sendo um país com alto índice de juventude dado que 46,6% 

da população tem menos de quinze anos. “As mulheres representam cerca de 51,7% de total 

dos guineenses” (Cá, 1999 p.18). 

 

Figura 1- Mapa da Guiné-Bissau  fonte:(http://suburbanodigital.blogspot.com.br/2015/04/mapa-da-
guine-bissau.html) 

O território continental integra uma área insular com cerca de 88 ilhas e ilhéus, das quais 

21 são habitadas. É constituído por oito regiões administrativas (Bafatá, Biombo, Bolama, 

Cacheu, Gabu, Oio, Quinara, Tombali), além do setor autônomo de Bissau, a capital. Existem 

mais de trinta grupos étnicos, nos quais seis representam quantitativamente 84,7% da população 

(Cá, 1999). Cada uma das regiões da Guiné-Bissau é conhecida como recinto de residência de 

uma ou mais etnias, porém, com a migração e os casamentos as etnias têm se mesclado em 

                                                
2 Dados mais recentes apontam um aumento quanto ao número da população de 1.520,830 para 1,759,000 
fonte: https://www.ethnologue.com/country/GW 
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quase todas as regiões. Cabe pontuar que segundo Cá (1999) mesmo com este fato, a imigração 

e casamento, as estruturas étnicas de Bissau não mudaram porque as etnias se mantêm 

majoritárias nas áreas onde são conhecidas como nativas. 

Devido a existência de vários grupos étnicos, “existe um grande mosaico linguístico na 

qual são encontrados aproximadamente trinta3 dialetos diferentes” (Cá, 1999, p. 18). O crioulo, 

como apontado pelo mesmo autor, é a simbiose das línguas europeias de modo peculiar, e 

considerado como a língua de comunicação nacional, é por meio deste que torna possível a 

comunicação entre pessoas de diferentes grupos étnicos. O português, embora proclamado 

como sendo a língua oficial, seu uso acaba sendo dirigido apenas para os meios e ocasiões 

oficiais por um reduzido número de guineenses escolarizado (Cá, 1999). 

Este país, por se encontrar numa região tropical, tem um clima bastante quente e úmido 

com apenas duas estações; a estação seca e a chuvosa (Bedeta, 2013). Dadas as características 

dos solos, “o relevo e o clima constituem duas áreas ecológica, a planície no litoral e o planalto 

do interior” (Djaló, 2014, p.91). A zona leste é constituída por planaltos e montanhas, já na 

zona Sul o relevo é essencialmente plano, sendo constituída por partes costeiras e recortada por 

braços do mar (Bedeta, 2013). 

O país foi descoberto em 1446, pelo português Nuno Tristão, que segundo Bedeta, (2013 

p. 5), inicialmente a presença se justificava por motivos comerciais. Em 1630 foi criada a capital 

em Cacheu (uma das atuais regiões do país) que marcou o início da ocupação administrativa 

portuguesa. Em 1832 estabeleceu-se uma nova administração em que o país foi dividido em 

províncias e distritos (Bedeta, 2013). Algum tempo depois em 1886, conforme Bedeta (2013), 

Portugal assinou o acordo luso-francês para a delimitação das respetivas possessões na África 

Ocidental. Dessa forma, a fronteira Guiné-Portuguesa ficou determinantemente indicada como 

território Português. Ainda continuando, conforme Bedeta (2013), nesse período houve a 

ocupação militar efetiva e a obrigação dos nativos a se submeterem às autoridades portuguesas 

tornou-se mais opressiva. Essa época foi marcada por várias e fortes resistências dos nativos 

descontentes com a ocupação e com uso sistêmico de repressão para os controlar (Bedeta, 

2013). 

                                                
3 Dados mais recentes apontam que houve uma redução para 22 dialetos. 
fonte: https://www.ethnologue.com/country/GW 
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(Bedeta, 2013), devido a tanta repressão, houve em 1956 a formação de guerrilhas e a 

criação do partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, o nome de 

Cabo Verde consta no primeiro partido nacional porque durante a luta da independência, que 

teve lugar nas florestas de Bissau, guerreou-se para libertação de ambos os países, pois estes 

estavam perante o domínio português), contudo a luta concreta entre os nacionalistas e os 

opressores só aconteceu em 1963 (Bedeta, 2013). Ao todo, foram onze anos de luta armada, 

que teve seu sucesso com a proclamação da independência que se realizou a 24 de setembro de 

1973, porém Portugal só reconheceu a independência um ano depois (Bedeta, 2013). 

A partir desta data o país passou a ser dirigido pelo PAIGC por meio do então presidente 

Luís Cabral, que governou o país durante seis anos (Bedeta, 2013). Passados estes seis anos, o 

país enfrentou uma crise econômica e social e, conforme Bedeta (2013), houve um golpe de 

estado denominado “Movimento Reajustador”, em que o progressista João Bernardo Vieira 

subiu ao poder. Posto isso, dá-se a interrupção da unidade até então existente entre os dois 

países, Guiné e Cabo Verde. Com este acontecimento, inicia-se em 1991 o período de transição, 

cujo o objetivo era a revisão da Constituição da República (Semedo, 2010, como citado em 

Bedeta, 2013). 

As primeiras eleições legislativas e presidenciais foram realizadas em agosto de 1994, 

em que o presidente João Bernardo Vieira foi eleito democraticamente como presidente. Em 

1998 deu-se a eclosão político-militar, em que durante onze meses de conflito desacomodou-

se este último presidente (Bedeta, 2013). No ano de 2000 realizou-se uma nova eleição na qual 

o Partido da Renovação Social representado pelo Koumba Yalá saiu vitorioso, e dois anos mais 

tarde este também foi afastado do poder por meio de um golpe de estado, de 2003. Dado o 

golpe, o país passou por um período de transição política encaminhado pelo Henrique Pereira 

Rosa até 2005, ano em que foram realizadas novas eleições e o antigo presidente João Bernardo 

Vieira foi eleito novamente. Este exerceu o cargo até 2 de março de 2009, data em que foi 

assassinado na tentativa de golpe de estado (Bedeta, 2013). 

Novamente, Guiné-Bissau vivenciou um período de inquietude em que tiveram que se 

realizar eleições antecipadas em junho do mesmo ano. Essas eleições antecipadas foram 

vencidas por Malam Bacai Sanha, que governou o país até 2012, ano que adoeceu e acabou 

indo a óbito.  Devido a morte de Bacai, o presidente da Assembleia Nacional Popular teve que 

assumir a presidência interinamente até que foram feitas novas eleições (Bedeta, 2013). Antes 
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da realização oficial das eleições, que só deveriam ocorrer em 2014, o presidente da ANP 

(Assembleia Nacional Popular) teve que ceder lugar interino. E assim, o país teve dois 

presidentes num período de tempo relativamente curto, de 2012 a 2014. Nesse ano foram 

realizadas as eleições em que o atual presidente João Mário Vaz foi eleito por um período de 

quatro anos.  

Estes e mais outros fatores fazem com que o país apresente um dos PIB’s mais baixos 

da África visto que, segundo Semedo (2006), o PIB calculado em 2001 se encontrava na ordem 

de 145,9 milhões de Francos CFA4 (moeda da Comunidade Financeira Africana). O que 

consequentemente reflete na alta listagem de mortalidade materno-infantil e no analfabetismo, 

que conforme Semedo (2006), é estimada em 63%, dados apontados pelo INEC (Instituto 

Nacional de Estatística e Censo). 

Com tudo isso pode-se ver que o país vive constantemente um clima de profunda 

instabilidade que, de acordo com Bedeta (2013) ao longo dos anos pós-independência se 

converteram em fortes consequências sentidas principalmente nos jovens, adiando seus futuros 

e o desenvolvimento do país.  

  

                                                

4	Convertendo esse valor em junho de 2017, são aproximadamente 250 milhões de dólares. 
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3.1 Sociedade e cultura 

A sociedade guineense, ao contrário de muitas sociedades pertencentes ao continente 

Africano, é particularizada por um arcabouço social vigorosamente heterogêneo devido a 

existência de uma variedade étnica, que constroem as tradições e os hábitos que definem a 

cultura guineense (Caetano, 2012). Ainda continuando com a mesma autora, para uma melhor 

compreensão da cultura deste país, cabe identificar primeiramente que na Guiné-Bissau existem 

três diferentes grupos religiosos: os animistas, são os que não possuem uma religião fiel, e sim 

uma crença baseada nas matrizes tradicionais africanas na relação de espírito dos antepassados 

e na realização de cerimônias em que os animais são sacrificados como formas de agradar e 

agradecer a ajuda dos espíritos, os muçulmanos; oriundos e influenciados pela cultura árabe, e 

os cristãos; que tem a influência europeia. 

Como sendo guineense e pelo que conheço desse país e da forma como as pessoas 

encaram a religião, na minha apreciação, existe uma outra categoria ou um grupo além dessas 

três religiões mencionadas por Caetano. Essa classe são os que procuram seguir duas religiões 

ao mesmo tempo, isso se enquadra mais aos animistas  que acabam praticando ou seguindo 

duas religiões, a cristã e o animismo ou a muçulmana e o animismo, passando assim a 

acompanhar duas religiões simultaneamente.  

Como o objetivo desse ponto é a especificação e o esclarecimento da cultura guineense, 

a língua oficial, o crioulo e as línguas autóctones não excluem dessa esfera. A língua é um fator 

de diferenciação, dado que cada etnia tem a sua própria língua o que engrandece ainda mais o 

mosaico linguístico desse país lusófono (Caetano, 2012). O português, como mencionado 

anteriormente, mesmo sendo a língua oficial, não é a língua mais usada cotidianamente pelos 

guineenses. O crioulo acaba assumindo esse lugar do principal componente de comunicação 

entre a população, sendo assim, a língua do colonizador é apenas usada nas escolas e em 

comunicações sociais e manifestações político oficiais (Caetano, 2012).  

Por isso, pode-se observar que a sociedade guineense, de acordo com Caetano (2012) é 

uma sociedade multiétnica e multicultural porque abarca várias etnias que têm os seus próprios 

costumes, hábitos e valores. Essa disparidade cultural tem consequências positivas e negativas 

ao país, por um lado engrandece a cultura nacional e por outro traz grave disputa e separação 

entre etnias (Caetano, 2012). Essa disputa por vezes é causada por conflitos relacionados à 
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territorialidade e à política em função do tribalismo. Essa situação há cerca de uma década para 

cá, tem se tornado cada vez mais visível e notável na Guiné-Bissau, pois os cidadãos apoiam 

atos políticos de um determinado partido baseado em aproximações familiares, tribais/étnicas 

(Caetano, 2012). 

Este atrito cultural explica-se por um grande número populacional em um território 

nacional relativamente pequeno e “pela existência de povo com estruturas políticas, culturais, 

religiosas e sociais profundamente distintas e incompatíveis entre si” (Caetano, 2012, p.77).  

Esse antagonismo interétnico, por vezes, origina desunião entre a população, fazendo 

com que não exista consideração e reconhecimento pelo outro. Caetano (2012) aponta que fica 

difícil encontrar uma descrição para o termo guineense como sendo um povo ou uma sociedade 

que divide a mesma terra, língua, história e costumes, porque muitos optam por se definir de 

acordo com a etnia. 

Existe uma divisão cultural, social e política muito presente nas falas dos nativos, que 

consequentemente cria uma certa contrariedade por vezes não tão sutis em termo de 

relacionamentos e diferença etnica. Tendo uma visão externa, é algo difícil de se constatar, mas 

convivendo diariamente com essa realidade torna-se mais óbvio e notável esse fato. No discurso 

dos meus compatriotas parece não haver uma integralidade que os determine como um só. 

Entretanto, conforme Djaló (2014) essa dimensão transfigura-se como um fator árduo na 

unificação das diferenças e na constituição da identidade nacional do guineense.  

Djaló (2014), a causa que essa divisão étnica e a falta de unicidade entre nativos em se 

afirmarem como guineenses, eventualmente estaria aí enlaçado as ocorrências de outrora e as 

poucas citações que existem sobre identidade guineense. Ainda avançando com o pensamento 

de Djaló (2014), este explica que no outrora os indivíduos nascidos na Guiné-Bissau se 

identificavam como sendo portugueses em virtude do regime colonial. Com a independência a 

Guiné-Bissau passou a ser considerada uma nação cujo população é denominada de guineense. 

Seguindo o raciocínio deste último autor mencionado, isso se justifica pelo fato do país ser uma 

nação relativamente jovem, em os nativos ainda estão muito enraizados ao antigo regime 

colonial em que eram diferenciados pela etnia.  

Outrossim, essa situação pode ser explicada de acordo com de Fanon (1952) sobre a 

colonização e suas patologias. A falta de citações da identidade guineense ocasionalmente 
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estaria associada aos efeitos psicoculturais da colonização visto que, durante o regime colonial 

os países invadidos se viram coagidos a interiorizar valores europeus, aprendendo assim a 

renegar sua identidade negra. Segundo Fanon (1952), criou-se com esse regime uma 

perturbação psíquica nos nativos, fazendo com que houvesse uma perda de reconhecimento 

próprio.  

Assim, os nativos passaram a ter uma referência e uma fixação em se assemelhar aos 

colonizadores (brancos). Em outras palavras, o mesmo autor alega que a falta de 

reconhecimento pela identidade negra demonstra a vulnerabilidade e a alienação psíquica que 

as colônias foram submetidas (Fanon, 1952).  Já para Vigotski (2003) por meio da imaginação 

e o processo do aprendizado, este último fato do não reconhecimento próprio, pode ser 

explicado porque durante o regime colonial houve uma interiorização da cultura, das práticas e 

histórias europeia o que levou a desconsideração da identidade africana.  

  



 

 

19 

3.2 Política  

Como já havia mencionado brevemente da política na Guiné-Bissau, agora irei dar 

continuidade e aprofundar sobre tal assunto. A política guineense, é destacada pelas lutas de 

guerrilhas, conquista da independência, constantes instabilidades do governo, dificuldade em 

ceder lugar após o término do mandato, golpes de estado, guerra civil e a ocorrência de 

assassinatos envolvendo entidades políticas e militares.  

Conforme González Rey (2012) o histórico político de um país bem como o 

funcionamento a e organização do mesmo expressam a dimensão subjetiva e as características 

das pessoas que vivem em uma determinada sociedade. Sendo assim, os países colonizados 

padeceram de uma política que reconhecesse o direito da população nativa e por isso como 

forma de expressarem sua indignação ao sistema colonial, grande parte dessas nações 

recorreram ao uso da luta armada (González Rey, 2012).  

Dessa forma, episódios e acontecimentos violentos existiram em países que foram 

invadidos por colonizadores e se viram obrigados a negar a sua identidade e cultura, (Caetano, 

2012). E de acordo com minha vivência sobre a política do país, atos violentos intensificaram-

se ainda mais com a guerra civil de 1999, que foi originado por um conflito político-militar que 

durou onze meses. Recorrendo ao apoio da Caetano (2012, p.79) indica esta “guerra civil como 

sendo um acontecimento de crueldade político-institucional que derrubou parcialmente a 

estrutura político econômica e social do país”. Consoante Caetano (2012), essa guerra civil foi 

um dos momentos políticos mais lamentáveis ocorridos no país depois da independência.  

Conforme Caetano (2012), com certeza toda a guerra civil, além de trazer consigo 

perdas estruturais, também vem acompanhado de uma outra perda ainda maior, a perda humana. 

Muito embora, o período em que se desencadeou essa guerra eu era criança, lembro 

perfeitamente da expressão de desespero de pessoas próximas a mim ao saberem que teriam 

que abandonar seus lares e seus pertences. Este acontecimento, além de se perpetuar na minha 

memória, suponho que também irá se perpetuar na memória de muitos guineenses, dado que 

várias pessoas perderam a vida, familiares e casas. Além dessas perdas humanas que, de acordo 

com Caetano (2012, p.79), “as estatísticas apontavam para cerca de seis mil mortos e mais de 

trezentos e cinquenta mil deslocados”, também teve as perdas físicas, a regressão política, 

econômica e social que similarmente se mantêm presentes até os dias atuais.  
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A instabilidade político-militar abalou a funcionalidade deste pequeno país, que estava 

num estado de ascensão, devido à luta arma. Dessa forma, o país que já apresentava certa 

precariedade em alguns setores, com a guerra essa situação se agravou ainda mais. Seguindo 

esse lamentável episódio, Caetano (2012) realiza uma avaliação crítica sobre a política 

guineense, em que segundo a mesma pode-se;  

Verificar que a instabilidade política e a incessante busca pelo poder com o 

intuito de obter riqueza a todo o custo em detrimento do bem-estar das populações, têm 

sido as principais características da política guineense nas últimas décadas (Caetano, 

2012, p.82). 

Concordo com a crítica de Caetano, o sistema político guineense tem funcionado à base 

de interesses pessoais e familiares. Os políticos permanecem no poder não por vontade em 

ajudar a população ou participar ativamente no melhoramento do país, mas sim para obter 

ganhos particulares que lhe permitam manter o estilo de vida que sempre quiseram ou 

sonharam. Ainda, os políticos ao desempenharem um determinado cargo, passam a se sentir no 

direito de perdurar neste ou até mesmo de passar para algum familiar, como se fosse algo 

hereditário. Conforme (Caetano, 2012) os ocupantes dos cargos políticos na maioria das vezes 

o conseguem por meio de relações de parentesco, vizinhança, etnias e solidariedade o que 

consequentemente gera a quebra de princípios legislativos e desigualdade social em termos de 

oportunidade.  

Um exemplo que suponho ser pertinente a esse cenário de desigualdade, é quanto aos 

jovens recém-formados na capital, Bissau. Muitos almejam em ter um curso superior, ter um 

bom emprego e ajudar mesmo que parcialmente no desenvolvimento do país. Isso não passa de 

uma utopia, dado que primeiramente, em termos universitários, existem poucas opções para os 

jovens; em segundo lugar, mesmo tendo um curso superior, o enquadramento na Guiné-Bissau 

por vezes é feito à base de influências, agrados e trocas de favores.  

Esse problema se reproduz porque em conformidade com González Rey (2012), os 

próprios libertadores acabaram se convertendo sutilmente em reprodutores da subjetividade 

social colonial, gerando assim um poder político absoluto e centralizado. Dessa maneira o 

histórico político passa a ter configurações subjetivas e singulares na qual as opiniões pessoais 

são socialmente dominantes (González Rey, 2012) 
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Para fechar o conteúdo sobre a política, Caetano (2012) menciona o campo político, 

como sendo uma esfera invadida pelo tráfico de drogas, em que os ganhos não vão para o país 

e sim para uma certa elite política.  Tal negócio além de ter um caráter ilícito, também se faz 

presente em outros países e outros continentes, fazendo com que seja um problema global. A 

Guiné-Bissau apesar de ser um país pequeno, tem grandes potencialidades. No entanto, 

problemas políticos vindos desde a independência acabam não favorecendo a gestão de vários 

setores, o que consequentemente, retarda o desenvolvimento deste país, no âmbito comercial, 

social e sobretudo educacional.  
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3.3 Sistema educativo  

Como havia mencionado na introdução, o foco do trabalho é a trajetória educacional, e 

com isso, faz-se necessário entender os primórdios do sistema educativo guineense. 

A Guiné-Bissau foi uma colônia portuguesa cujo o sistema educativo se encontra 

dividido em dois momentos, o colonial e o pós-independência. De acordo com Bedeta (2013, 

p.2) no período colonial o ensino era fortemente administrado pela Igreja com a intenção de 

“evangelizar os gentios”. Além disso, esse regime tinha várias limitações, e uma delas era a 

restrição ao acesso escolar, visto que esse meio era destinado única e exclusivamente aos ditos 

civilizados, ou assimlados (Semedo, 2011).   

Com o passar do tempo esse conceito, restrição escolar, foi anulada, porém na prática 

as limitações continuaram a prevalecer, impedindo aos nativos o acesso as escolas (Caetano, 

2012). Ainda conforme esta autora, essa restrição supostamente estaria intimamente atrelada à 

tardia efetivação das escolas na Guiné-Bissau. Já o segundo momento pós-independência, é 

caraterizado pelos vários esforços e tentativas feitas pelo Movimento Nacional guineense em 

alargar e tornar possível o acesso as escolas até nas zonais rurais (Semedo, 2011). Mesmo com 

os esforços realizados pelo movimento nacional, a proibição escolar de outrora por parte dos 

colonizadores estava fortemente enraizada, o que acabou gerando grandes problemas que se 

estenderam até os dias atuais, e consequentemente, as deficiências nesse nível foram se 

acumulando e acentuando na área de educação e formação (Caetano, 2012). 

Rego (2005) ao basear-se nas concepções de Vygotsky, postula que a escola 

proporciona avanços de modalidades bastante específicas do pensamento, tem um ofício 

diferenciado para o sujeito, dado que é o que permite a apropriação de experiências 

culturalmente acumulados. Posto isso, a educação simboliza um componente precioso para o 

desenvolvimento dos indivíduos porque ela promove uma forma mais sofisticada de avaliar e 

universalizar conceitos da realidade, ou seja, ela promove o pensamento conceitual (Rego, 

2005). Torna-se visível a importância da educação na vida do sujeito uma vez que, é por meio 

desta que se dão as abstrações e generalizações que possibilitam ao sujeito inserir e atuar na 

realidade que o rodeia (Rego, 2005).  
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No entanto, de acordo com (Rego, 2005) e com o pressuposto histórico-cultural, nem 

sempre é possível deduzir que os efeitos da escolarização são globais ou similares. Rego (2005) 

aponta que o sucesso da escolarização depende da qualidade do trabalho executado, e nem toda 

prática pedagógica favorece ao indivíduo desenvolver conceitos ou funções mais elaboradas. 

Assim sendo, a qualidade e o sucesso do trabalho pedagógico estão intimamente relacionados 

com a forma como se dão o incentivo e promoção dos avanços no desenvolvimento do aluno 

(Rego, 2005). Essa situação pode ser aproximada com a realidade educativa guineense porque, 

este se “apresenta com uma política educativa desajustada e estranha à realidade e aos anseios 

do país” (Furtado, 2005, como citado em Caetano 2012, p.101). Segundo Caetano (2012) 

assinala, existe uma certa descontinuidade na política educativa do referido país, isso se 

constitui em resultado de sucessivas mudanças políticas ocorridas tanto no país como no 

Ministério da Educação Nacional (MEN). Esse argumento de Caetano (20012) se encaixa 

perfeitamente com o que tenho vivenciado em Bissau. O Ministério da Educação não consegue 

seguir uma sequência nas suas políticas e ações, visto que, a cada mudança de governo, se 

constituem novos dirigentes para o MEN, e estes vêm acompanhados de novas proposta e novos 

projetos, vetando assim as antigas propostas sejam elas boas ou não.  

Com base no exposto acima, aproveito realizar uma comparação com a atual situação 

do ensino brasileiro. Devido a mudança de governo, tem-se visto cortes drásticos nos antigos 

investimentos públicos sobretudo na área da saúde e educação. Relativamente aos cortes no 

setor educativo, temos como exemplo a Proposta de Emenda à Constituição5 (PEC 241) que 

vem criando uma constante preocupação em todo o Brasil. É uma proposta inicialmente 

consiste em enfrentar a crise econômica por meio de uma fixação ou limite orçamental para as 

despesas do governo, o que consequentemente estabelecerá uma margem orçamental na 

educação brasileira nos próximos vinte anos. Essa proposta que estabelece um longo período 

de cortes e redução de investimento no ramo da educação e saúde, desconsidera integralmente 

as atuais necessidades do país, impedindo assim, aplicação e ampliação não só no setor 

educativo como também em vários outros sectores.  

Presumo que essa redução nos investimentos públicos promoverá perdas e graves 

problemas sociais, baixa qualidade de vida, assistência social e precariedade educativa. Porém, 

como defende Bock (2012, p.139), “as questões da crise da educação brasileira apresentam 

                                                
5 fonte: https://www.cartacapital.com.br/politica/entenda-o-que-esta-em-jogo-com-a-pec-241 
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propostas de diminuição de gastos estatais com educação, priorizando outros setores, isso acaba 

tendo como consequência o sucateamento da educação pública”.  

As mudanças de governo, a anulação e diminuição nos investimentos da área educativa 

criam um panorama de retrocesso estrutural e deficiência na administração deste ramo (Bock, 

2013). Seguindo junto de Bock (2013), essa menção demonstra que as políticas públicas para a 

educação são gradativamente menos públicas porque, cada vez mais se reduzem as 

responsabilidades do governo ou Estado para com a educação.  

Nessa perspectiva, esse aspecto se enquadra em ambos os países. Entretanto, 

continuando com a realidade guineense, segundo Caetano (2012), a armação ministerial desse 

país necessita se apoiar em bases sólidas, capazes de assumir um quadro normativo legal que 

auxilie na organização e na gestão do próprio órgão responsável pela educação, nesse caso o 

Ministério de Educação Nacional. E, conforme (Caetano, 2012) este órgão governamental, 

MEN, além de não ser uma das prioridades do governo, ele se constitui por unidades e serviços 

justapostos que têm pouca noção de organização  

Suponho que além do pouco interesse do estado pela educação, também se disponibiliza 

um fraco recurso orçamental para o mesmo. Segundo consta nos dados do relatório6 da situação 

educacional de 2013, no período de 1998 a 2010 as despesas financeiras para com a educação 

sofreram oscilações, fazendo com que em 2010, as despesas fossem de apenas cento e trinta e 

três milhões7 de Francos CFA.  Esse fraco empenho para com a educação, resulta no alto índice 

de analfabetismo bem como na constante dependência orçamental vindas do exterior. Dentre 

cooperações e auxílios que outros países disponibilizam para a Guiné-Bissau, de acordo com a 

minha vivência no país, vejo pouco investimento nesse setor. 

 Já no Brasil, o país se encontra em um momento político, social e econômico 

conflituoso e sensível. De acordo com Zandoná (2005), o país também teve momentos em que 

                                                

6	 Recuperado em: http://s3.amazonaws.com/inee-

assets/resources/Resens_Guin%C3%A9e_Bissau_portugais-FINAL.pdf  

7	Convertendo esse valor em dólar Americano em julho de 2017, são aproximadamente dois milhões de 

dólares.  
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as políticas educativas faziam parte de organismos e corporações financeiras internacionais. O 

aporte financeiro e a administração da política educacional eram feitas pelo Banco Mundial em 

razão do estado se apresentar ineficiente na gestão do sistema educacional e pelo ineficiente 

emprego de recursos por parte do mesmo, estado. Destarte, para a superação da crise e da 

ineficiência na gestão educacional formou-se a necessidade da cooperação e atuação do 

empresariado e do Banco Mundial como proposta de resolver a crise no setor educativo 

(Zandoná, 2005). 

Conforme Bock (2003) na relação do governo (Estado) com a educação, os interesses 

não são homogêneos dado que no próprio governo existem diferentes projetos políticos para a 

educação. O que em outras palavras, significa dizer, que cada grupo político tem diferentes 

desejos, funções e finalidades para a educação. Para Freire (2001) essa situação cria uma 

preocupação predominante sobre a organicidade e a democratização da educação na atualidade, 

o que demonstra que existe uma demanda da própria educação brasileira em querer se sintonizar 

e reduzir suas antinomias. Servindo dessa menção de Freire, aproveito igualar essa última com 

a educação guineense.  

Uma vez que vivemos em um mundo que procura desenvolver e fortalecer a democracia, 

os aspectos educativos apresentam cada vez mais desarmonia e falta de operosidade. Também 

demonstra que existe uma desarticulação dos aspectos políticos com a educação e com realidade 

vivenciada (Freire, 2001). Presumo que para a superação dos entraves educacionais com base 

em Freire (2001) a realização da reforma na educação implicaria uma reforma política durável 

e descentralizante na qual resultaria obrigatoriamente uma união entre o planejamento/projeto 

educacional com as reais condições educacionais.  
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3.4 Recursos materiais e humano no setor educativo  

Ao abordar sobre a educação, faz-se pertinente uma narração considerando os recursos 

materiais e humanos existentes neste ramo. 

Na Guiné-Bissau, uma das maiores dificuldades encontradas no campo educativo 

concerne as condições e infraestruturas capazes de atender a demanda da população. A 

demanda existe em vários setores, porém como a área educativa é a que prende o meu foco, é 

neste que irei centrar. Consoante Caetano (2012), a educação na Guiné-Bissau constitui um 

problema bem concreto que gera consequências negativas no ensino e na qualidade deste. 

Preliminarmente tem a crescente falta de matériais, tanto por parte dos professores como dos 

alunos, que segundo Bock (2003) reproduz empecilhos e barreiras no processo de ensino e 

aprendizagem do aluno. 

Geralmente nas escolas públicas existem poucos materiais didáticos, bem como pouco 

material pedagógico que auxilie os professores na ministração das disciplinas de forma efetiva. 

Isso, conforme Caetano (2012, p.108), “comprime o ensino guineense fazendo com que a 

transmissão de conhecimentos seja feita à base da oralidade”. Essa última referência de Caetano 

é uma realidade que se faz vigente no país. Nas escolas públicas a situação era/é bem mais 

rigorosa, já nas escolas privadas, dirigidas por figuras religiosas da qual tive a oportunidade de 

acessar, apesar da situação ser menos árdua em relação as escolas públicas, também se 

apresentava uma certa debilidade na forma como eram/são passados os conhecimentos.  

Conforme a minha vivência, a transmissão de conhecimento não era/é feita de forma 

mais aprimorada possível. Utilizo a palavra aprimorada no sentido de que, os materiais 

didáticos que vejo utilizarem no Brasil8 para ministrar as aulas, raramente são usados na Guiné-

                                                
8	Faz-se pertinente explicar que o contraste aqui realizado não se enquadra para todo o Brasil, certamente 

em outros lugares do país existe desigualdade e debilidade na educação pública. Enquanto graduanda da 

Universidade Federal do Paraná, o exemplo que aqui trago sobre os materiais didáticos que vejo utilizarem 

pertence à realidade acadêmica específica que estou vivenciando e que acredito ser minimamente razoável 

comparado com a da Guiné-Bissau. 
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Bissau. As escolas na Guiné-Bissau necessitam de dispositivos e mecanismos didáticos 

substanciais para qualquer instituição escolar, tais como: “biblioteca e laboratórios equipados 

para diferentes disciplinas” (Furtado, 2005, p. 570). A falta de recursos humanos qualificados, 

que segundo Caetano (2012), também se constitui como uma das maiores vulnerabilidades 

encontradas no ensino, isso porque, alguns professores que operam na profissão não apresentam 

qualidade para o mesmo. De acordo com Caetano (2012), estima-se que 60% dos docentes têm 

formação inicial inadequada. Essa situação clarifica ainda mais o desprezo que a educação 

recebe dos governantes.  

Às vezes me pergunto, como é que se pode formar bons alunos quando não existem 

bons quadros e operadores educacionais qualificados para tal? Penso que, essa é uma das 

situações que está na origem das dificuldades enfrentadas por alunos, que tal como eu, se 

encontram em outro país realizando um curso superior. Com isso, pode-se constatar que existem 

um conjunto de fatores antecedentes que criam um transtorno no progresso e na qualidade de 

ensino guineense bem como no próprio desempenho do aluno na sua formação superior.  
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3.5 Família e educação 

A família é uma das grandes instituições que contribuem para o desenvolvimento social, 

é por meio e através dela, que a criança aprende a interagir com os demais membros da 

sociedade, e também, é no meio desta que se dá a socialização primária, transmissão de valores 

e hábitos sociais (Bedeta, 2013). A atuação da família, é significativa na aprendizagem do 

filho/aluno, porque é por meio desta que se reproduz a cultura que a criança internaliza (Bock, 

Furtado & Teixeira, 2004). 

Afonso (1988, como citado em Bedeta, 2013, p.15) considera que a “escola é uma 

agência na qual a criança experimenta pela primeira vez o sistema institucionalizado”. E 

consoante essa suposição é conveniente admitir que a família é importante no desempenho 

escolar, pois quando os pais participam ativamente na vida escolar do filho, estão de certa forma 

participando ativamente no processo aprendizagem do mesmo, o que consequentemente, ajuda 

não só no progresso escolar da criança como também no progresso social deste (Bedeta, 2013). 

Consoante Furtado (2005), a família é um dos principais responsáveis pelo processo de 

personalidade e socialização. E por isso, a família desempenha um importante papel ideológico 

na estabilidade do sistema social, “é o lugar onde se procura desesperadamente fugir e o lugar 

onde nostalgicamente se procura o refúgio. Para alguns a família é enfadonha, sufocante, 

intrometida, para outros a família é amorosa, solidária e confidente” (Poster, 1979, p.9). 

A relação entre pais e filhos, família e escola, varia de sociedade para sociedade, e nesse 

caso, na realidade guineense, que ainda abarca uma estrutura tradicional africana, a relação dos 

pais com os filhos é um tanto diferente das sociedades ocidentais (Bedeta, 2013). Nessa 

realidade, a noção de família é mais abrangente, a responsabilidade da educação da criança por 

vezes pertence toda a comunidade, socialização primária (Bedeta, 2013). Desse modo servindo-

se da teorização de Poster (1979), a família guineense não se limita só na junção de pais e filhos, 

ou pelas relações de sangue, vai muito além, a família nessa realidade é sustentada ou suportada 

pelos numerosos parentes e até vizinhos vivendo juntos e em solidariedade coesa. Devido a 

essa estrutura familiar guineense, com base em Poster (1979), as relações familiares envolvem 

interações diárias de uma mistura de pessoas, ou seja, diferentes famílias têm grande intimidade 

entre si e acabam se considerando uma só. 
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No que se refere a relação dos pais guineenses com a instituição escolar, esta é pouco 

frequentada devido a vários problemas, entre as quais: a pobreza, conflitos e elevada taxa de 

analfabetismo (Bedeta, 2013). Posto isso, este último autor tenta demonstrar que o sistema 

educativo na Guiné-Bissau é complexo porque: 

Muitos dos pais não se envolvem na totalidade pela aprendizagem escolar das 

crianças, ou seja, as razões não só se prendem a pobreza e a elevada taxa de 

analfabetismo, mas também às próprias estruturas de ensino, à forma de transmitir e 

comunicar com a população (Bedeta, 2013, p.15).  

Já no Brasil, essa realidade não se distancia muito da Guiné-Bissau, visto que Damke e 

Gonçalves (2007) defendem que nos dias atuais a ausência da família nas escolas vem 

aumentando no Brasil. Existe uma fraca contribuição ou presença familiar nas escolas, o que 

ocasionalmente sinaliza ou influencia no desempenho do aluno (Damke & Gonçalves, 2007).  

Essa fraca participação segundo os mesmos autores, Damke e Gonçalves (2007), pode 

ser explicada em razão das exigências do mercado de trabalho e das várias atividades laborais 

fora da relação familiar. De certa forma, essas exigências externas geram um desvio na unidade 

familiar como sendo a primeira instância responsável pela educação. 

Um exemplo que aqui trago, é quanto a própria educação informal e os valores éticos e 

morais que as famílias têm deixado por conta das instituições escolares, tanto na Guiné-Bissau 

como no Brasil. Pelo que percebo, as famílias transferem a responsabilidade educativa para a 

escola devido ao pouco tempo que têm para os filhos. Observa-se segundo Damke e Gonçalves 

(2007) que na percepção da maioria dos pais brasileiros os professores são responsáveis pela 

qualidade de educação e do ensino do estudante (Damke & Gonçalves, 2007). Acredito que 

essa referência também se encaixa na realidade guineense. Esses fatos, são falsas expectativas 

que a família nutre em relação às escolas, pois a instrução dos princípios morais e padrões 

comportamentais devem primeiramente partir da família. A falta de participação e apoio 

familiar interfere na boa qualidade de ensino e na diminuição de um possível diálogo entre 

ambas as instituições (Damke & Gonçalves, 2007). Suponho que exista um desconhecimento 

entre os limites da educação familiar e escolar, em visto disso, seria interessante uma 

aproximação entre essas instituições de modo a existir uma partilha de responsabilidades 

educacionais.  
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De acordo com os pontos relatados anteriormente, Poster (1979) indica que o histórico 

familiar pode ventilar questões sobre a vida íntima, mundo privado de uma determinada família. 

Nas realidades mencionadas, digamos que exista pouca aderência ou interesse de alguns pais 

em participar ativamente na educação dos filhos, essa pouca interação família-escola além de 

gerar graves consequências escolares, também pode apresentar consequências sociais e até 

subjetivas em grande escala.  

Assim, segundo Poster (1979) a compreensão do histórico familiar pode contribuir para 

o conhecimento de determinados contextos atuais (sociais), pois ao realizar uma análise 

cotidiana sobre os tipos de famílias poderá se ter uma noção clara do tipo, das normas e das 

condutas que edificam/norteiam uma sociedade  
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3.6 Histórico do ensino superior  

O ensino superior na Guiné-Bissau em comparação com o Brasil, pode ser considerado 

principiante. Conforme Furtado (2005), por vários anos houve inúmeras tentativas para a 

construção de instituições de nível superior, porém de todas as tentativas tiveram pouco 

sucesso. Segundo Furtado (2005), o primeiro projeto para a edificação da Universidade na 

Guiné-Bissau aconteceu em 1991. Mais tarde em 1997, esboçou-se um outro projeto entre o 

Ministério da Educação Nacional da Guiné-Bissau e a Universidade Lusíada de Portugal, mas 

este também não obteve sucesso por conta da queda do governo que liderava tal iniciativa 

(Furtado, 2005). A primeira Universidade, Amílcar Cabral, foi criada em 1999 com a intenção 

de ministrar cursos universitários, politécnicos e profissionalizantes (2005). Essa Universidade 

conforme Furtado (2005), deveria integrar faculdades de medicina, direito e cursos pertencentes 

às áreas da economia, comunicação, ciências jurídicas, medicina veterinária, engenharia, 

ciências agrárias e educação. 

O modelo institucional apesar de incluir e integrar diversas áreas de curso superior, não 

se engata a realidade. Pelo que constatei de cinco anos atrás, antes de sair do meu país natal, 

não existiam todas essas faculdades e, não querendo ser pessimista, penso que houve poucos 

avanços. Recorrendo ao apoio de Furtado (2005), este argumenta que o projeto ou modelo 

universitário em Bissau é/foi um modelo pouco delineado e desenvolvido, ainda argumenta que 

seria interessante que houvesse uma efetivação e melhoramento nesses projetos como forma de 

não intensificar a precarização já existente em Bissau. 

Percebe-se que a educação superior nesse pequeno país africano perpassa por problemas 

estruturais, funcionais e curriculares. Na minha apreciação, é pertinente destacar que 

necessitamos de reformas curriculares que abrangessem o ensino básico/fundamental ao ensino 

superior para que assim, se possa construir bases seguras que permitam aos alunos estarem à 

altura das dificuldades acadêmicas encontradas seja no próprio país ou no exterior. 

Como mencionado por Furtado (2005) o nível superior é vigorosamente influenciado 

por ações de ordem política. Nesse caso, as ações políticas são pouco dirigidas para o setor 

educativo o que naturalmente causa limitação na organização e no funcionamento do ensino 

superior. Existe pouca união e cuidado do estado para com o desenvolvimento do ensino 

superior tanto público como privado, bem como, reduzido recurso público concedido para 
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suportar e financiar a formação superior do país (Furtado, 2005). Consequentemente, estas 

ocorrências refletem na qualidade, no desempenho e na motivação tanto dos alunos quanto dos 

professores, o que por vezes resulta no abandono escolar ou na escolha de um outro país para a 

realização do curso superior. Este último fato está vinculado com a pouca diversidade de cursos 

superiores, e em virtude disso muitos são os jovens que preferem aguardar por uma 

oportunidade de estudos fora do país, o que, por conseguinte vem acentuando a crescente 

procura por bolsas de estudo no exterior. Devido ao pouco empenho e investimento por parte 

do governo, de acordo com a minha vivência em Bissau, é imprescindível argumentar que o 

ensino superior na Guiné-Bissau dificilmente vai ao encontro das expectativas da maioria dos 

jovens da minha terra natal.  
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4 Trajetória educacional da pesquisadora no Brasil e configuração identitária 

4.1 Sentimento de pertencimento/não pertencimento e dificuldades de percurso  

Atualmente existe um grande número de pessoas que se encontram na condição de 

estrangeiras, ou seja, pessoas que vivem em outros países que não o de sua origem. Nessa 

transição de um país para outro, muitos são os que migram ou emigram em busca de refúgio, 

trabalho, desenvolvimento ou estudos (Antonelli, 2013). Esse fluxo migratório e imigratório 

acontece em várias direções e por várias razões (Antonelli, 2013). A integração, os 

relacionamentos afetivos, a percepção e as dificuldades encontradas constituem um vasto 

cenário para o estudante estrangeiro no Brasil (Mallard, Cremasco & Metraux, 2015). Nesse 

sentido, irei falar sobre sentimentos e dificuldades que, tal como eu, suponho que perseguem 

vários outros jovens que se encontram na condição de estudante-estrangeiro.  

Para a maioria dos estudantes realizar os estudos longe do país natal não é uma escolha 

fácil e durante a realização do ensino superior também é certo que surgirão dificuldades ao 

longo desse trajeto. Ouso dizer que comigo não foi diferente. A primeira queixa ou dificuldade 

que se apresenta a um aluno-estrangeiro é quanto a cultura, a língua e a até mesmo a culinária. 

Comigo não se passou despercebido, quando cheguei no Brasil por não pertencer a esse espaço 

físico ou geográfico me sentia e ainda me sinto muito deslocada da minha zona de conforto.  

Mesmo sendo descendente de um país falante de língua portuguesa, que compartilha da mesma 

língua com o Brasil, as dificuldades linguísticas se faziam/fazem presentes. É um português 

diferente do português que me foi ensinado. Digo diferente, no significado e na utilização de 

algumas palavras. 

Aparentemente por saber que a Guiné-Bissau e o Brasil partilham a mesma língua 

oficial, gerava em mim um certo sentimento de tranquilidade. Porém vim a constatar que 

conforme Mallard et al. (2015), a facilidade em utilizar a mesma língua por vezes se apresenta 

pouco facilitadora para os sujeitos quando se encontram em condição de estrangeiridade. 

Segundo estes autores, a condição de estrangeiridade gera nos sujeitos uma condição de queixas 

tocantes aos efeitos do encontro intercultural. A citação dos referidos autores vai precisamente 

ao encontro com o que constatei no Brasil. Ao chegar no Brasil pude perceber que o meu 

português é um forte denunciador do meu estrangeirismo. O que para mim seria um meio 

facilitador no meu processo adaptativo tornou-se um centro de elogios, chacota e bloqueio. O 
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receio de pronunciar uma palavra e esta ter um significado completamente diferente ou de não 

ser compreendida era constante. O fato de não se falar o mesmo português no Brasil e na Guiné-

Bissau, de acordo com Mallard et al. (2015), para além de ter interferências psíquicas, 

seguramente tem um peso na experiência de qualquer jovem intercambista. Por conseguinte, 

Mallard et al. (2015) mencionam que, o estrangeiro ao pronunciar uma língua diferente da do 

país que o acolhe passam a conceder ao mesmo tempo um estatuto e um lugar desigual daquele 

que fala a mesma língua. 

Destarte, o contraste cultural passa a ser tão grande podendo até desencadear um sentido 

ameaçador fazendo com que se dê uma diminuição no grau de intimidade com as palavras, ou 

fazer com que a língua materna do migrante deixe de operar temporária ou definitivamente 

(Mallard et al., 2015). Servindo dessa ideia, posso explicar por experiência própria, que este 

fato acontece diversas vezes no meu país natal, pois muitos são os cidadãos que por optarem 

pela migração acabam se familiarizando mais com a língua do país que o acolhe, sofrendo assim 

uma desaproximação com o sotaque da língua materna . 

Já no meio acadêmico a impressão que inicialmente tive quando fazia o meu primeiro 

curso (biologia), era que, ser estrangeira de um país africano fosse um motivo de inferioridade 

perante os colegas. A princípio, me parecia que um estrangeiro europeu era/é mais valorizado 

que um estrangeiro africano. Aproveito essa última frase para vincular com a ideia Bento9 

(2007, como citado em Soares, 2010 p.18), quando expõe que os negros quando estão nas 

mesmas condições com os brancos não costumam ter as mesmas oportunidades e os mesmos 

tratamentos. Nesse caso, e nesse contexto acadêmico, quando ocorrem circunstância como estas 

passam a ser consideradas racismo científico (Soares, 2010). Na faculdade, essa situação, ao 

meu ver, se reproduz cada vez mais, tanto para com os estudantes estrangeiros como para 

estudantes brasileiros de outras cidades que decidiram estudar em Curitiba. A impressão é que 

as relações são menos calorosas, e por conta disso, aquele que não for ou não é curitibano se 

sente a princípio desamparado e solitário. Essa foi justamente a sensação que tive ao chegar no 

Brasil, a solidão, a falta de amigos e presença familiar abalaram extremamente a minha estadia. 

Estas dificuldades, conforme explicam Mallard et al. (2015), além de atingirem a área 

                                                
9  Bento, M. A. S. (2007) Branqueamento e branquitude no Brasil. Psicologia social do racismo. Ed. Petrópolis: Vozes.  



 

 

35 

acadêmica, também interferem no âmbito psíquico, pois gera sofrimento e sentimento 

angustiante para o sujeito que o experencia.  

Um outro elemento que suponho dificultar aos estudantes intercambistas africanos, é o 

estabelecimento de vínculos ou relações amigáveis. Na minha opinião, acredito que as pessoas 

não confiam total ou inteiramente em um estrangeiro, sobretudo negro. É como se sentissem 

medo ou falta de confiança para se aproximar do estrangeiro. No entanto, com o passar do 

tempo, e com algumas cidades que conheci no Brasil, pude perceber que essa impressão varia 

muito de cidade para cidade. Em Curitiba, cidade onde realizei/estou realizando meu curso 

superior, julgo que essa ocorrência é mais perceptível em razão da população ser na maioria 

descendentes de europeus, o que de certa forma influencia na forma como o estrangeiro é 

tratado ou recebido.  

Observa-se que questões deste gênero, como a falta de incentivo, o preconceito, as 

discriminações raciais experimentadas no ambiente institucional podem afastar o aluno negro 

dos estudos (Soares, Ferrarini & Ruppel, 2013). Estes inconvenientes vão muito além do meio 

acadêmico, até nas ruas é nítido como as pessoas olham ou se desviam de um estrangeiro seja 

estudante ou trabalhador, ser negro já é um motivo para suspeitar. Isso, não deixa de ser racismo 

disfarçado ou até mesmo visível. Esse momento de transição de país, pode ser caraterizada 

conforme Sawaia (2001 p.) por ruptura de vínculos sociais, os estrangeiros ao chegarem a um 

determinado país enfrentam impasses raciais acumulando assim problemas em diversos setores 

da vida. Segundo Soares et al. (2013), o Brasil é um país que exibe de modo considerável o 

fenômeno do racismo, cuja ocorrência está constantemente atualizada nas relações 

interpessoais. O racismo é um ato que na atualidade tem se tornado cada vez mais frequente e 

familiar no cotidiano das demais sociedades (Sawaia, 2001). O conceito que se tem do racismo 

é que “são apenas atitudes segregacionistas explícitas, perjúrios e ofensas. Todavia práticas 

institucionais e indicadores sociais são mostras que o racismo no Brasil atua de modo sutil” 

(Soares, 2010, p.17). É uma forma de exclusão que não só desrespeita os valores e as 

representações de cada sujeito, como também desvaloriza e rejeita a cultura deste (Sawaia, 

2001). Conforme esta, a reprodução da exclusão social e do racismo ajudam a explicar que a 

sociedade brasileira revela uma estigmatização e uma fragilização de vínculos sociais (Sawaia, 

2001). Face a isso, torna-se possível assinalar que as relações sociais raciais no Brasil são 

concebidas e nutridas mediante o eixo histórico, ideológico e sócio-político (Soares, 2010). 
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Tendo delineado brevemente sobre a questão racial no Brasil, acredito que este é um 

assunto que também está fortemente ligado ao modo como o estrangeiro é tratado ou recebido 

no país. E conforme Mallard et al. (2015) apontam, “o não acolhimento diz respeito às 

características da sociedade, se ela é mais ou menos tolerante diante da diferença e, mais ainda, 

ao imaginário constituído a respeito do estrangeiro” (Mallard et at., 2015, p.131). Os obstáculos 

enfrentados pelos estrangeiros, nomeadamente os estudantes, como explica Antonelli (2013), 

são causadas pelo fato de que a sociedade que acolhe, coloca de lado que o estudante estrangeiro 

é previamente um sujeito, um ser. E além da articulação com experiência do estrangeirismo ou 

do transitar de país, é um sujeito que possui movimentos internos, histórias subjetivas ricas 

únicas e inesperadas, que só ele, o estrangeiro, passa a ser o carregador de sua história e da 

relação com a sua cultura (Mallard et al., 2015). 

Devido a esta forma como tratam um estudante estrangeiro negro, me faz perguntar o 

que tem de diferente um estudante estrangeiro negro e um estudante estrangeiro branco? Por 

vezes isso cria em mim uma enorme indignação, porque de onde eu venho não nos é ensinado 

essa diferenciação racial ou discriminação ao estrangeiro. Pelo contrário, o estrangeiro ou o 

hóspede é aquele que é o mais bem tratado no país. Posteriormente, compreendi que os valores, 

os hábitos e até a forma como se trata e se dirige um olhar ao outro difere entre culturas, 

sociedades e países. Mallard et al., (2015) explicam que essa questão atualmente monta uma 

caraterística e uma problemática em diversas comunidades, pois é uma resistência que se forma 

contra ao que é diferente. Aquele que for estranho ou estrangeiro a comunidade ou até mesmo 

a sociedade é colocado em uma posição de exclusão e distanciamento. A menção destes vai ao 

encontro de Sawaia (2001), quando explica as diferentes tonalidades e configurações do 

processo de exclusão social, ou seja, a exclusão social e o racismo têm diferentes formas e 

contornos. Ainda, cabe mencionar que Sawaia (2001), clarifica a exclusão como sendo um 

processo complicado, plurifacetado, dialético e sutil que envolve questões políticas, materiais, 

sociais e subjetivas.  

Com toda a menção sobre o estrangeirismo e o racismo, sustentando-me em Mallard et 

al., (2015), a experiência da estrangeirice ou até mesmo o desfecho desta é particular, pois a 

forma como cada sujeito lida ou irá lidar com o estrangeirismo, o racismo e a exclusão social 

dependem da capacidade que este tem para superar os obstáculos e transformá-los em um 

ensinamento para a vida.  
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Assim sendo, o estrangeirismo além de provocar sofrimento psíquico devido o contraste 

cultural, também promove vulnerabilidade social (Mallard et. al., 2015). Por conseguinte, 

alguns estudantes estrangeiros, em razão do esforço e da dinâmica de viver em um outro país 

ou em uma outra cultura ser tão grande, sofrem alteração na própria identidade. Este sucedido 

é promovido devido à ausência de um ambiente que assegure uma base emocional e que 

proporcione uma identificação aos estudantes (Mallard et al., 2015). Dá-se uma separação ou 

uma instabilidade de um conjunto de elementos psíquicos que participam na construção da 

identidade. E essa perda, desenvolve mudanças no sujeito, ou seja, o sujeito não é mais o mesmo 

Mallard et al., (2015,) 

Relativamente a esse ponto, os autores apresentam uma informação de extremo destaque 

quando apontam o relato de um estudante, que na ocasião de seu retorno ao país de origem se 

comparou a uma criança, porque não parava de chorar. Mallard et al. (2015) explicam que nessa 

situação o indivíduo perde o lugar no país de origem. Ao elencar esse relato e trazê-lo para a 

minha experiência pessoal, posso dizer que também cheguei a partilhar dessa mesma sensação 

nos momentos de férias que tive no meu país natal. A impressão que tive é de não mais pertencer 

à realidade guineense. Parecia que a condição de estrangeira me desconectou da minha 

verdadeira identidade. Percebi que de certa forma não me sentia completamente encaixada nem 

na Guiné-Bissau nem no Brasil. É como se minha identidade tivesse sofrida uma perda ou 

divisão, em que o meu sentimento de pertença atualmente não consegue se harmonizar 

inteiramente com qualquer dos dois países. Embasando-me na concepção de Ciampa10 (1987 

como citado em Soares et al., p. 181) quando evidencia que “o conhecimento de si se faz no 

reconhecimento recíproco dos indivíduos que se identificam como constituição de um mesmo 

grupo”. Sendo assim, pressuponho que por residir há cinco anos fora da Guiné-Bissau, em uma 

cidade em que não consigo me reconhecer, a minha identidade se encontra parcialmente 

dividida, porque por um lado me sinto distante da minha cultura mãe, e por outro não me sinto 

completamente aceita ou até mesmo inserida na cidade que escolhi estudar. 

Em concordância como Bassit, Costa e Ciampa (1985) argumentam que é permitido 

imaginar que inúmeras combinações se unem e se englobam para construir a identidade. Tal 

característica, também é tida como uma unidade que abarca um conjunto de contradições 

                                                
10  Ciampa. A. Costa (1987). A estória do Severino e a história da Severina- um ensaio de psicologia Social. São Paulo: Brasiliense.  
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variáveis que representam um ser. Entretanto, quando se dá uma desagregação na configuração 

ou na representação da identidade, isso terá provavelmente implicações nos papéis sociais 

desempenhados pelo sujeito, ou mesmo, no modo como este vivencia a sua experiência (Bassit 

et al., 1985). No meu caso, a experiência do estrangeirismo me colocou em uma posição 

deslocada da minha originalidade, e até mesmo da minha cultura. Estas e outras adversidades, 

como mencionado por Mallard et al. (2015), o desamparo, a falta de reconhecimento por parte 

do outro são acontecimentos inerentes à constituição humana que instigam sobre a fragilidade 

do ser humano e a importância de ter o reconhecimento e apoio do outro. 

Ao falar de todos esses pontos aos quais a condição de estrangeiro remete, não 

necessariamente quer dizer que acontece com todos aqueles que emigram por questões pessoais, 

educacionais e trabalhistas. A menção e as referências que produzo relatam a experiência 

individual que conheci em uma cidade específica, o que mais uma vez não cabe generalizar 

para com os estudantes intercambistas de outras cidades do imenso Brasil 

  



 

 

39 

4.2 Identidade universitária, identidade de estudante negra e/enquanto 

graduanda em psicologia na UFPR. 

No item anterior abordei questões relativas à identidade, porém sinto ficou faltando uma 

elucidação ou até mesmo definição do que é a identidade. Na psicologia histórico-cultural cuja 

teorias se embasam nos trabalhos de Vigotski, Leontiev e Luria, a consciência é tida como o 

principal objeto de estudo, porém para a compreensão desta, é necessário considerar os 

processos que a constituem (Silva, 2009). E entre estes processos temos, a subjetividade, a 

individualidade, a personalidade e a identidade. Não há um consenso na Psicologia, e mesmo 

na abordagem histórico-cultural, na forma de compreender, explicar e pesquisar estas categorias 

tão fundamentais para a ciência psicológica. Não se pretende aqui tratar dessa questão e da 

diversidade de compreensão a respeito dessas categorias. Assim, nesse momento, essas 

categorias e um pouco dessa diversidade serão apresentadas brevemente conforme Silva (2009). 

Agora, irei falar brevemente sobre estas categorias, no entanto com ênfase na 

identidade. A subjetividade conforme González Rey (2001) é tida como uma das categorias 

essenciais para a compreensão do psiquismo. É um conceito que nos dirige para a inseparável 

relação entre o sujeito e a sociedade. Conforme este, é uma concepção que encaminha para a 

compreensão da psique como sendo um sistema complexo que dispõe de um nível histórico-

cultural na qual as funções psíquicas superiores são percebidas como modos permanentes de 

significação e sentido (González Rey, 2001). Ou seja, para este autor a subjetividade é uma 

manifestação ontológica da representação histórico-cultural da psique, através da qual se dá a 

superação das dicotomias ou barreiras construídas na relação sujeito e sociedade. Pode-se assim 

dizer, que esta categoria se desenvolve na constante troca que ocorre entre o interno e o externo, 

possibilitando na promoção da particularidade do indivíduo no desenvolvimento das esferas ou 

funções psíquicas, na atividade, na consciência como também na própria construção da 

personalidade (Silva, 2009).  

Realizando esta exibição, passarei para a individualidade. Este termo se aproxima da 

subjetividade, pois nela se menciona o indivíduo. Na concepção de Leontiev (1978 como citado 

em Silva, 2009 p. 174) a constituição do indivíduo se dá a partir de componentes filogenéticos 

e ontogenéticos, isto é, através da agregação e do desenvolvimento das peculiaridades 

geneticamente herdadas e socialmente obtidas. Silva (2009) assinala a individualidade como 

sendo características naturais que formam o indivíduo e que servem de suporte para o 
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desenvolvimento da singularidade e do psiquismo como um todo. Desse modo, Martins (2001) 

propõe que a individualidade é engendrada por meio das vivências da cotidianidade e do 

produto das relações espontâneas com o processo de apropriação. Seguindo com base nessa 

autora, a mesma explica que ao abordar o conceito da individualidade, cabe mencionar sobre a 

atividade vital humana, pois esta última “provoca transformações no homem e na sociedade, e 

dentre estas transformações encaixa a aquisição de uma personalidade” (Martins, 2001, p.81). 

Assim sendo, constata-se que a construção do indivíduo pressupõe que no decorrer da 

vida, este vai se apropriando das objetivações assegurando assim a sua própria existência 

enquanto pessoa (Silva, 2009). Dessa forma, passa-se a ter uma nova categoria, a personalidade, 

ou seja, a representação objetiva da individualidade. A personalidade, para Martins (2001), é 

entendida como um processo que engloba toda a realidade biológica, psicológica e social do 

indivíduo. É “resultante da sintonia das representações objetivas e subjetivas produto da 

atividade individual condicionada pela totalidade” (Martins, 2001, p. 83). Portanto, o 

significado da personalidade nos remete aos aspectos históricos derivados das funções e 

realizações do indivíduo em sua vida concreta (Martins, 2001).  

Antes de finalizar sobre esta breve conceituação do que é personalidade, acredito que é 

pertinente indicar que a personalidade integra aspectos que dependem de condições naturais, 

formação social dos povos e regimes sociais, tal como aspectos da história individual 

influenciada pela relação externa e interna (Martins, 2001). 

A partir da personalidade, aparece uma nova categoria designada por identidade. 

Utilizando as descrições de Silva (2009), esta alega que a nova categoria é elaborada por 

Ciampa como forma de explicitar a composição do eu de uma forma mais dinâmica. 

Conforme Ciampa (1977), a identidade é uma metamorfose, é um processo de 

construção do eu que desencadeia mudanças pelas condições sociais e de vida que o sujeito está 

inserido. É um fenômeno não imediato, mas sim construído na dialética entre indivíduo e 

sociedade, é por meio dessa relação que o sujeito toma consciência das condições objetivas 

historicamente determinadas ao mesmo tempo em que constitui sua realidade subjetiva. Bassit, 

Ciampa e Costa (1985) concebem a identidade como sendo ponto de confluência entre o 

indivíduo e a estrutura social, é o lugar onde se justapõem as parcelas do biopsicossocial. Para 

Ciampa (1977), a construção da realidade subjetiva se dá pela interiorização da realidade social 
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dotada de sentido e mediada por outrem. A interiorização se apresenta como elemento 

indispensável na construção da identidade, pois como o próprio Ciampa (2005) justifica, 

interiorizamos o que os outros nos atribuem de tal forma como se fosse algo nosso. 

Posto isso, pode-se entender a identidade como uma aprendizagem, um fluxo criador 

em que sua construção parte de um viés histórico e social, ou até mesmo, como uma síntese de 

dados característicos historicamente erguido, cujo portador é o indivíduo e ou o grupo (Ciampa, 

1977, Bassit et al., 1985). Em vista deste último fato, como aponta Ciampa (1984) é justo 

afirmar que as identidades, no seu conjunto, espelham a estrutura social, do mesmo modo que 

reagem sobre ela conservando ou transformando-a. Isso segundo este autor, justifica o quanto 

é utópico dissociar a identidade do indivíduo da sociedade, dado que, as diferentes 

configurações da identidade estão intrincadas com as diferentes configurações da ordem social. 

Assim sendo, continuando com Ciampa (1984), ao mesmo tempo que a identidade é 

diferença e igualdade, é um movimento e um desenvolvimento concreto, também é um conjunto 

de diversas combinações que o configuraram como uma totalidade. E, essa “totalidade é 

contraditória, múltipla e mutável, conquanto uma” (Ciampa,1984, p.61). O que em outras 

palavras, este autor indica que a identidade é uma metamorfose, devido a possibilidade de 

transformação do ser humano. 

Findo esta concisa contextualização sobre as categorias acima descritas, irei passar para 

os pontos chaves do presente item. Aqui conduzirei a narrativa embasando-me em Soares 

(2010) e em duas das categorias sobre a identidade por ela identificadas em pesquisa realizada 

com estudantes que ingressaram na UFPR pela política de cotas raciais. Contudo, as categorias 

que pretendo usar são; identidade universitária e identidade de estudante negra enquanto 

graduanda em psicologia.  
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4.2.1 Identidade universitária 

Esta categoria segundo Soares (2010) narra sobre as diferentes formas e significados 

apresentados por indivíduos vindos de uma condição de estudante universitário. Telles11 (2003 

como citado em Soares et al., 2010, p.80) explica que, atualmente na nossa sociedade, ingressar 

no ensino superior traduz-se em possuir maior probabilidade de acesso a bens materiais e 

ascensão social. Esta pontuação se iguala com a minha percepção assim que entrei na UFPR.  

A oportunidade de estar a realizar um curso superior era e ainda é uma chance de mudar 

a minha história e o meu trajeto de vida, e além do mais, acredito que a apropriação de 

estudantes negros em espaços e universidades públicas é uma forma de provocar ou impulsionar 

a própria sociedade brasileira no reconhecimento, no respeito e aceitação de pessoas negras em 

espaços coletivos. Ao colocar as palavras, reconhecimento, respeito e aceitação, para além de 

referir-me a pouca quantidade de estudantes negros na UFPR, também refiro-me a 

desconsideração e desigualdade racial e social que por vezes são produzidas de forma 

imperceptível na própria instituição universitária. 

Conforme Soares et al. (2010), o meio acadêmico atribui ao aluno uma identidade de 

universitário. Ao passar esta última situação para a minha experiência aqui no Brasil, lembro 

que quando da minha chegada no Brasil, utilizava constantemente um moletom com as siglas 

da UFPR. Este comportamento para uns pode ser um tanto desnecessário, mas para mim era 

uma forma ou até um meio que via de comunicar e apontar ao outro que mesmo sendo negra, 

estrangeira e africana sou uma estudante universitária de uma instituição pública e renomada. 

Era uma forma que via de me encouraçar, me identificar e passar confiança perante o olhar do 

outro, e procurar no mínimo quebrar o antigo paradigma que o negro/a é o fracassado e o 

desventurado. 

O pertencimento à uma universidade, sobretudo pública, ocasionalmente muda o olhar 

que o outro dirige ao negro, passando a ser visto como um vencedor (Soares, et al. 2010). Em 

                                                
11  Telles, E. (2003). O racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Relume Dumará. Rio de Janeiro  



 

 

43 

vista disto, as políticas educacionais e inclusivas precisam e devem ser expandidas em função 

da diversidade racial e relações sociais igualitárias.  

4.2.2 Identidade de estudante negra enquanto graduanda em psicologia 

Neste item, venho aqui primeiramente explicar sobre a forma como hoje me vejo 

enquanto graduanda em psicologia numa Universidade Federal. Vale mencionar, que 

inicialmente não tinha entendimento da grandeza desta universidade, só vim a ter esse 

conhecimento através da estranheza no olhar do outro ao pronunciar que sou estudante de uma 

instituição federal. Ao mesmo tempo que parecia proporcionar uma valorização e 

estranhamento por parte do outro, isso desencadeava em mim uma insegurança ou até mesmo 

uma hesitação, pois me perguntava se realmente era ou sou capaz de pertencer a uma 

universidade Federal. Somando este meu relato com a teoria, Ciampa (1989, p.70), explana que  

“a expressão do outro consiste na alterização da minha identidade, na supressão de minha 

identidade pressuposta e no desenvolvimento de uma identidade posta como metamorfose 

constante”.  

Conforme explica Soares (2010), estes fatos acabam atuando de forma contraditória na 

construção da identidade do universitário, pois corre-se o risco deste último assumir uma 

identidade que o caracterize negativamente nos demais espaços, bem como, produz uma 

insegurança na identidade deste, de maneira que acaba produzindo uma dúvida em relação ao 

seu ingresso na universidade. A princípio, questões deste gênero deixavam a minha confiança, 

desestabilizada, todavia com o evoluir dos tempos fui percebendo que o lugar que hoje ocupo 

na universidade é um mérito meu. É um lugar que pertence tanto ao estudante negro como ao 

estudante branco. E graças a políticas públicas e ações afirmativas, que segundo Soares (2010) 

não só visam a diminuição de desigualdade social, como também o reparo da discriminação 

ainda mantinha nas atuais relações, que hoje, tenho o privilégio de ocupar uma vaga em uma 

universidade elitizada.  

Políticas como estas, além de garantirem uma redistribuição de renda ou até mesmo de 

oportunidade, também são tidas como medidas de justiça em prol ao povo negro (Soares, 2010). 

Portanto, como sendo a única mulher negra da minha turma, hoje em dia, sinto confortável em 

expressar o quanto foi sofrido ter passado determinadas dificuldades, porém foi vantajoso em 

termos de aprendizado. Baseando-me na expressão de Ciampa (2005), posso dizer que aprendi 
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a ser uma outra pessoa. Do mesmo modo, posso afirmar, que atualmente enquanto mulher negra 

e futura psicóloga tenho um alicerce sólido perante o olhar que o outro irá me dirigir. 

Tenho/terei uma identidade profissional que no palavreado de Ciampa (2005), me possibilita 

adotar distintas predicações e diferentes papéis que me unem e confundem, e ao mesmo tempo 

me tornam diferente e igual a muitas mulheres negras que estão lutando pelo reconhecimento 

não só no mundo acadêmico, laboral, como na sociedade em geral. 

Assim, através da minha vivência enquanto graduanda em psicologia na UFPR, acredito 

que a identidade que venho estruturando por meio dessa experiência enquanto mulher negra, 

me proporcionou e ainda está me proporcionando um fortalecimento e amadurecimento 

pessoal, que não só poderei usá-lo como meio para contribuir no meu país, do mesmo modo, 

posso usá-lo como uma forma de incentivo para mulheres que como eu, sonham em ser 

independentes, em possuir mais conhecimentos, em possuir uma formação superior e sobretudo 

em ajudar não só o país, mas também a sociedade no geral.  
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Conclusão 

A construção de trabalhos sobre educação pertence a um processo que cada vez mais 

vem se progredindo e se concretizando. Conforme foi desenvolvido neste trabalho, a educação 

é indispensável na vida de qualquer sujeito, em vista disso, trazer temas para discussão e 

conscientização sobre tal assunto nunca é demais. Bock (2003), já indicava que o acesso à 

educação é uma forma de cultivo à moral e aos bons costumes, este é tido como um lugar 

purificado pela cultura e capacitado para realizar um trabalho de refinamento e melhoria nos 

educandos, formando-os em pessoas dispostas e aptas a servir a sociedade. É função da 

educação formar pessoas criativas e críticas que possam promover um desenvolvimento não só 

pessoal como social. Também é por meio desta que se dá a transição entre conceitos concretos 

e abstratos, cotidianos e científicos que encaminham as atividades práticas e experiências 

pessoais para um grau superior e de generalização (Freire, 1987). Compartilho a ideia de Freire 

(1987) de que a educação por mais que seja trabalhosa, é uma práxis, uma forma de transformar 

o mundo e uma forma de promover encontros e dialogo entre homens. Também para este 

conceituado autor, a educação é uma união entre o agir e o refletir, é uma forma de revolução 

organizada e sistematizada que é acrescentada ao povo. 

A educação se apresenta como uma das áreas de sustentação de qualquer sociedade, por 

conseguinte ela é fundamental para o desenvolvimento de um país (Caetano, 2012). Já a Guiné-

Bissau, é um pequeno país que sempre sofre com as convulsões político-militares, e desde 

muito tempo tem lutado contra a fragilidade na área educativa. E devido a estas inconstâncias 

a área da saúde e da educação constantemente são prejudicadas. A precariedade educativa neste 

país é preocupante, mesmo com as constantes tentativas de construção e atualização educativa, 

as deficiências neste ramo se fazem persistentes (Bedeta, 2013). A situação em matéria de 

educação apresenta-se com uma política desregulada e estranha a própria realidade e demandas 

do país (Furtado, 2005). 

Em função disso, como mencionado na introdução, a intenção deste trabalho é de 

abordar minha vivência enquanto aluna de dois países, Brasil e Guiné-Bissau. Da mesma forma, 

tenciono prestar um apoio bibliográfico a minha terra natal, Guiné-Bissau, como também 

procurar construir algum incentivo que possa ser usado como um desencadeador de reflexão. 
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Na produção do trabalho foi aplicado o método autoetnográfico, é um procedimento 

utilizado na pesquisa qualitativa, porque ajuda na observação de padrões, formas, hábitos 

culturais e estilos de vida de uma determinada cultura (De Lima et al. 1996). E o mais 

importante deste método, o autor ou pesquisador faz parte da pesquisa e tem a autonomia de 

usar a voz ativa no desenvolvimento do trabalho. A escolha deste método deve-se 

primeiramente, a flexibilidade que me dá em posicionar no transcorrer da narrativa e a aceitação 

que se tem por uma realidade que já vivenciei ou ainda estou vivenciando. Dessa forma, foi 

conveniente servir-me deste método porque enquanto autora ou pesquisadora me facilitou a 

partilhar a experiência cultural, social e educacional que eu experimentei tanto no Brasil e na 

Guiné-Bissau.  

E em vista da minha ligação afetiva com a Guiné-Bissau, e com a oportunidade que tive 

de vivenciar uma outra realidade educativa no Brasil, desencadearam uma vontade em 

desenvolver um diálogo comparativo entre a minha própria experiência educacional em ambos 

os países, e isso se constituiu como o objetivo essencial do presente trabalho. Esta foi mais uma 

vantagem do método autoetnográfico, visto que ao me possibilitou na explicação da minha 

vivência pessoal também assegurou a elaboração de análise comparativa e reflexiva de minha 

parte. O desenvolvimento deste estudo comparativo abriu meus horizontes e me possibilitou 

desenvolver ainda mais meu senso crítico e reflexivo sobre determinadas situações 

educacionais, pessoais e sociais. Defronte ao meu posicionamento na narrativa, pude explicar 

meu percurso académico enquanto mulher negra e estrangeira. Com a sustentação teórica de 

Mallard (2015) e Soares (2010), tive a fundamentação que precisava para melhor elucidar a 

minha vivência de estrangeira no Brasil.  

Com a reconstrução dos textos de ambas as autoras, pude descrever o quanto a essa 

vivência pôde ressignificar a minha vida e minha identidade, dando assim um sentido e uma 

compreensão que antes não possuía. Continuando ainda, a considerável ajuda de Soares (2010), 

possibilitou-me realizar uma ligação e uma ponderação em relação à identidade negra e às 

políticas pública de inclusão e os modos de exclusão social e racial. Esse ponto lembra muito a 

posição de Sawaia (2001), quando diz que é necessário refletir profundamente sobre tal assunto, 

pois por vezes isso acaba sendo uma dialética da inclusão/exclusão, ou seja, a sociedade exclui 

para incluir, e para a autora, esta transformação é uma condição da ordem social desigual que 

representa um caráter utópico da inclusão. Seguindo ainda com a mesma, a exclusão racial e 
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social é entendida como um descompromisso político para o com o sentimento do outro, é um 

processo que envolve o homem e as suas relações com os demais. 

Através desta discussão, tive a chance não só de destacar o meu processo educativo, 

como também refletir sobre todo este decurso, desde a Guiné-Bissau até aqui no Brasil. Com 

os conhecimentos que fui adquirindo durante a minha vida acadêmica, pude enxergar o quanto 

evolui e o quanto minha vida e minha identidade mudaram de sentido. Com o amparo da 

perspectiva histórico-cultural e com sustento de Ciampa (2005) com questões relativas à 

identidade, foi considerável contemplar a espelhar o quanto as relações, as experiências e 

vivências sociais podem alterar o nosso ser. Digo isso, porque os sonhos que possuía antes de 

vir para o Brasil, já não são os mesmos. A ambição de realizar um curso superior, ter um 

diploma e um trabalho precederam a minha vinda, porém a vivência no território brasileiro foi 

ampliando meus horizontes, minhas escolhas e mudando paulatinamente o meu rumo. Percebi 

que os meus antigos anseios, nada mais eram do que roteiros socialmente construídos pelos 

guineenses, e que de certo modo eu pretendia seguir essa mesmice social. Parcialmente, ainda 

aspiro seguir esse modelo, todavia pretendo ir mais além, dar uma continuidade a esta 

caminhada acadêmica e tentar propiciar uma maior capacitação e sustentação na minha futura 

profissão. 

Conforme foi discutido acima, é notável, que um estrangeiro ao possuir uma 

oportunidade de estudo universitário em um outro país, provavelmente pretenderá transformar 

o conhecimento adquirido em uma contribuição para sua cultura ou país, ou seja, irá transformar 

os seus obstáculos em progresso (Djaló, 2014). Mesmo que a política educativa e o sistema 

educativo sejam indiferentes perante o compromisso dos políticos da Guiné-Bissau, creio que 

esta pontuação feita por Djaló efetivamente poderá ajudar no desenvolvimento do país, uma 

vez que, se cada estudante formado tentasse prestar o mínimo que seja, sua contribuição no 

desenvolvimento da país, mesmo com a precarização política e educativa, haveria uma tênue 

melhoria na educação. Com iniciativas como estas existiriam desdobramentos que poderiam 

elevar a educação guineense, sobretudo a educação superior para que possa haver uma 

promoção e manutenção nessa área. 

Finalizando, a minha deixa no presente trabalho é suscitar uma reflexão para os futuros 

leitores, sobretudo meus compatriotas, fazê-los a respeitar a se engajarem nas causas que 
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envolvam o melhoramento do sistema educativo do país bem como a refletirem sobre as 

diversas condições sociais injustas que nos são dadas no país. 

Concluo esta monografia com a sensação de objetivo e dever cumprido, mesmo com 

vários impasses que se construíram por este trajeto. Do mesmo modo, com esta tentativa de 

elaborar estudo comparativo, espero poder contribuir em ambos os país, por um lado espero 

desencadear pelo menos na reflexão sobre ensino guineense e por outro, espero que aqui no 

Brasil tenha estimulado um interesse sobre o funcionamento cultural, social e educacional de 

outros países, principalmente africanos. 
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