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RESUMO 

 

 

O presente trabalho faz um estudo sobre o processo de integração dos estudantes timorenses na 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), a partir da 

análise da relação entre eles e a administração superior da instituição. Foi observado que, além 

das dificuldades e desafios próprios de qualquer vivência em um novo país, o grupo teve de 

lidar com problemas burocráticos advindos da dificuldade de consenso entre ambas as partes 

quanto a execução do acordo de cooperação entre a universidade e o governo timorense. Esse 

conflito é importante para compreender como ocorre o processo de acolhimento e permanência 

desses estudantes na instituição e a continuidade das relações entre a Unilab e o governo de 

Timor-Leste. Através da pesquisa de campo, foi possível perceber a força deste grupo, que 

mesmo em um ambiente onde o componente africano é privilegiado, pôs em xeque o 

pensamento institucional e as fragilidades da universidade em relação ao atendimento das 

demandas dos alunos estrangeiros, no caso os timorenses, e à manutenção de acordos 

internacionais. No decorrer deste trabalho, além da análise do processo de integração a partir 

do vínculo entre os timorenses e a administração superior, observamos como estes alunos estão 

inseridos nas práticas da vida acadêmica, em que apesar das diferenças, sendo a questão 

econômica uma delas, convivem e interagem espontaneamente com os demais discentes da 

instituição. 

 

Palavras-chave: Unilab. Integração. Cooperação Internacional. Timor-Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This essay analyses the integration process of students coming from East Timor to study at the 

University of International Integration of the Afro-Brazilian Lusophony (Unilab), from the 

perspective of the relationship between these students and the administrative and educational 

head of the university. It was verified that, besides the difficulties and challenges of any 

experience in a new country, this group had to deal with bureaucratic problems arising from the 

lack of consensus between the two parties regarding the implementation of the cooperation 

agreement between the university and the Timorese government. It is important to highlight 

this conflict to understand how the process of admission and residence of those students 

happens in the Institution; getting to understand also the continuity of relations between the 

Unilab and the Timor-Leste government. Through field research, it was possible to realize the 

strength of this group, that even in an environment where the African component is privileged, 

put into evidence the institutional thinking and the weaknesses of the university in relation to: 

a) meeting the demands of foreign students (in this case of the East Timor students); and b)the 

maintenance of international agreements. Throughout this work, besides the analysis of the 

integration process from the perspective of the relationship between East Timorese students and 

the administrative and educational head of the university; we observed how these students are 

involved in the academic life, that despite the differences, and the economic issue is just one of 

them, live together and interact spontaneously with other students of the institution. 

 

Key-words: Unilab. Integration. International Cooperation. East Timor 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Da prática à reflexão: a formação do objeto da pesquisa 

  

Este estudo tem como objetivo investigar a integração dos estudantes timorenses na 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), uma 

instituição que se propõe a estabelecer a cooperação internacional, com enfoque nas relações 

entre Brasil e África, reunindo no mesmo ambiente acadêmico alunos e professores de 

diferentes nacionalidades. 

Como objeto de análise do processo de integração desses estudantes na 

universidade, observamos a experiência dos timorenses a partir das discordâncias entre eles e a 

administração superior da instituição atinentes à execução de itens dos acordos de cooperação 

entre o Brasil e Timor-Leste que intermediaram a vinda desses alunos para a Unilab. Foi 

verificado que, além das dificuldades e desafios próprios de qualquer vivência em um novo país 

e em uma nova cultura, eles tiveram de lidar no dia a dia com problemas burocráticos advindos 

da falta de comunicação entre as duas partes.  

Com base nesse fato é possível conhecer como esses estudantes estão inseridos na 

universidade e como a administração tem trabalhado para acolher e integrar as diversidades 

presentes na instituição. A proposta deste trabalho é, sobretudo, refletir sobre a relação entre 

aluno e instituição, investigando especificamente o caso dos timorenses e a gestão da 

universidade que atuou no período de realização desta pesquisa, nos anos de 2013 e 2014. 

A decisão de aprofundar a análise acerca da dificuldade de consenso no acordo de 

cooperação entre os dois países ocorreu durante a pesquisa de campo, em que pude observar a 

existência de um conflito entre os dois lados (alunos e administração) que demonstrou ter 

grande importância para compreender como ocorre o processo de acolhimento e permanência 

desses estudantes na universidade e a continuidade das relações entre a Unilab e o governo de 

Timor-Leste. Além disso, foi através dos momentos de tensão que foi possível conhecer a força 

deste grupo que pôs em xeque o pensamento institucional e as fragilidades da universidade em 

relação ao atendimento das demandas dos alunos estrangeiros, no caso os timorenses, e à 

manutenção de acordos internacionais. 

Um aspecto que contribui para dar força a esse grupo é a questão financeira, já que, 

para se manterem no Brasil, eles recebem, mensalmente, recursos provenientes de uma bolsa 

de estudo por parte do governo timorense, de auxílios ofertados por programas de assistência 

da Unilab e de bolsas disponibilizadas por programas de pesquisa e de monitoria universitária. 
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Em conversas com o grupo e com outros estudantes e professores e na observação participante, 

percebemos que a questão da renda é algo marcante entre os timorenses e faz que os diferencie 

dos demais alunos da instituição.  

Outra característica que os diferencia dos demais é o suporte institucional dado por 

órgãos educacionais de Timor-Leste, com que frequentemente os estudantes mantêm contato e 

podem compartilhar situações vividas no Brasil. Isso é notado, por exemplo, nas visitas 

realizadas por autoridades do país para conversar pessoalmente com os alunos e verificar como 

está a vivência do grupo na cidade de Redenção. 

Para observar o processo de integração dos timorenses com base na relação aluno e 

gestão, analisamos no decorrer desta pesquisa algumas experiências dos integrantes desse grupo 

no contexto universitário que têm características bem específicas. Dessa forma, para este 

trabalho, de inspiração etnográfica, optamos por destacar uma das visitas realizadas por 

autoridades timorenses à Unilab, em março de 2014. Essa visita ocorreu num momento de 

desgaste entre a reitoria e os estudantes de Timor-Leste, em que já haviam sido feitas algumas 

negociações, porém, com a dificuldade de consenso entre as partes, o acordo entre os dois países 

estava temporariamente suspenso. 

Esse evento, descrito detalhadamente no segundo capítulo, chamou a atenção por 

ajudar a compreender as condições que a universidade oferecia aos timorenses naquele 

momento, pois os estudantes apresentaram as principais queixas e dificuldades vivenciadas por 

eles, além de apontar elementos que ajudam na discussão sobre a atuação da administração 

superior em relação ao cotidiano dos alunos e à cooperação internacional. É a partir dessa visita 

que vamos apresentando as questões centrais desta pesquisa e guiando o leitor para 

compreender o processo de integração desse grupo na vida universitária e os desafios que 

enfrentam nessa experiência. 

Percebemos que o principal motivo do conflito entre as duas partes diz respeito ao 

não cumprimento de itens do acordo de cooperação que está ligado diretamente à política de 

assistência estudantil da universidade. Por isso, para compreender o funcionamento da 

universidade, principalmente sobre a atuação institucional diante do acolhimento e 

acompanhamento dos alunos estrangeiros, dedicamos o terceiro capítulo a refletir sobre 

questões da própria instituição que têm relação com a temática central desta pesquisa. 

Pensando nisso, aprofundamos no estudo da proposta de criação da universidade, 

especificamente nos temas direcionados ao continente africano (os timorenses são o único 

grupo estrangeiro que não vem de um país da África); da complexidade em executar um 

processo seletivo de candidatos oriundos de seis países diferentes com contextos sociais e 
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políticos bem distintos; do desenvolvimento de uma política estudantil que abarque as 

necessidades de pessoas vindas das mais diferentes realidades; e, por fim, da atuação da Unilab 

em relação a uma de suas principais frentes: a cooperação internacional, sendo no caso 

específico desta pesquisa, o acordo de cooperação entre a instituição e o governo de 

Timor-Leste.  

Após refletir sobre o contexto da universidade vivenciado pelo grupo de timorenses, 

no quarto capítulo, mostramos o perfil desses estudantes e as suas experiências no espaço 

acadêmico “luso-afro-brasileiro”. No quarto capítulo é apresentado, de maneira geral, o grupo 

que questionou a administração da universidade em relação ao acordo de cooperação 

estabelecido com o seu país de origem, trazendo algumas reflexões sobre a vivência desses 

estudantes em uma instituição que busca reunir pessoas de diferentes culturas e realidades em 

um mesmo ambiente.  

Com isso, abordamos o processo de adaptação ao novo sistema universitário, as 

dificuldades iniciais de compreensão da língua portuguesa, a convivência com as diferenças, os 

espaços de expressão da cultura timorense no ambiente institucional, dentre outros temas, sem 

perder de vista a questão principal desta pesquisa, que é o processo de integração desses 

estudantes na Unilab. 

Dessa forma, mostrou-se primordial a busca de pesquisadores que tratam o tema no 

campo da Sociologia. O termo integração tem sido utilizado em múltiplos contextos, sendo 

possível encontrá-lo em investigações acadêmicas de diversas áreas do conhecimento, como 

Economia, Política, Relações Internacionais e Comunicação. No caso desta pesquisa, vamos 

nos concentrar na definição do termo em estudos sociológicos, principalmente aqueles que 

envolvem a integração de imigrantes às novas sociedades. 

No Dicionário de Sociologia (1981, p. 184), a palavra integração está definida 

como um “processo social que tende a harmonizar ou unificar diversas unidades antagônicas, 

sejam elementos da personalidade, dos indivíduos, dos grupos ou de agregações sociais 

maiores” e integração social como o “ajustamento recíproco de grupos de modo a formar uma 

sociedade organizada”. 

De acordo com Pires (1999), na Sociologia, o termo integração é usado para 

apontar, no plano micro, o modo como os sujeitos são incorporados num mesmo espaço social 

e, no plano macro, o modo como são compatibilizados diferentes subsistemas sociais. O autor, 

tendo como base a Teoria da Estruturação, defendida por Giddens, afirma que integração social 

são os modos de incorporação dos atores individuais em novos quadros de interação, em 

consequência de episódios de mudança social e de deslocamentos intrassistema de ordem 



11 
 

(ciclos geracionais ou mobilidade social) ou intersistemas de ordem (migrações) (PIRES, 1999, 

p. 35). 

Giddens e Sutton (2012) destacam a importância de estudar as interações sociais 

dentro do campo sociológico por fundamentais para compreender os seres sociais e suas ações, 

a vida social, os sistemas e as instituições de maneira mais ampla. Os autores citam Goffman 

(1971) para classificar as interações de duas maneiras: a desconcentrada, quando as pessoas 

dividem o mesmo espaço público, têm consciência mútua da presença do outro, mesmo que não 

se comuniquem de forma verbal; e a concentrada, quando os indivíduos prestam atenção 

diretamente naquilo que os outros dizem ou fazem, promovendo o que Goffman chama de 

encontro, no qual as pessoas se comunicam tanto de forma verbal como gestual. 

Pires (1999), ao discutir os usos do termo integração na Sociologia, reafirma a 

diferença entre os conceitos de “integração social” e “integração sistêmica” apresentados por 

David Lockwood (1964). Na primeira categoria, o autor abrange as relações entre atores, nas 

quais predominam a interação, a negociação e/ou o conflito; já na segunda, a integração 

acontece através das articulações entre subsistemas institucionais de uma qualquer 

macro-ordem social, nesse caso, predominam as relações entre as relações, a consistência e as 

inconsistências entre os subsistemas.   

Sobre os dois conceitos citados, Mariosa (2003) explica que a integração sistêmica 

se refere às decisões coletivas e às formas de relacionamento que ultrapassam as consciências 

individuais, manifestando-se através das dimensões e instituições que compõem os grupos 

sociais, enquanto a integração social diz respeito à socialização, à internalização de valores e 

costumes, à adaptação, à educação e a “todo o processo que tenha por finalidade adestrar o 

indivíduo para ocupar um lugar dentro de uma estrutura pré-existente – a sociedade” 

(MARIOSA, 2003, p. 3). Em contrapartida, essa sociedade precisa ser capaz de oferecer 

segurança física, emocional e psicológica para que ele possa viver e desenvolver suas práticas 

sociais. A partir disso, a autora classifica como integração social “o processo em que o 

indivíduo, quer por sua própria iniciativa, quer por iniciativa do grupo social que o recebe, é 

condicionado, educado ou habilitado para tomar parte no todo social inclusivo” (idem, ibidem).  

 

 

Refletindo especificamente sobre a integração de imigrantes1em novas sociedades, 

 
1 Os modelos/políticas de integração de imigrantes apareceram nos Estados Unidos. O primeiro, o 

Anglo-Conformismo, surgiu no século XVIII, quando os colonos ingleses e irlandeses procuravam impor seu 

modo de vida e idioma às novas populações colonizadoras. O segundo foi o Melting pot, no século XIX, que 
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Penninx (2008, p. 37) observa que esse processo depende de dois parceiros principais: os 

próprios imigrantes, através de suas características, esforços e formas de adaptação, e a 

sociedade de acolhimento, por meio de ações de interação com os recém-chegados e de suas 

instituições. O processo e o sentido de integração resultam da interação entre as duas partes e 

das relações que estabelecem entre si.  

De acordo com o autor, as duas partes não operam em pé de igualdade, pois a 

sociedade de acolhimento, em virtude de sua estrutura institucional e da forma como recebe o 

recém-chegado, tem papel mais decisivo para o resultado desse processo do que o sujeito 

imigrante. No caso estudado, a sociedade brasileira, no contexto da cidade de Redenção, e suas 

instituições, formadas por organismos governamentais, culturais, religiosos e educacionais (em 

especial, a Unilab e seus diversos espaços institucionais), são o local em que se processará a 

adaptação social e cultural dos novos moradores. Por outro lado, e para melhor compreender o 

deslocamento dos estudantes, adotamos o conceito de migração de Kearney e Beserra (2004), 

o qual é definido como “um movimento que atravessa uma fronteira significativa que é definida 

e mantida por certo regime político, uma ordem, formal ou informal, de tal maneira que cruzá-

la afeta a identidade do indivíduo”. 

Parte-se, pois, desta hipótese, a de que os estudantes timorenses na Unilab terão 

suas identidades “afetadas” de modos que interessa a este estudo identificar e compreender. 

Segundo os estudantes entrevistados, eles foram bem recebidos pelos habitantes de Redenção, 

principalmente pelos vizinhos de moradia, nativos do município. Contam que os anfitriões são 

educados e têm o costume de tratá-los com cordialidade. Uma aluna com quem conversei, por 

exemplo, precisou de ajuda médica e recebeu auxílio de um redencionista para ir ao hospital. 

Outro estudante contou que já viajou em dias de folga com amigos brasileiros do mesmo bairro 

para conhecer praias do Ceará. É importante ter em mente o aspecto sobre o qual Beserra (2005, 

p. 83) chama a atenção nos processos de integração: o de que os imigrantes enfrentam situações 

diferentes de acordo com os grupos por meio dos quais se integram e as razões por que migram 

assim como as relações sociais às quais estão ligados no país de origem são tão importantes 

 
postulava a assimilação dos diferentes grupos de imigrantes, que deveriam abandonar os seus modelos culturais 

específicos em benefício de uma cultura comum. O terceiro modelo, no século XX, com as contribuições de 

pesquisadores da Escola de Chicago, foi estabelecido como o modelo de integração dos imigrantes ao novo meio 

social, dividido em três fases consecutivas: competição, conflito, acomodação social. Tratava-se de uma 

assimilação faseada, que começava pela competição, sobretudo no âmbito dos recursos laborais, entre imigrantes 

e nativos e entre os diferentes grupos étnicos de imigrantes. A competição gerava a instalação do conflito, que 

terminaria na acomodação social. Essas três fases estariam dependentes do fator “tempo”, que faria com que as 

grandes diferenças entre as populações imigrantes e a população nativa se abrandassem ao longo dos anos. Em 

meados do século XX, surgiu o Pluralismo Cultural (anos 1950/60), que reconhece as várias culturas intervenientes 

no mesmo espaço nacional, sem que qualquer uma delas tenha de se adaptar a outras (CABRAL; VIEIRA, 2007). 
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quanto as condições que encontram na sociedade de acolhimento. 

Machado (2002, p. 70) acrescenta ainda que a integração de migrantes depende do 

grau de envolvimento e participação nas dinâmicas econômicas, sociais, culturais e políticas 

das sociedades de acolhimento, portanto, a “integração não é uma variável dicotômica, de tudo 

ou nada, devendo antes ser entendida gradativamente”. Grinberg e Grinberg (2004, p. 95) 

afirmam que a “integração do imigrante no ambiente receptor implica a renúncia a parte da sua 

individualidade, pelo menos temporariamente, sendo essa renúncia tanto maior quanto a 

diferença entre o grupo acolhedor e o grupo ao qual pertenceu”. 

Considerando as teorias acima apresentadas sobre processos de migração e 

adaptação, interessa-nos identificar e compreender as bases e dinâmicas das relações que vêm 

sendo estabelecidas pelos timorenses e, consequentemente, analisar como tem ocorrido seu 

processo de integração na nova universidade, particularmente considerando o fato de que a 

política mais geral da instituição praticamente os exclui de seu discurso por enfatizar 

preponderantemente as relações entre o Brasil e o continente africano. A integração, nesta 

investigação, será analisada sobretudo na relação entre estudante e administração, 

principalmente por causa de minha posição como jornalista da instituição. A seguir, detalhamos 

a trajetória da pesquisa; nela meu papel de funcionária e pesquisadora do próprio ambiente de 

trabalho. 

 

1.2 Os caminhos da pesquisa 

 

A vontade de estudar o grupo de timorenses surgiu da curiosidade em conhecer a 

vida dessas pessoas vindas de um país do continente asiático que, para chegar ao Brasil, 

precisam enfrentar uma viagem de avião de quase dois dias. O que inicialmente instigou meu 

interesse por esse grupo foram as primeiras conversas que tive em meados do mês de março de 

2012, como jornalista da Assessoria de Comunicação da Unilab2, com as três senhoras3 

 
2 Trabalhei na Unilab de fevereiro de 2012 a janeiro de 2015, através de um contrato de prestação de serviço 

pago pela Unesco. Antes de trabalhar na universidade, eu pouco sabia sobre a atuação da instituição, além da 

noção de ser “aquela que recebe estudante africano”. Primeiramente, o que me encantou no novo emprego foi o 

título do cargo que ocuparia, “consultora da Unesco”, e o fato de estar em um ambiente universitário, local onde 

poderia ser incentivada à retomar os estudos acadêmicos de pós-graduação, algo que almejava desde o final da 

graduação, em 2008. Porém, no decorrer do tempo, percebi que ser “consultora da Unesco” não significava ter 

prestígio ou um status mais elevado dentro da hierarquia institucional por estar ligada a uma organização 

internacional, pelo contrário, apesar de fazer parte do quadro de funcionários da universidade, como “consultora 

da Unesco’, eu não tinha vínculo empregatício com a instituição, consequentemente, não eram efetivados 

direitos trabalhistas básicos, como carteira assinada, 13º salário e licença-maternidade. 
3 Essas três alunas estudam na Unilab desde maio de 2011 e fazem parte da primeira turma de discentes da 

instituição. Uma delas, por motivos de saúde pessoal, teve de retornar a Timor-Leste e abandonar os estudos no 
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timorenses que já estudavam na universidade desde 2011. Essas conversas foram úteis para 

coletar informações sobre a vida em Timor-Leste, a experiência acadêmica na Unilab e as 

expectativas para a chegada do grande grupo de alunos do país a Redenção, em 26 de março de 

2012. 

Essas entrevistas, de cunho jornalístico, serviram de material para o site 

institucional e para a imprensa, que cobriu, posteriormente, a chegada dos novos alunos 

timorenses. Ao conversar com as três senhoras e ouvir as histórias de luta e resistência ao país 

invasor, a Indonésia; a ligação de amor e respeito à língua portuguesa; e a superação por estarem 

aqui com o objetivo de adquirir um diploma universitário, passei a nutrir um sentimento de 

curiosidade, romantismo e encantamento em relação a suas vidas. Daí, comecei a me interessar 

pela cultura timorense e pesquisar na internet, ler livros e assistir a filmes e documentários que 

retratavam a história do país. 

Timor-Leste está localizado na ilha de Timor, bem próximo a países como Austrália 

e Indonésia. A parte oeste da ilha pertence ao arquipélago indonésio, formado ao todo por mais 

de 17.500 ilhas. Timor-Leste é um país pequeno, que possui pouco mais de um milhão de 

habitantes. A capital do Timor, Díli, por exemplo, tem o número de habitantes semelhante ao 

da cidade cearense de Juazeiro do Norte, no Cariri. O território foi uma colônia de Portugal até 

a década de 1970 e em 1975 foi invadido pela Indonésia, tornando-se uma de suas províncias 

até 1999.  

A conquista da independência ocorreu em 20 de maio de 2002, após a realização de 

um referendo popular, com o auxílio das missões da ONU, uma delas sendo liderada pelo 

brasileiro Sérgio Vieira de Melo, figura sempre lembrada nas comemorações da independência 

do país na Unilab. Atualmente, Timor-Leste passa por um processo de reestruturação em 

diversas áreas sociais, dentre elas a educação, em que o Brasil é visto como grande aliado, 

principalmente na formação de quadros humanos e no ensino da língua portuguesa. Após a 

independência, o país adotou o português e o tétum como idiomas oficiais, apesar de grande 

parte da população não ter nenhuma fluência na língua portuguesa. 

Obter um diploma de nível superior foi o principal objetivo da vinda desses 

estudantes para a Unilab, que até então não tinham planos de estudar no Brasil. Foram as 

garantias dadas pelos acordos de cooperação entre a Unilab e o governo timorense que 

estimularam a vinda desses alunos para cá. Os estudantes que chegaram em março de 2012 

constituíram o primeiro grupo a sair do país com a finalidade de realizar estudos de graduação 

 
Brasil. 
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no Brasil. Com sua vinda, haveria na época mais timorenses no município cearense de 

Redenção do que espalhados pelo território brasileiro, segundo a Embaixada de Timor-Leste 

no Brasil. 

A informação sobre a chegada deles teve repercussão em veículos de comunicação 

internacionais e nacionais. Realizei a cobertura da cerimônia para divulgação no site 

institucional, momento em que fiz o primeiro contato com o grupo como jornalista da 

universidade. Em virtude das dificuldades de se expressarem em língua portuguesa, as 

entrevistas foram breves e delas foram retiradas frases simples e curtas.  

Nesse dia, chamou-me a atenção o fato de que os três alunos entrevistados tiveram 

o mesmo discurso: estudar no Brasil para contribuir com o desenvolvimento do país de origem. 

A semelhança das respostas levou-me à reflexão de que a possibilidade de cursar o ensino 

superior no Brasil vai além de um desejo ou sonho individual e familiar de estudar no exterior, 

faz parte de um projeto mais amplo e complexo de desenvolvimento e investimento nacional. 

As questões postas despois desse primeiro contato foram: o Brasil já fazia parte dos planos 

desses estudantes e de seus familiares ou eles se sentiram estimulados por campanhas do 

governo brasileiro? Por que quiseram vir para o Brasil, uma nação com aspectos culturais tão 

distintos daqueles vivenciados pelo país oriental? Por que escolheram a Unilab como instituição 

para cursar o ensino superior?  

Segundo relatam, as referências que eles tinham do Brasil foram construídas com 

base no imaginário criado pelas novelas, especialmente da vida retratada em São Paulo e no 

Rio de Janeiro, nas músicas, no futebol, no carnaval e no contato com brasileiros que moravam 

no país, principalmente aqueles que foram a Timor-Leste em missões promovidas pelo governo 

federal. A cidade de Redenção não era a ideia que eles tinham do Brasil, apesar do Maciço de 

Baturité lembrar um pouco as regiões montanhosas de seu país.  

Paralelamente às conversas curiosas e às observações espontâneas do dia a dia, sem 

um método científico definido, elaborei um projeto de pesquisa que tratava da experiência de 

intercâmbio dos timorenses na Unilab para concorrer à seleção do mestrado em Educação 

Brasileira da Universidade Federal do Ceará (UFC), na qual fui aprovada em agosto de 2013, 

para o eixo Antropologia da Educação. Com o início da investigação, encontrei vários desafios 

que fazem parte do trabalho de uma pesquisadora que sai de seu campo de atuação, em meu 

caso da Comunicação Social, com bacharelado em Jornalismo, para estudar um objeto de 

pesquisa com base nas teorias da Educação e da Antropologia, esta última área completamente 

nova para mim. 

Com as leituras e discussões realizadas durante as disciplinas Antropologia e 
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Educação, no primeiro semestre do curso, e Etnografia e Educação, no segundo, entrei em 

contato, de maneira geral, com as teorias desse vasto campo de conhecimento e a prática da 

pesquisa etnográfica. Estudar as obras de Malinowski, Geertz, Roberto DaMatta, Lévi-Strauss, 

dentre outros, foi fundamental para definir os caminhos da pesquisa e, sobretudo, para pensar 

o objeto dessa investigação a partir de uma posição de alteridade, em que o outro é complexo e 

diversificado. 

Antes de ingressar no mestrado em Educação Brasileira e realizar as disciplinas de 

Antropologia e Educação e Etnografia e Educação, observava os timorenses mais com 

encantamento e exotismo do que com a visão sociológica que a etnografia demanda. Esse olhar 

de encantamento pode ser justificado por minha posição como jornalista da instituição cuja 

aproximação com os integrantes do grupo se dava de maneira rápida e superficial para a 

produção de notícias para o site institucional. 

A realização das leituras e as discussões nas disciplinas citadas acima mostraram-se 

fundamentais para apontar os caminhos da pesquisa e me oferecer elementos do fazer 

etnográfico, do conhecimento do outro, o saber ouvir e observar, o tornar familiar o que é 

exótico e o exótico em familiar etc. A princípio, a pesquisa buscava conhecer as trajetórias de 

vida dessas pessoas, as suas pretensões individuais a partir da experiência de intercâmbio 

acadêmico, os projetos de vida, as motivações pela escolha da Unilab, a comunicação com os 

familiares que ficaram em Timor, a relação entre o passado do país e o que eles desejam para o 

futuro, dentre outras questões.  

Após as conversas com a orientadora e as trocas realizadas nas disciplinas cursadas 

com os outros professores e alunos, o objeto da pesquisa se ampliou no sentido de compreender 

a experiência dos timorenses na Unilab, tendo como referência desafios cotidianos enfrentados 

pelo grupo e seus encontros/desencontros com outras culturas e realidades que compõem a 

instituição. Estimulada pela orientadora, resolvi fazer, no segundo semestre de 2013, as 

seguintes questões para quatro estudantes vindos de Timor-Leste: como vocês se relacionam 

com a ideia de lusofonia afro-brasileira, que sustenta a Unilab? Quais são seus três melhores 

amigos na Unilab ou quais são as pessoas mais próximas a você? Qual é a nacionalidade deles? 

Ao responderem a meu questionamento, falaram das dificuldades em interagir com 

outros grupos e relataram histórias de preconceito e discriminação, principalmente dentro de 

sala de aula. Um aluno guineense, que estava próximo e ouviu trechos da conversa com um dos 

entrevistados, interrompeu com a seguinte afirmação: “A Unilab não tem integração, uma coisa 

é juntar todo mundo aqui, outra coisa é dizer que tem integração”. 

Esse tipo de afirmativa, que ouvi outras vezes, sugere que muitas expectativas dos 
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estudantes são frustradas no cotidiano da Unilab, uma universidade que se propõe a ser da 

“integração internacional”. Os alunos esperam conviver e se relacionar com as diferentes 

culturas existentes na universidade e, num plano ideal, trocar, espontaneamente, 

conhecimentos, saberes, crenças e experiências. Seguindo um pensamento semelhante, um 

professor guineense da universidade durante uma palestra destacou: 

 

A interculturalidade não é quando se tem várias culturas no mesmo espaço, mas é 

quando você trabalha essa presença de várias pessoas com culturas diferentes no 

mesmo espaço. O que tem na Unilab para isso? Nós temos a disciplina Tópicos de 

Interculturalidade para os alunos. E os professores que tomam posse na Unilab? Qual 

é a política institucional que a universidade desenvolve para estes professores? 
 

A integração, antes da realização dessas primeiras entrevistas, era percebida por 

mim como óbvia e intrínseca à própria universidade, já que o termo é utilizado cotidianamente 

pelos diferentes segmentos da instituição como um clichê, um mantra. Trabalhando na 

Assessoria de Comunicação, observava que a palavra estava presente em diversas formas de 

divulgação institucional, como em materiais publicitários, produtos informativos e textos do 

site oficial. Um exemplo disso foi o cartão de felicitações de fim de ano, enviado em dezembro 

de 2014, cujo título da mensagem era “Um ano novo de mais desejos de integração”. Outro 

caso que também mostra o uso excessivo do termo é a nomenclatura do período letivo que 

compreende o recesso das atividades dos cursos e a realização de ações culturais e artísticas 

chamado de “Trimestre da Integração Acadêmico e Cultural”. 

Apesar de estar presente no cotidiano da instituição, o conceito e os usos desse 

termo são pouco refletidos pelos segmentos da universidade e cada um desenvolve um 

significado particular do vocábulo com base em seu lugar na instituição ou em suas 

necessidades. Por exemplo, o conceito de integração apresentado pelos estudantes faz 

referência a uma ideia de aproximação, interação cotidiana e trocas mútuas e simétricas. Já o 

termo como se apresenta no objetivo geral da instituição diz respeito à construção de alianças 

e realização de ações diplomáticas entre os países que fazem parte do mundo lusófono, como o 

Brasil e demais membros da CPLP (UNILAB, 2010). 

A definição clara de estudar o processo de integração dos timorenses em uma 

universidade que supostamente integraria todos os países membros da CPLP, mas, de fato, se 

concentra nas relações entre Brasil e África, veio após várias conversas com a orientadora e 

com o desenvolvimento da própria pesquisa de campo. Apesar de perceber que os timorenses 

são um grupo deslocado no contexto da instituição, não via essa questão da política institucional 

como central para minha pesquisa. Além disso, discutir temas que estavam vinculados 

diretamente à atuação da instituição e a meu trabalho fazia que eu me esquivasse e tivesse receio 
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em abordar tais assuntos, que, até hoje, deixam de ser debatidos ou mesmo expostos pelos 

segmentos que fazem parte da universidade. Por isso, para minha própria “sobrevivência” no 

ambiente de trabalho, preferia evitar temas que envolvessem a instituição, mantendo-a somente 

como cenário da pesquisa. 

Porém, com a mudança da primeira gestão da universidade, em abril de 2013, 

quando a professora Nilma Lino Gomes passou a ocupar o cargo de reitora, substituindo o 

professor Paulo Speller, foi observada uma alteração no direcionamento da instituição. 

Enquanto o reitor estava mais voltado para as questões da lusofonia e das relações entre os 

países da CPLP, a reitora privilegiava questões ligadas às relações étnico-raciais e à 

afrodescendência. Na segunda gestão, por exemplo, é criada a Pró-Reitoria de Políticas 

Afirmativas e Estudantis (Propae) e uma série de eventos e convidados do movimento negro 

passam a circular pela universidade (LAVERGNE, 2014). Foi no comando da professora Nilma 

que ocorreram os primeiros desentendimentos entre os timorenses e a gestão, chegando a ser 

interrompido o acordo de cooperação entre a Unilab e o governo de Timor-Leste, assinado pelo 

ex-reitor. 

Nesse período, coletei documentos, como os acordos de cooperação entre a Unilab 

e o governo timorense, através da Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL); o Contrato 

de Bolsa do estudante com o governo timorense; o comunicado no site oficial sobre a suspensão 

das vagas do processo seletivo para estudantes daquele país; o edital do processo seletivo para 

estudantes estrangeiros, com a exclusão das vagas para o país asiático e, depois, o aditivo a esse 

edital com a inclusão das vagas. Em novembro de 2013, assisti a uma reunião entre os alunos e 

o pró-reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis, relatada no terceiro capítulo deste trabalho, 

em que os estudantes cobravam da Reitoria o cumprimento do acordo e outras reivindicações 

e, em março de 2014, também estive presente nas reuniões realizadas entre uma comitiva de 

autoridades de Timor-Leste, professores e administradores da universidade e os estudantes 

timorenses, fato que descrevo detalhadamente no primeiro capítulo desta dissertação. 

Nesses momentos mais tensos entre a administração da Unilab e os timorenses 

percebi a necessidade de refletir sobre a atuação da instituição, colocando-a também como 

objeto de investigação. Por isso, para compreender como a universidade vem lidando com 

temas como integração, internacionalização do ensino, diversidade cultural e lusofonia, além 

de estar atenta aos acontecimentos de todo dia, assisti a vários eventos promovidos pela 

instituição, como seminários, assembleias, reuniões, encontros de formação da Rede de 

Instituições Públicas de Ensino Superior (Ripes), colação de grau dos primeiros formandos, 

comemorações da independência de Timor-Leste e celebrações dos aniversários da instituição.  
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Com o mesmo objetivo, também colhi documentos institucionais como: o projeto 

de lei e a lei de criação da universidade; o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI – 

versão preliminar); as diretrizes da universidade; o estatuto da universidade (ainda sem 

aprovação do MEC); o regimento geral (ainda não aprovado pelo Conselho Universitário); o 

livro-memória4 dos primeiros anos da universidade; os editais de seleção de estudantes 

estrangeiros (foram analisados desde o primeiro edital, lançado no fim de 2010, até o Edital 

132/2014, publicado em setembro de 2014), além das várias matérias no site oficial que 

representam a versão institucional sobre os assuntos tratados na universidade. 

Para me aproximar dos timorenses e ouvir os primeiros depoimentos, realizei duas 

conversas em grupo, no segundo semestre de 2013, sendo a primeira com cinco rapazes e uma 

moça e a segunda com três moças. Nessas entrevistas, foram abordados assuntos mais gerais 

como a infância e adolescência em Timor-Leste; o processo de seleção para a Unilab; a vinda 

para o Brasil; os primeiros momentos na cidade de Redenção e como estudante da universidade; 

a organização como grupo e as atividades que desenvolvem no tempo livre. Na conversa com 

as garotas, também coloquei questões sobre gênero.  

No primeiro semestre de 2014, realizei entrevistas individuais, em profundidade, 

com três integrantes do grupo, sendo dois homens e uma mulher. Nessas conversas, ouvi com 

mais calma e privacidade suas histórias relacionadas a assuntos, como: a vida em Timor-Leste, 

as lembranças do período de instabilidade política do país, as condições financeiras da família, 

a infância e adolescência, o ingresso ao ensino superior em Díli, o processo de seleção para a 

Unilab, a decisão de vir para o Brasil, o período de adaptação à vida acadêmica, as principais 

dificuldades enfrentadas e os planos para o futuro.  

Minha saída da instituição, em janeiro de 2015, foi fundamental para o 

desenvolvimento e conclusão da pesquisa. Estar distante do cotidiano da universidade e dar 

mais liberdade a meu olhar como pesquisadora foi importante para desenvolver reflexões mais 

aprofundadas. Depois de finalizar as atividades como funcionária da instituição, retornei à 

universidade outras vezes para assistir às comemorações dos 13 anos de independência de 

Timor-Leste, aplicar o questionário aos integrantes do grupo e realizar as últimas entrevistas 

em profundidade com outros quatro estudantes, sendo três mulheres e um homem.  

 
4 Este material foi produzido pela Assessoria de Comunicação da Unilab e lançado em julho de 2013, durante as 

comemorações dos três anos da lei de criação da universidade (Lei nº 12.289). O livro conta a história desses 

primeiros anos da instituição, mostrando desde a concepção do projeto até o desenvolvimento das primeiras 

atividades acadêmicas.  
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Nessas conversas, com o problema da pesquisa já delimitado, as perguntas foram 

centradas nos temas principais do estudo, tais como relações de amizade e convivência com os 

demais grupos de estudantes no ambiente acadêmico, contato com os moradores da cidade, 

participação em atividades universitárias além da sala de aula, experiência de ser timorense em 

uma universidade da integração luso-afro-brasileira e consequências dos problemas 

relacionados ao não cumprimento do acordo de cooperação.  

Através da pesquisa de campo, percebe-se que o conflito entre eles e a 

administração superior é uma questão-chave e é por meio dele que este trabalho é traçado. Nos 

capítulos seguintes, o leitor compreenderá a importância de tal fato e como este foi crucial para 

entender as relações estabelecidas pelos timorenses no ambiente institucional e a posição do 

grupo diante dos demais alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 UMA VISITA E SEUS VÁRIOS DESDOBRAMENTOS 

 

Neste capítulo, apresentamos a visita de uma comitiva do governo de Timor-Leste 

à universidade, realizada em 26 de março de 2014. Na agenda da visita, uma reunião com a 

administração superior da Unilab, pela manhã, e, à tarde, outra reunião com os alunos daquele 

país matriculados na universidade. Segundo anunciaram, o objetivo da ida desses representantes 
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timorenses a Redenção foi retomar o acordo que estava temporariamente suspenso desde o 

início daquele ano e ter conhecimento in loco de como estava a situação dos estudantes enviados 

à universidade.  

A suspensão do acordo de cooperação entre a Unilab e o governo timorense 

ocasionou a interrupção da vinda de 56 candidatos aprovados no processo seletivo iniciado em 

julho de 2013. Na seleção, o maior número de inscritos havia sido justamente do pequeno país 

asiático, entre outros países parceiros da instituição, como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique e São Tomé e Príncipe. Dos 1.265 inscritos nesse processo, 774 candidatos eram 

de Timor-Leste, equivalente a 61,2% dos inscritos. Guiné-Bissau, país hoje com a maior 

representação de discentes estrangeiros na Unilab e, costumeiramente, o que tem o maior 

número de interessados em ingressar na universidade, teve, na referida seleção, 371 inscritos. 

As discordâncias entre a gestão da universidade e o grupo de alunos timorenses 

tiveram início quando itens dos acordos de cooperação entre os dois governos começaram a ser 

questionados pelos estudantes. Segundo eles, a instituição não estava cumprindo com o 

recomendado, pois foram cortados o auxílio alimentação e metade do valor do auxílio moradia 

ofertados pelos programas de assistência estudantil da Unilab. A oferta desses recursos para os 

timorenses por parte da universidade está prevista nos documentos diplomáticos assinados.  

Em novembro de 2013, durante reunião entre os estudantes e a Pró-Reitoria de 

Políticas Afirmativas e Estudantis (Propae), chamada de Ciclo de Encontros (ver último 

capítulo), os alunos apresentaram essa insatisfação para a direção, mas o pró-reitor afirmou que 

o acordo foi firmado pelo reitor anterior e, dada a redução dos recursos destinados aos 

programas de assistência estudantil, a nova administração não poderia assumir esse 

compromisso. A partir daí, ocorreram dissensos institucionais entre a universidade e o governo 

timorense, culminando com a interrupção do acordo de cooperação em janeiro de 2014. 

 

A narração da visita de autoridades timorenses, em março de 2014, tem destaque 

neste trabalho por mostrar claramente o conflito existente entre os estudantes e a gestão 

universitária, dando elementos que nos ajudam a entender a vivência dos timorenses na Unilab 

e as políticas institucionais de acolhimento dos alunos estrangeiros. Acompanhei o evento, 

descrito a seguir, como jornalista da instituição e como observadora do grupo. 

A primeira reunião da comitiva ocorreu no auditório do Campus da Liberdade, em 

Redenção, espaço destinado a eventos para poucas pessoas, localizado a duas salas do gabinete 

da Reitoria. O encontro teve início na metade da manhã. Quando entrei na sala, alguns pró-

reitores e diretores dos Institutos da Unilab, para quem a reunião era direcionada, já estavam 
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sentados nas primeiras filas de cadeiras e aguardavam a chegada da reitora e da comitiva, que, 

naquele momento, se encontravam no gabinete da reitora. Como de costume, entrei 

discretamente na sala, cumprimentei os presentes e me sentei mais atrás, para aguardar a 

reunião, iniciada minutos depois. 

Ao chegar, a reitora se encaminhou à mesa e convidou os membros da comitiva 

para sentarem-se junto a ela. O embaixador de Timor-Leste no Brasil, Domingos de Sousa, 

ficou ao centro. A seu lado direito (de frente para a plateia) estavam a reitora e o adido de 

Educação, Luís de Sousa Sequeira, e, do lado esquerdo, o diretor-geral de Ensino Superior, 

Abrão dos Santos, e a vice-reitora da UNTL, Madre Esmeralda. Os homens usavam terno 

escuro e gravata, a representante da UNTL vestia trajes de freira num tom azul-claro, a reitora 

usava um vestido com estampa preta e branca na altura do joelho, com uma blusa preta por 

baixo para esconder o decote. 

Todos portavam blocos de anotação, sendo a senhora Madre Esmeralda a que mais 

escreveu e a única da mesa que não falou ao microfone na reunião. Para iniciar, a reitora pediu 

para as pessoas se apresentarem. Da comitiva, manifestaram-se o embaixador e o diretor do 

Ensino Superior, este último apresentou a si e aos demais visitantes. Em seguida, apresentaram-

se os convidados da Unilab, inclusive eu, informando cargos e funções. Última a se apresentar, 

falei que era jornalista da instituição e estava acompanhando a reunião para divulgação no site 

oficial. Além dos pró-reitores e dos diretores de institutos, estavam presentes o responsável 

pelos processos seletivos de brasileiros e estrangeiros e o coordenador da Rede de Instituições 

Públicas de Ensino Superior (Ripes).  

Como o próprio embaixador disse no início da apresentação, o objetivo da vinda da 

comitiva era “acertar os pingos nos is” e ficar a par do desempenho acadêmico dos estudantes. 

A autoridade solicitou um relato sincero dos diretores de institutos, que também são professores 

dos cursos, e disse: “Não está nada bem, a gente sabe disso. Vamos mudar um pouco a 

mentalidade”. Antes de ouvir a equipe da Unilab, o embaixador fez uma explanação sobre a 

história do país, sugerindo que, além de ter conhecimento sobre a África, os professores da 

universidade precisariam saber mais sobre Timor e que a biblioteca da instituição precisaria 

conter livros e documentos que tratassem da história daquele país. Destacou também o papel 

da Unilab como parceira na reconstrução da nova nação, principalmente na área da educação e 

na formação de recursos humanos.  

Segundo ele, as consequências da experiência de ter mandado, de uma única vez, 

69 estudantes para a Unilab, estão levando o governo do país a analisar estratégias que possam 

melhorar o rendimento dos próximos bolsistas que tenham interesse em estudar no Brasil. Duas 
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delas foram anunciadas durante a primeira reunião: a proibição de que grande número de alunos 

seja enviado para uma mesma instituição de ensino5 e a criação de um “ano zero”, em que, 

antes de iniciar o ensino superior em outro país, os estudantes terão de aprender a língua 

portuguesa e se preparar para ingressar na universidade. 

O diretor de Ensino Superior de Timor-Leste narrou o processo lento e difícil de 

inclusão da língua portuguesa no currículo das universidades timorenses, uma vez que até bem 

recente a formação de professores e alunos era realizada em língua indonésia6. Dessa forma, 

apontou a importância de parcerias de Timor com instituições brasileiras e portuguesas, da 

presença de professores desses países na formação de docentes e do envio de bolsistas para 

outros países, como Portugal, Filipinas, Tailândia, Malásia, Austrália e China, totalizando cerca 

de 600 alunos no exterior. 

Após essas falas introdutórias, os diretores dos Institutos de Ciências da Saúde, de 

Ciências Exatas e da Natureza, de Ciências Sociais Aplicadas, de Desenvolvimento Rural e de 

Engenharias e Desenvolvimento Sustentável relataram, nessa ordem, o desempenho acadêmico 

do grupo com dados referentes a notas e reprovações. O coordenador do curso de Agronomia e 

a então pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, que esteve na coordenação desse curso de 

graduação durante a chegada do grande número de timorenses, também apresentaram 

comentários sobre o grupo.  

 

Os depoimentos da equipe da Unilab ocuparam a maior parte do tempo da reunião. 

Um por um, os diretores, o coordenador da Agronomia e a pró-reitora de Pesquisa e Pós-

Graduação ficaram de pé, à frente de suas cadeiras, e falaram ao microfone. O foco foi a 

evolução do desempenho acadêmico dos estudantes, o quantitativo de reprovações, a 

participação em sala de aula, as dificuldades com a língua portuguesa, dentre outras questões. 

A falta de compreensão do português foi colocada pelos diretores dos institutos 

como o principal problema para um melhor rendimento dos timorenses em sala de aula. Apesar 

de não identificarem a causa de reprovações ou baixas notas exclusivamente como um problema 

do entendimento do português, a deficiência da língua portuguesa é percebida pelos professores 

 
5 Segundo o embaixador, a justificativa para essa decisão é que, ao reunir uma maior quantidade de bolsistas em 

uma só universidade, eles não teriam necessidade de interagir com outros alunos e não aprenderiam a língua 

portuguesa, uma das metas colocadas para os alunos enviados para a Unilab. 
6 Timor-Leste foi colônia de Portugal por 460 anos, até 1975, ano em que foi invadido pelo país vizinho, 

tornando-se a 27ª Província República da Indonésia até 1999, quando, através de um referendo, a população 

decidiu pela autonomia da parte leste da ilha de Timor. A partir daí, iniciou o processo de reestruturação da 

nação, com o apoio de países como o Brasil, parceiro em uma série de ações, dentre elas a promoção do ensino 

de estudantes e professores em língua portuguesa, idioma considerado oficial no país desde 2002.  
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como um gargalo na comunicação entre docentes e timorenses, dificultando, por exemplo, a 

compreensão do conteúdo básico e a resolução de questões em provas e exercícios em sala de 

aula.  

Além da língua portuguesa, também foram apontadas como razões para o baixo 

desempenho de alguns estudantes timorenses: a complexidade dos assuntos trabalhados nas 

disciplinas, Histologia e Embriologia, do curso de Enfermagem, e Geologia e Geomorfologia, 

do curso de Agronomia, e a bagagem de conhecimentos adquiridos durante a educação básica. 

Nesse momento, a reitora lembrou que essas dificuldades não eram somente dos timorenses, 

mas um problema dos alunos da universidade de maneira geral, envolvendo tanto os brasileiros 

como os africanos. 

Em suma, na fala dos profissionais da universidade não foram apresentadas ações 

ou possíveis soluções para melhorar a situação desses estudantes em sala de aula. Na realidade, 

a reunião ficou resumida a informações sobre o rendimento acadêmico, principalmente em 

relação às notas finais das disciplinas, sem levar em conta, por exemplo, aspectos que fazem 

parte do processo de ensino e aprendizagem, como interesse pelo conteúdo, interação com os 

outros alunos em sala de aula, relacionamento com o professor, qualidade das aulas, timidez, 

estresse, cansaço, além dos problemas próprios da adaptação à vida universitária e à interação 

com outras culturas. 

Após a exposição dos professores, respondendo à solicitação da reitora para serem 

objetivos por causa do horário, que já se aproximava das 13 horas, falaram o coordenador da 

Ripes e o pró-reitor de Relações Institucionais acerca das possibilidades de parcerias entre a 

Unilab e o governo timorense a partir dos acordos de cooperação. O coordenador do setor de 

processos seletivos de estudantes brasileiros e estrangeiros discorreu sobre as possíveis, ainda 

não claras para a Unilab, mudanças que seriam impostas pelo governo timorense para os 

próximos ingressantes na universidade. 

Ao final do encontro da manhã, na saída da comitiva do auditório, abordei, no 

corredor do campus, o embaixador e o diretor geral de Ensino Superior para me apresentar 

também como pesquisadora do grupo e pedir permissão para participar da reunião com os 

estudantes no período da tarde. De imediato, o diretor disse que seria um momento exclusivo 

entre o governo timorense e os alunos, porém a assessora brasileira que fazia parte da comitiva, 

percebendo que eles poderiam não ter compreendido autorizou minha presença sob a condição 

de que eu me retirasse na eventualidade de alguma tensão. Em seguida, os integrantes da 

comitiva e a reitora saíram para almoçar fora da universidade. 

A reunião com os estudantes começou minutos depois das 14 horas. Os alunos já 
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aguardavam a comitiva no anfiteatro, assim chamado por causa do posicionamento das cadeiras 

da plateia, mas, na realidade, é apenas um auditório fechado, climatizado e com capacidade 

para cerca de 150 pessoas. À frente das cadeiras, há um palco, onde geralmente acontecem 

apresentações artísticas ou é posta uma mesa, para o caso de palestras. 

Ao chegar, a comitiva percorreu o corredor central do auditório e acomodou-se nos 

primeiros assentos. As autoridades foram saudadas por dois timorenses que ocuparam a função 

de cerimonialistas do evento e assistiram à apresentação de uma dança tradicional de Timor-

Leste. Nessa apresentação, homens armados com foices e mulheres com velas acesas nas mãos 

contemplam a bandeira do país, que é carregada por um dos dançantes. 

Após a dança, os estudantes colocaram a mesa e as cadeiras no palco para que a 

comitiva e a equipe da Unilab pudessem sentar. Como a mesa não era tão grande, nem todos 

conseguiram nela se acomodar, ficando somente a reitora e os três senhores da comitiva 

sentados nas cadeiras atrás da mesa e os demais convidados (as três mulheres que faziam parte 

da comitiva e o pró-reitor de Políticas Afirmativas e Estudantis) sentados nas cadeiras postas 

nas laterais da mesa. Após a composição da mesa e as primeiras falas, a reitora solicitou a 

inclusão de uma outra cadeira no palco e convidou para nela sentar o novo pró-reitor de 

Relações Institucionais, no cargo há um mês, fazendo ali sua primeira aparição pública oficial. 

Diferentemente do auditório, onde há bandeiras dos países da CPLP atrás da mesa 

principal, nesse local não tinha nenhum símbolo que fizesse referência à CPLP ou ao país 

asiático. A toalha verde-clara bordada que cobria a mesa era costumeiramente utilizada em 

outras ocasiões. Em alguns eventos promovidos na universidade, é comum ver os banners 

produzidos pela Assessoria de Comunicação com a foto das bandeiras dos países e os dizeres: 

Unilab é Timor-Leste, Unilab é Angola, Unilab é Brasil, Unilab é Cabo Verde, Unilab é 

Moçambique, Unilab é Guiné-Bissau, Unilab é São Tomé e Príncipe, além da decoração da 

mesa e das paredes com tecidos de cores típicas dos países africanos. Porém, nesse dia, tudo o 

que havia era o fundo branco da parede do auditório. Os estudantes usavam roupas do dia a dia, 

calças jeans, tênis e camisetas. As garotas, que fizeram parte da dança, permaneceram com as 

mesmas vestimentas após a apresentação. Dos dois cerimonialistas, um vestia a camisa com o 

logotipo da Unilab, blazer preto e calça verde e o outro usava uma camisa de malha amarela 

com a bandeira de Timor-Leste estampada no peito. 

A reitora abriu a reunião, deu novamente boas-vindas à comitiva e agradeceu aos 

alunos por terem escolhido a Unilab como instituição para cursar o ensino superior, enfatizando 

a importância deles no processo de construção da instituição. Em seguida, falaram brevemente 

o embaixador e o diretor do Ensino Superior do país convidado e os pró-reitores de Políticas 
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Afirmativas e Estudantis e de Relações Institucionais, da Unilab. As mulheres da comitiva não 

se expressaram em público em nenhum momento da reunião e o adido de Educação se 

manifestou somente uma vez, quando fizeram uma pergunta direcionada a ele7. 

A princípio, o encontro era fechado entre a comitiva e os estudantes, porém, no 

momento da reunião, a reitora e os pró-reitores foram convidados a permanecer. Como ninguém 

pediu para eu me retirar, acompanhei toda a reunião, levantando-me em algumas ocasiões para 

fazer o registro fotográfico para o site oficial.  

Antes do início do debate, os estudantes apresentaram um breve relatório em que 

citaram, sem mostrar detalhes, os problemas de segurança na cidade e as dificuldades iniciais 

com a língua portuguesa. No documento, eles apontaram, como algo em favor da universidade, 

o bom nível dos professores, uma vez que a maior parte possui o título de doutor8, e os 

programas de bolsas, inclusive o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(Pibid), voltados para estudantes dos cursos de formação de professores.  

Espalhados pelas cadeiras ou sentados no chão da sala, os alunos expuseram 

angústias e dificuldades e fizeram perguntas que envolviam suas vidas acadêmicas, como a 

validação em Timor-Leste dos diplomas expedidos pela Unilab; a dilação do período do 

contrato estabelecido entre o governo timorense e os estudantes por causa das greves9 ocorridas 

na Unilab; e o recebimento dos valores integrais dos auxílios alimentação e moradia. Alguns 

aproveitaram para citar problemas referentes à Unilab, como a falta de salas de aula e de 

professores para algumas disciplinas (a denúncia não foi consensual, alguns discordaram 

publicamente da informação), e outros, que ainda não recebiam ajuda financeira do governo 

timorense, cobraram o recebimento de recursos, alegando que os auxílios ofertados pela Unilab 

eram insuficientes.  

 
7 A pergunta foi feita por dois estudantes que cursam mestrado na Universidade Estadual da Paraíba, em 

Campina Grande, que aproveitaram a vinda da comitiva a Redenção para apresentar reivindicações, já que, 

segundo eles, não tiveram oportunidade em outras ocasiões. A primeira sentença dita por um deles foi um pedido 

de desculpas pelas palavras. Algumas das reclamações foram: o não cumprimento do orçamento estimado para a 

pesquisa, a possibilidade de não fazer o estudo de campo em Timor-Leste por falta de financiamento das viagens 

ao país, a falta de confiança do governo timorense nas investigações científicas realizadas pelos mestrandos, a 

falta de assistência das autoridades para os estudantes que estão desenvolvendo pesquisas no Brasil. As críticas 

foram direcionadas principalmente ao adido de Educação e ao embaixador de Timor-Leste no Brasil. A resposta 

a essas colocações foi justificada pelas dificuldades vivenciadas pela Embaixada, principalmente por ter uma 

equipe reduzida para resolver os problemas, e pela falta de orçamento do órgão para a realização de visitas aos 

locais onde há estudantes timorenses no país. 
8 O fato de grande parte dos professores ter título de doutor também foi ressaltado pelos estudantes em outros 

momentos da reunião e em entrevistas feitas com integrantes do grupo. 
9 Os timorenses que chegaram a Redenção, em março em 2012, deveriam iniciar as atividades acadêmicas em 

junho do mesmo ano, porém, nesse período, os professores deflagraram a primeira greve na universidade que 

durou de 12 de junho a 22 de agosto. Com a reformulação do calendário acadêmico, os timorenses começaram o 

período letivo na universidade no dia 17 de setembro de 2012.  
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Ao longo de todo o encontro, que durou cerca de duas horas e trinta minutos, os 

estudantes gravaram os discursos em câmeras fotográficas e Ipads. Quase todas as falas, 

principalmente as proferidas pelos componentes da mesa, foram seguidas de aplausos. Na 

plateia, a maior parte dos estudantes que solicitaram espaço para falar ao microfone era do sexo 

masculino. 

Muitas das perguntas dos alunos não foram respondidas. Para justificar a ausência 

de respostas claras, o diretor do Ensino Superior de Timor-Leste disse que,  como técnico, ele 

não tinha poder de decisão, mas iria anotar os questionamentos e repassar para seus superiores. 

Tranquilizou os estudantes comentando que os problemas seriam resolvidos oportunamente 

pelos órgãos responsáveis e não deveriam ser motivo de preocupação para eles. Ao responder 

sobre o processo de validação do diploma da Unilab pelo governo timorense, afirmou: 

Isso é nosso trabalho, caros amigos. Amados estudantes, agradecemos porque vocês 

conseguiram levantar essas questões para o responsável máximo da universidade [a 

reitora estava presente no encontro e também havia respondido à pergunta 

anteriormente]. Façam o que vocês devem fazer, isso é parte do trabalho do ministério. 

Vosso papel é estudar, estudar e estudar, conforme o tempo determinado. Não 

coloquem essa ideia na cabeça e depois ficam a esquecer a estudar. Isso é perigoso. 

Vocês não estudam? Regressam ao Timor-Leste. Já cancelamos 30 bolsas de estudos 

em diversos países. Isso não é uma ameaça, meus queridos estudantes [risos da 

plateia]. 
 

Durante a reunião, a equipe da Unilab, representada pela reitora e pelos dois 

pró-reitores, permaneceu com a posição que vinha defendendo desde quando iniciaram, meses 

antes, as discordâncias entre a gestão e os estudantes por causa do não cumprimento de itens 

do acordo de cooperação referentes à disponibilidade do valor integral dos auxílios alimentação 

e moradia. O argumento dos profissionais da universidade continuava sendo as dificuldades 

orçamentárias dos programas de assistência estudantil. Ao ser questionada sobre o assunto, a 

reitora fez um discurso extenso para explicar que a política de assistência estudantil10 segue o 

princípio da equidade, em que devem ser favorecidos aqueles que vivem em situação de 

vulnerabilidade social ou os que não recebem ajuda financeira dos países de origem.  

Nesse momento, buscando a empatia do grupo, em função da recente experiência 

dos timorenses, ela fez uma comparação com uma situação de guerra civil, em que é preciso 

dividir o pouco entre todos: “Quem vem de histórico de guerra, de luta, sabe muito bem do que 

eu estou falando. Quando você tem um bife e tem dez pessoas para comer, você divide. É o 

mesmo caso da equidade da cooperação”. Afirmou também ter conhecimento dos valores 

 
10 Pouco menos de mês após a visita da comitiva, no dia 22 de abril de 2014, a gestão da universidade vivenciou 

a primeira grande manifestação de estudantes brasileiros e africanos causada pelo atraso no pagamento dos 

auxílios vinculados aos programas de assistência estudantil da instituição. Nesse período, foi realizada uma 

assembleia geral da comunidade acadêmica.  
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recebidos pelos estudantes em suas contas bancárias, inclusive aqueles que, além do apoio 

governamental, recebem dinheiro de familiares. Segundo ela, a administração da Unilab tem 

acesso a tais informações. 

No decorrer de sua explanação, ressaltou que os recursos da universidade são 

financiados pelo Ministério da Educação do Brasil e as políticas de assistência estudantil foram 

“uma luta nossa, do Brasil”, dos movimentos sociais e da população brasileira. Fez apologia do 

mérito acadêmico para a conquista de novas bolsas pelos estudantes, como a participação em 

programas de monitoria e de iniciação à docência ou à pesquisa. 

Porém, ainda não convencido, um dos alunos solicitou a revisão do acordo de 

cooperação a fim de que não ocorresse com os novos alunos o que aconteceu com eles. Chamou 

a atenção também para a necessidade de informar aos futuros ingressantes de Timor-Leste sobre 

a possibilidade de descumprimento de alguns itens do contrato. Em resposta, a reitora disse: 

Quando você faz um contrato, a gente costuma falar que ele é guarda-chuva, tem que 

ser mais amplo para possibilitar que no decorrer do contrato você vá fazendo ajustes 

e correções, sendo uma coisa mais ampla. Então, imagina, se vocês estão 

reivindicando que a gente descreva lá no contrato: o estudante vai receber metade da 

bolsa, eu acho que isso é negativo pra vocês e mesmo pros outros que virão, porque o 

que tem que manter, na minha opinião, é o que está lá: é que o governo vai se 

comprometer com alimentação, transporte, moradia, e é isso que a gente está tentando 

fazer. 

 

Como decidido pela gestão da universidade, mesmo após a visita da comitiva à 

Unilab, os estudantes continuaram a receber a ajuda financeira do governo timorense e 50% do 

valor do auxílio-moradia da universidade. As relações entre a Unilab e o governo timorense 

foram restabelecidas e, em setembro de 2014, a instituição lançou edital do processo seletivo 

de estrangeiros com a inclusão de 20 vagas para candidatos daquele país. Porém, os candidatos 

aprovados, que deveriam chegar em fevereiro de 2015, não tiveram a matrícula efetivada. 

Segundo alunos timorenses com quem conversei, a seleção foi realizada, entretanto, o governo 

não autorizou a vinda de novos estudantes, argumentando a falta de estrutura de Redenção para 

abrigá-los, sendo que, nesse processo seletivo, foram abertas vagas para os Campi do Ceará e 

da Bahia; apesar da alternativa apresentada, os timorenses selecionados não vieram para 

nenhum dos estados. 

As duas reuniões e os fatos que as motivaram mostravam claramente as dificuldades 

que a recém-criada instituição enfrentava, problemas de tal proporção que já ameaçavam 

convênios firmados com países “parceiros”. E também chamavam a atenção para esse grupo 

particular de estudantes estrangeiros que tinha o poder de questionar a atuação da instituição e 

expor fragilidades de sua proposta de cooperação internacional e de integração das diferentes 

culturas que abriga. As duas reuniões descritas acima apresentam questões importantes para 
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refletir sobre o funcionamento da universidade. Qual a origem dos problemas que culminaram 

na vinda de uma comitiva do governo de Timor-Leste a Unilab? Como construir uma 

universidade com a pretensão da Unilab, buscando sintonizar alunos e servidores tão cultural e 

socialmente diferentes? Que políticas institucionais devem ser criadas para promover o 

acolhimento e a integração de públicos tão distintos? 

Um dos objetivos da pesquisa é refletir sobre essas e outras questões que surgirão 

à medida que novos dados forem sendo apresentados e analisar esse momento específico da 

construção da Unilab a partir da experiência do atual grupo de alunos de Timor-Leste, formado 

por 40 homens e 31 mulheres, com diferentes idades e pensamentos e histórias de vida bem 

heterogêneas. Nas próximas páginas, apresentaremos elementos direcionados sobretudo à 

assistência estudantil universitária e às condições sob as quais se dá a integração dos estudantes 

asiáticos.  

 

 

 

 

 

  

 

 

3 O LUGAR DOS TIMORENSES NA UNILAB 

 

3.1 O processo de implantação de uma universidade internacional no interior do Ceará 

 

Em meio à política externa brasileira de aproximação com os países africanos, ao 

crescimento de estudos e pesquisas acadêmicas referentes aos povos desse continente ou de sua 

descendência no Brasil e às novas possibilidades de intercâmbio cultural, social e econômico 

entre Brasil e África, foi elaborado o projeto da Unilab. O início da articulação no Congresso 

Nacional para criação da universidade ocorreu em 2008, com a elaboração do Projeto de Lei nº 

3.891, que dispõe sobre a criação da Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira.   

De acordo com o documento, a universidade “caracterizará sua atuação pela 

cooperação internacional, pelo intercâmbio acadêmico e solidário com países membros da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), especialmente os países africanos” 

(BRASIL, 2008, p. 1). O projeto da universidade também foi apresentado durante a 7ª 
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Conferência de Chefes de Estado e Governo da CPLP, realizada em Lisboa, em 2008, porém 

não consta nenhuma menção à universidade na declaração do evento. 

Na época da criação do projeto Unilab, para analisar a viabilidade de instalação da 

instituição no interior do estado do Ceará, foi constituída, em outubro de 2008, a Comissão de 

Implantação, presidida pelo primeiro reitor da universidade, Paulo Speller, e formada por 

representantes de órgãos internacionais, como Unesco e Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), dos Ministérios da Educação e das Relações Exteriores, além 

de pesquisadores e professores. Nesse período, foram realizados estudos e levantamentos de 

dados sobre a possibilidade de criação da Unilab em Redenção, localizada a cerca de 70 

quilômetros de Fortaleza, capital do estado. 

Como todo projeto disputado por diferentes grupos políticos, ocorreram intensas 

negociações nas comissões da Câmara de Deputados e do Senado Federal, até que a Lei nº 

12.289, que cria a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(Unilab), fosse outorgada em 20 de julho de 201011, pelo então presidente Luís Inácio Lula da 

Silva. No fim de 2010 e início de 2011, foram realizados os primeiros processos seletivos dos 

estudantes brasileiros e estrangeiros para o começo das atividades acadêmicas no Campus da 

Liberdade, em Redenção, em 25 de maio de 2011, data em que se comemora o Dia da África, 

instituída em 1972 pela Organização das Nações Unidas (ONU) ao lembrar o dia de fundação 

da Organização da Unidade Africana (OUA), sendo conhecida hoje como União Africana. 

A universidade tem hoje unidades acadêmicas em Redenção e Acarape, no Ceará, 

e em São Francisco do Conde, na Bahia. Durante a tramitação do projeto de lei que cria a 

universidade no Congresso Nacional, aconteceram embates12 entre parlamentares cearenses e 

baianos para que a sede ficasse situada em um dos estados. Para a Bahia, a justificativa era que 

estado possui a maior quantidade de negros no Brasil e, segundo os deputados, teria mais 

aproximação com o perfil da universidade. Já para os cearenses, o argumento continuava sendo 

de que o estado teria sido o primeiro a abolir os escravos no Brasil, em 1884, quatro anos antes 

da abolição no resto do país. Após negociações no Congresso Nacional, ficou determinado que 

a universidade seria multicampi, tendo a sede administrativa em Redenção, como já estava 

estabelecido no texto inicial do projeto de lei, e uma unidade acadêmica no município de São 

Francisco do Conde, localizado na região do Recôncavo Baiano, que se destaca por ser o 

 
11 Nesse mesmo dia, também foi sancionada a lei que cria o Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288).  
12 O blog oficial da universidade (http://blog-unilab.blogspot.com.br) publicou matéria, em 7 de maio de 2010, 

transcrita do jornal cearense O Povo que tinha como título “Bahia tenta tirar Unilab do Ceará”. 

http://blog-unilab.blogspot.com.br/
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município de maior população negra declarada no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

Na Bahia, o prédio universitário, nomeado de Campus dos Malês13, foi inaugurado 

em 13 de maio de 2014, com a presença do ex-presidente Lula. Em sua fala, ele, citado na 

matéria do site oficial como “idealizador da proposta da Unilab”, destacou o papel da 

universidade em formar jovens africanos como uma maneira de “pagar com solidariedade” o 

período da escravidão a que homens e mulheres do continente africano foram submetidos no 

Brasil. Essa abordagem está presente em vários discursos realizados pelo ex-presidente Lula ao 

justificar a criação da universidade.  

Por exemplo, ele fez referência a esse pagamento durante a solenidade em que 

recebeu da Unilab o título de Doutor Honoris Causa, em 1º de março de 2013. Neste evento, o 

homenageado, apesar de não estar mais na Presidência da República, foi recebido com uma 

pompa digna de tal, com a presença de políticos, imprensa nacional, comunidade acadêmica e 

autoridades da região. A cerimônia foi principalmente um ato político, em que o líder 

cumprimentou eleitores, conheceu as obras do campus das Auroras, onde deixou registrado suas 

digitais em uma placa de cimento e recebeu o título de cidadão14 dos municípios de Acarape e 

Redenção. 

Em seu discurso na universidade, carregado de emoção, Lula falou sobre os laços 

entre Brasil e África, reafirmando o significado da Unilab como uma forma de pagamento de 

uma dívida brasileira com os povos africanos: “Não há reparação suficiente para o sofrimento 

e a brutalidade a que tantos povos foram submetidos no passado. Mas é nosso dever – histórico, 

moral e político – superar os desafios do presente e semear uma vida melhor para as próximas 

gerações” (SILVA, 2013, p. 3)  

A escolha de Redenção para sede da Unilab está carregada de simbolismos quanto 

às relações entre Brasil e África. A cidade, antes chamada de província de Acarape, foi, segundo 

livros da história brasileira, a primeira a abolir a escravatura no país, dando ao Ceará o título de 

Terra da Luz. O fato ocorreu em 1 de janeiro de 1883, cinco anos antes da sanção da Lei Áurea, 

 
13 Segundo o site oficial da Unilab (www.unilab.edu.br), o nome do campus faz referência à Revolta dos Malês, 

movimento de resistência que aconteceu em janeiro de 1835 na capital baiana, Salvador, protagonizado por 

escravos africanos. O movimento recebeu esse nome por serem assim chamados os negros muçulmanos que o 

organizaram. A expressão “malê” vem de “imalê”, que na língua iorubá significa “muçulmano”. Os malês eram, 

portanto, muçulmanos de língua iorubá conhecidos como “nagôs” na Bahia. O Campus dos Malês, que foi doado 

pela Prefeitura Municipal, possui 11 salas de aula, refeitório, auditório, laboratórios, biblioteca e área 

administrativa. Tem uma diretoria própria. 
14 O título de cidadão é uma homenagem dada a alguém que não nasceu ou não reside no município mas 

desenvolveu ações, sem visar lucros, interesses pessoais ou profissionais, em prol do bem-estar da população e 

da melhoria da qualidade de vida local.  
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em 13 de maio de 1888, que aboliu oficialmente a escravatura no país. Studart (2001, p. 307) 

afirmou que, em 1º de janeiro de 1883: “Redempção da villa do Acarape, 1º município do Ceará 

e do Brazil, [...] deu liberdade a seus escravos”. Ao descrever a solenidade do fim da escravidão 

na cidade, Girão (1984, p. 169) destaca a declaração de Almino Afonso, que diz: “As ideias 

transformam mais que as armas”, e complementa: “E era sem armas, sem feridas de sangue que 

o cearense principiava a dar ao Brasil a significativa mostra de sua decisão de acabar 

definitivamente o cativeiro”. Segundo o tradicional historiador, em janeiro de 1883, 116 

pessoas receberam as alforrias. 

Redenção tornou-se símbolo para o Ceará e para o Brasil quanto à libertação dos 

escravos. Em várias partes da cidade, encontram-se monumentos, como a Negra Nua e a estátua 

da princesa Isabel, e nomes de ruas ou estabelecimentos comerciais que fazem referência a esse 

momento histórico, além do Museu Senzala Negro Liberto. Esse museu, localizado em um 

terreno a poucos metros do Campus da Liberdade, foi fundado em 2003 e é ponto turístico da 

cidade, onde os visitantes podem conhecer a casa-grande, a senzala, o engenho de cana-de-

açúcar e a plantação de canaviais. 

Para a instalação da Unilab na cidade, por falta de espaço público que abrigasse 

uma instituição de ensino de grande porte, a Prefeitura Municipal cedeu o prédio construído na 

década de 1950 para ser o Patronato Pio XI, da Congregação das Filhas do Coração Imaculado 

de Maria. O Patronato teve as atividades finalizadas no início da década de 1980 e o então 

prefeito, Ernani de Almeida Jacó, negociou a compra do local para sediar a Prefeitura 

Municipal. Além desse espaço, que hoje é conhecido como bloco administrativo do Campus da 

Liberdade, a Prefeitura disponibilizou o que seria um centro cultural do município, que estava 

com obras inacabadas, para ser hoje o bloco didático do Campus da Liberdade. 

De maio de 2011 até o fim de 2012, a universidade funcionava somente no Campus 

da Liberdade15, em Redenção. Com a crescente entrada de novos estudantes e servidores e com 

o aumento das demandas das atividades acadêmicas, a universidade inaugurou outras duas 

unidades no Ceará: a Unidade Acadêmica dos Palmares, em Acarape, em 20 de novembro de 

2012, data em que se comemora nacionalmente o Dia da Consciência Negra, e os blocos 

acadêmicos do Campus das Auroras, localizado entre os municípios de Redenção e Acarape, 

em 26 de novembro de 201416.  

 
15 O local está dividido em bloco administrativo, onde funcionam alguns setores ligados à administração 

superior, além de uma biblioteca, um restaurante universitário, um laboratório de informática e um auditório com 

capacidade para 80 pessoas, e bloco didático, composto por 12 salas de aula, um auditório (chamado de 

anfiteatro) e uma cantina. 
16 A presidente da República, Dilma Rousseff, era aguardada para participar da inauguração do prédio, mas não 
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O prédio onde hoje é a Unidade Acadêmica dos Palmares, foi doado pela Prefeitura 

de Acarape. Era um antigo galpão em que encontrava instalada uma fábrica chinesa de 

máquinas de costura. O local foi reformado para abrigar salas de aula, biblioteca e refeitório. O 

período letivo nessa unidade começou em janeiro de 2013, mesmo com a estrutura ainda 

incompleta, como a ausência de lousas nas salas, que chegaram após o início das aulas. Na 

época, fiz uma matéria sobre as atividades acadêmicas nos Palmares, na qual, obviamente, os 

problemas não foram ressaltados. Mesmo assim, com receio de chamar a atenção da mídia para 

o fato ou gerar mais sentimentos contrários à instituição por parte dos estudantes, o então reitor 

leu a prévia do texto e sugeriu que a notícia não fosse publicada. Em um dos depoimentos 

ouvidos, uma estudante brasileira disse que estava se sentindo enganada por estar ali. 

Nesse mesmo terreno doado, há ainda outro galpão, que passou a ser o almoxarifado 

da instituição, e mais dois prédios construídos para receber novas salas de aula e laboratórios. 

Porém, como o Campus das Auroras ainda não estava finalizado, algumas pró-reitorias e 

coordenações foram transferidas do Campus da Liberdade para essa unidade acadêmica em 

Acarape, ficando as atividades administrativas da instituição divididas entre as duas unidades. 

O Campus das Auroras, quando finalizado, será a sede definitiva da instituição, 

onde haverá residências, biblioteca, centro de convivência, fazenda experimental, dentre outros 

espaços. Há grandes expectativas em relação à ocupação do novo campus, por possuir uma 

estrutura maior para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e por ter moradias 

estudantis. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI – versão preliminar) afirma que: “A 

Unilab dá passos para concretizar outro de seus objetivos institucionais, o de se configurar uma 

universidade residência” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013-2017, p. 16). De acordo com 

o documento, serão construídos edifícios de moradia estudantil, atendendo a mais de 700 

estudantes. 

Dessa forma, acredita-se que parte das reivindicações dos estudantes, como a falta 

de moradias em Redenção e Acarape, será solucionada. A Pauta Unificada dos Estudantes da 

Unilab, documento elaborado pelos alunos e apresentado durante assembleia geral da 

comunidade acadêmica, realizada em 30 de abril de 2014, solicita uma resolução sobre a falta 

de moradia para os estudantes é: “Que a Unilab informe e comprove a real situação das 

residências estudantis prometidas ainda pelo Ex-Reitor Paulo Speller” (PAUTA UNIFICADA 

DOS ESTUDANTES DA UNILAB, 2014, p. 2). As residências universitárias ainda não têm 

 
compareceu. Participaram autoridades do Ministério da Educação e políticos do estado do Ceará. O edifício 

inaugurado contém salas de aula, laboratórios e gabinetes de professores. 
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data prevista para conclusão, e, enquanto isso não acontece, estrangeiros e brasileiros de outras 

regiões precisam buscar apartamentos e casas para alugar, o que nunca é tarefa fácil. 

 

3.2 Uma universidade de cooperação internacional 

 

A Unilab, desde sua concepção, foi pensada para ser uma instituição de ensino 

voltada para a cooperação internacional. De acordo com o estatuto da universidade, em seu 

artigo 2º, aprovado em 22 de março de 2013, a instituição “é vocacionada para a cooperação 

internacional e compromissada com a interculturalidade, a cidadania e a democracia nas 

sociedades, fundamentando suas ações no intercâmbio acadêmico e solidário com países 

membros da CPLP” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2013, p. 2). 

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) foi criada oficialmente em 

17 de julho de 1996, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso no Brasil, congregando 

os países de língua oficial portuguesa: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Este último participou, 

inicialmente, como observador convidado, e em agosto de 2002, após o processo de transição 

da independência do país, tornou-se membro da comunidade. 

O processo de formação da CPLP teve início na década de 1980, durante a 

presidência da República de José Sarney (1985-1989). Em 1989, na primeira reunião de chefes 

de Estado e de governo dos países de língua portuguesa, em São Luís, no Maranhão, o então 

presidente anunciou a Comunidade. Entretanto, é a partir do governo de Itamar Franco que essa 

questão torna-se prioridade e são realizadas viagens e reuniões com diferentes personalidades 

do mundo lusófono para a elaboração do projeto da CPLP. No contexto de articulação de uma 

nova comunidade de países, Saraiva (2001, p. 26) destaca três pontos importantes no debate da 

época: 

 

Primeiro: a CPLP torna-se possível devido à evolução dos novos Estados, bem como 

dos processos de democratização de Portugal e do Brasil, conferindo aos futuros 

sócios linhas básicas de suas identidades que se revelaram adequadas à parceria 

proposta. Segundo: a desconstrução do discurso culturalista, característico da política 

africana do Brasil, transformou o papel da identidade linguístico-cultural e favoreceu 

uma proposta mais realista para a CPLP. Terceiro: o cenário internacional impôs 

novos imperativos políticos e econômicos aos seus vários atores, entre os quais o 

Brasil e os demais lusófonos. 
 

Conforme Fonseca Júnior (2008), os objetivos da CPLP estão centrados em duas 

dimensões: uma diz respeito à cooperação entre as nações que fazem parte do grupo, criando 

vínculos que reforcem as relações entre os membros e articulando identidades na ação 
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diplomática dos países; e a outra dimensão se refere à projeção da CPLP no sistema 

internacional promovendo articulações multilaterais mais amplas. No caso do Brasil, Miyamoto 

(2009) explica que a participação na CPLP pode oferecer ao país substancial apoio para suas 

pretensões mais amplas, buscando se posicionar como "aquele que tem maior projeção e 

capacidade internacionais". 

 

A presença do Brasil na CPLP pode ser vista sob duas perspectivas: de um lado, no 

uso da mesma para projetar os interesses brasileiros no exterior, ou seja, uma 

instrumentalização feita pela política externa brasileira, visando maximizar o uso de 

todos os recursos possíveis existentes, inclusive para ocupar espaços maiores do que 

outros países junto às nações que fazem parte da comunidade; por outro lado, pode-se, 

igualmente inferir que, apesar do “pragmatismo” de sua política externa, o Brasil 

também pensa em termos de atuação conjunta da CPLP para atender interesses globais 

que não seriam possíveis de se obter individualmente (MIYAMOTO, 2009, p. 33). 
 

Ribeiro (2004, p. 112) sugere que o interesse da vinculação do Brasil na CPLP pode 

ser ocasionada por fatores como a manutenção de sua influência nos países africanos, tendo 

como base as ações iniciadas na década de 1960; a reafirmação da abordagem multilateral, a 

partir de esforços para a diversificação e universalização das relações internacionais; e a 

avaliação positiva da relação custo-benefício da triangulação entre América, Europa e África, 

que a comunidade ratifica.    

De acordo com a diplomata e chefe da Divisão de África II do Ministério das 

Relações Exteriores, Irene Vida Gala, os pilares de atuação da CPLP, concertação 

político-diplomática, cooperação e promoção e difusão da língua portuguesa (Estatutos da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, artigo 3°), oferecem “oportunidades específicas 

para o Brasil e para a consecução do interesse nacional". Na política internacional, a diplomata 

assegura que o empenho do governo brasileiro na CPLP pode "garantir uma presença 

qualificada na nova arquitetura internacional” (GALA, 200-, p. 22) e abrir caminhos para novas 

relações comerciais e econômicas com os países africanos de língua portuguesa e com Timor-

Leste. Sobre a cooperação entre os países, ela afirma ainda que: 

 

Registre-se  que,  associados  às  perspectivas  para  uma presença  mutuamente  

vantajosa  do  Brasil  nesses  países,  estão  os  interesses brasileiros em prestar 

cooperação aos países em desenvolvimento, e no caso em particular  aos  países  de  

língua  oficial  portuguesa,  mediante  a  transferência  de  tecnologias adaptadas às 

condições geográficas, climáticas, mas sobretudo sócio-econômicas desses países. 

Hoje os países de língua portuguesa são os principais beneficiários da cooperação 

técnica internacional brasileira (GALA, 200-, p. 23). 
 

Nesse contexto de intercâmbio de conhecimento e mobilidade acadêmica, é criada 

a Unilab como uma ação do governo brasileiro de aproximação com os países da CPLP, em 

especial do continente africano. Falar sobre a Unilab é lembrar das relações entre o Brasil e a 
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África. A escolha da cidade, os discursos, os eventos, as matérias no site oficial e os temas dos 

projetos de pesquisa são algumas das evidências que apontam para essa afirmação.  

Por exemplo, no site oficial, é comum encontrar matérias que abordam as relações 

étnico-raciais e as afrodescendências, a negritude e o que Lavergne e Beserra (2012) chamam 

de processo de “africanização” da instituição, como a homenagem ao Dia da Consciência 

Negra; a celebração da Data Magna do Ceará, no dia 25 de março, em memória da abolição dos 

negros escravizados no estado; o Dia da África, comemorado em 25 de maio, data que também 

é marcada pelo início das atividades acadêmicas da instituição, em 2011; e várias notícias do 

cotidiano da instituição que envolvem a temática, como publicação de editais, prêmios 

nacionais e eventos acadêmicos. 

Ao refletir sobre a construção e o fortalecimento da identidade da instituição, 

Lavergne e Beserra (2012) utilizam o termo “africanização da Unilab e da região do Maciço de 

Baturité”. Segundo os autores, essa caraterização é utilizada possivelmente “numa perspectiva 

de estabelecer pontes, sugerir aproximações culturais e promover sutilmente a ideia de um 

‘destino comum’” (LAVERGNE; BESERRA, 2012, p. 12, 13). Esse “destino comum” é 

justificado pelo fato de Redenção ser tida, oficialmente, como a primeira cidade a abolir a 

escravatura no Brasil. O Catálogo do Museu Histórico e Memorial da Liberdade enfatiza a ideia 

de passado e futuro ao citar que, “feito aqueles que promoveram a causa abolicionista, a Unilab 

escreve uma nova página de libertação, desta feita nos campos cultural, educacional e 

tecnológico” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 2011, p. 22). 

Lavergne e Beserra (2012, p. 12) tratam a Unilab como um “lugar de 

entrecruzamento de várias culturas”, em que, para a constituição da própria identidade 

institucional, é preciso refletir “por quais fenômenos de ‘hibridização’ cultural a Unilab 

passará”, tendo em vista que a proposta da universidade é reunir pessoas de diferentes regiões 

de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e do 

Brasil. No caso do Brasil, além de receber moradores da região do Maciço de Baturité, onde 

está localizada a sede da instituição, a Unilab abriga alunos de todo o país, por meio do Sistema 

de Seleção Unificada (SiSU). Assim como os estudantes, também contribuem para essa 

“hibridização cultural” docentes e servidores técnico-administrativos que vêm de outros estados 

brasileiros e de outros países (neste último caso, somente os docentes são de outros países). 

 

A convivência entre docentes e discentes da UNILAB tem se configurado como uma 

oportunidade única de convivência entre os diferentes e as diferenças. Dessa forma, 

as questões nacionais, internacionais, étnicas e raciais hoje presentes nesta instituição 

configuram-se um passo importante de integração internacional entre o Brasil e o 

continente africano impossível de ser pensado pelos abolicionistas que no passado 
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elegeram Redenção como a cidade que primeiro libertou os escravos no Brasil 

(GOMES; VIEIRA, 2013, p. 85). 
 

No cotidiano da instituição, é possível perceber a presença do estereótipo a África, 

por exemplo, nas comemorações das independências dos países parceiros, em que a 

universidade é decorada com bandeiras e com tecidos estampados e em tons vibrantes e alguns 

convidados, que podem ser estudantes e professores brasileiros ou africanos, aproveitam o 

momento para exibir roupas e penteados que lembram o continente africano. Esses dias festivos 

são oportunos para os representantes dos países homenagearem os protagonistas da 

independência, a tradição de seus antepassados e apresentarem para a comunidade acadêmica 

e externa os aspectos culturais e históricos de seus países.  

Ao longo do tempo, a programação desses eventos, organizada pelos estudantes 

com o apoio do setor de arte e cultura da universidade, tem sido modificada. Nos primeiros 

anos, as comemorações estavam concentradas principalmente na apresentação de danças e 

encenações que remetiam ao passado ou à cultura tradicional. Ultimamente, apesar de ainda ser 

um evento bastante voltado para o lado artístico, os alunos têm buscado acrescentar palestras 

que fazem reflexões sobre o contexto atual de seus países e atividades que envolvam os 

moradores da cidade. Por exemplo, na programação dos 41 anos de independência de Guiné-

Bissau, em setembro de 2014, os alunos desse país realizaram uma caminhada pelas ruas de 

Redenção e promoveram encontros sobre a cultura e história do país para estudantes de escolas 

públicas. 

Vieira et al. (2014, p. 71), ao tratarem da característica da Unilab voltada para a 

cooperação internacional, comentam que “é uma construção que exige a identificação de novas 

articulações entre o local e o global. Trata-se, afinal, de uma instituição que tem ‘os pés no 

Maciço e os olhos na África’”. O caráter global e local dessa universidade também é defendido 

por Speller (2012) quando cita a criação das duas novas instituições de ensino superior do Brasil 

“viradas para o exterior”, a Unilab e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(Unila), esta último tem como proposta principal promover a cooperação com países do 

Mercosul. Nesse artigo, ele ressalta que, “atentando para relação do local com o internacional, 

no hemisfério sul, a nova postura brasileira é de investir no potencial de seu interior, 

reconstruindo, com isso, novos olhares para a relação Sul-Sul” (SPELLER, 2012, p. 5). 

Segundo Feijó (2013), a atual política educacional está diretamente ligada à 

intenção do Brasil de se fortalecer internacionalmente através de acordos bilaterais, colocando 

a educação superior como importante ferramenta de relacionamento do Brasil com outros 

países. Araújo (2014, p. 146) afirma que a mobilidade estudantil é tema que vem ganhando 
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força “devido às novas configurações econômicas globais e o lugar ocupado pelo Brasil nas 

políticas de integração”. A autora cita, por exemplo, a posição do Brasil e de outros países do 

Atlântico Sul em questões envolvendo o setor energético mundial, em que as universidades 

desempenham um papel de transformação social em atuação conjunta com governo e empresas.  

Para ela, a internacionalização é essencial para a tornar a “universidade um espaço 

de multidiversidade”. Araújo faz questionamentos que também ajudam a refletir sobre o objeto 

da presente pesquisa: “Como promover o diálogo entre diferenças num contexto genuinamente 

brasileiro? Como aterrissar os propósitos retóricos dos projetos para a prática acadêmica? [...] 

Como universidades criadas em marcos legais brasileiros poderão efetivar suas propostas de 

internacionalização e integração?” (ARAÚJO, 2014, p. 148). 

Pensada a partir de uma proposta que pretende ser pioneira e inovadora no país, a 

Unilab encontra em sua prática cotidiana desafios como: a elaboração de um projeto 

político-pedagógico dos cursos que contemple as diferentes realidades do território brasileiro, 

dos países do continente africano e de Timor-Leste; a elaboração e aprovação de documentos 

institucionais, como o estatuto e o regimento geral, que atendam às demandas acadêmicas de 

pesquisa, extensão e ensino tanto no nível de interiorização como no nível de 

internacionalização; o desenvolvimento de políticas de permanência dos alunos, através de 

programas de assistência estudantil; e o acolhimento das diversidades culturais e socais 

presentes na instituição e a promoção da integração dessas diferenças. 

Além dos desafios próprios de uma universidade em processo de consolidação, a 

Unilab tem de encontrar estratégias e ações plausíveis para promover a proposta de cooperação 

internacional. Uma das ações observadas com esse fim foi a criação da Rede das Instituições 

Públicas de Educação Superior (Ripes) no âmbito da CPLP. O projeto da Ripes, elaborado ainda 

pelo ex-reitor Paulo Speller, foi aprovado durante reunião dos Pontos Focais da CPLP, em julho 

de 2012, realizada em Moçambique. O projeto, bastante audacioso, pretende ser um espaço de 

gestão e articulação de cinco pilares: sistema de mobilidade; mobilidade acadêmica do uso das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) entre as instituições públicas de ensino 

superior; estado da arte da educação superior nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOPs) e Timor-Leste; e estratégias de comunicação social e científica e de financiamento 

a longo prazo.  

Embora exista há três anos, dentro do ambiente da universidade pouco se ouve falar 

sobre a atuação dessa Rede, com exceção das notícias publicadas no site oficial sobre missões 

internacionais realizadas por gestores, que são citadas como atividade da Ripes. O evento de 

maior repercussão na universidade promovido pela Rede foi um seminário sobre a 
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internacionalização da Unilab, realizada em abril de 2014, em que os gestores apresentaram o 

projeto e os objetivos da Ripes. Na ocasião, técnicos da Unesco, contratados especificamente 

para acompanhar o evento, mediaram e sistematizaram as falas da comunidade acadêmica sobre 

atividades que poderiam ser desenvolvidas pela Rede. Porém, apesar da divulgação, poucos 

servidores e alunos participaram desse momento. 

Outro evento promovido pela Unilab foi a 1ª Reunião Técnica Internacional dos 

Pontos Focais da Ripes, em dezembro de 2014. O encontro reuniu representantes de instituições 

de ensino e órgãos públicos dos países que fazem parte da CPLP e a direção da Unilab. A 

reunião ocorreu em um hotel localizado na beira-mar de Fortaleza, sendo contratada uma equipe 

externa de recepção de eventos e de filmagem. Ao fim do evento, os participantes elaboraram 

uma carta que estabelecia as ações da Rede no período de 2014 e 2015. Dentre elas, o 

lançamento de editais de mobilidade acadêmica, a elaboração de revista eletrônica e a 

efetivação de plataforma digital da Rede. 

Analisando especificamente as ações da Assessoria de Comunicação da 

universidade, pode-se afirmar que a comunicação da Unilab com os países parceiros ainda é 

muito precária. A principal forma da comunidade externa conhecer a universidade é através do 

site oficial. Poucas ações foram desenvolvidas pelo setor para o público internacional. Uma 

delas foi uma reunião da equipe, no início de 2013, realizada com alunos estrangeiros  veteranos 

da Unilab para auxiliarem na divulgação do processo seletivo em seus países. O objetivo era 

coletar formas mais eficazes para a informação chegar até os possíveis candidatos. Na ocasião, 

os estudantes passaram os nomes dos principais veículos de comunicação de seus países e a 

equipe de comunicação fez buscas na internet a fim de localizar e-mails para repassar o material 

informativo sobre a seleção. Na época, também foram elaborados cartazes digitais para que a 

comunidade acadêmica enviasse a seus contatos através das redes sociais.  

Outra ação de comunicação desenvolvida pelo setor para o público externo, 

principalmente dos outros estados brasileiros e de outros países, consistiu na criação de um 

boletim informativo on-line semanal com as notícias de destaque da universidade. 

Periodicamente, essas notícias eram enviadas para os e-mails da impressa local, nacional e 

internacional, de representantes de instituições de ensino ou parceiras da universidade, de 

professores, de diretores de escolas e de moradores da região do Maciço de Baturité, dentre 

outros. Na época, essa ação teve boa avaliação, principalmente por causa do retorno dos leitores, 

inclusive de outros países, sobre o recebimento de notícias acerca da instituição. Entretanto, 

dada as limitações técnicas do site oficial, ao qual o boletim estava vinculado, o envio dessas 
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informações durou cerca de seis meses. Houve outras tentativas mais recentes de retomar essa 

atividade, mas sem sucesso. 

Atualmente, a forma de comunicação em massa, além do site, é através da página 

oficial da universidade na rede social Facebook. Por meio dela, são postadas manchetes das 

notícias com links para o site institucional. Em algumas ocasiões, estudantes espontaneamente 

compartilham informações com seus contatos, como é o caso do processo seletivo de 

estrangeiros, ampliando o alcance da notícia. 

É perceptível a quase ausência de atividades planejadas para a comunicação 

internacional da universidade e a aproximação com os países parceiros. O site, por exemplo, 

concentra-se sobretudo em notícias voltadas para a própria comunidade acadêmica, deixando 

de lado, muitas vezes, o público externo à universidade. Para buscar uma aproximação com a 

situação atual dos países parceiros, foi criado na página oficial um espaço dedicado às notícias 

transcritas de agências europeias sobre essas nações. No site institucional, os países são 

identificados nos títulos das matérias através da bandeira. Na parte superior do site, há também 

o ícone “Cooperação”, que direciona para a página da Pró-Reitoria de Relações Institucionais 

(Proinst) que informa sobre a atuação da universidade para a cooperação internacional, além da 

publicação dos relatórios das missões internacionais, editais, dentre outras. 

 

3.3 Seleção e ingresso de estudantes estrangeiros 

 

O processo de seleção dos cursos de graduação presenciais acontece de forma 

diferente para estrangeiros e brasileiros, com o lançamento de editais distintos. No caso dos 

brasileiros, o ingresso é realizado através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério 

da Educação tendo como critério a nota obtida pelo candidato no Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem). Já para os estudantes estrangeiros, há uma seleção própria feita em conjunto 

com as Embaixadas brasileiras das nações parceiras. Após a realização do processo em cada 

um dos países, o órgão envia a documentação para o setor responsável na Unilab, que faz a 

organização do material e a correção das provas.  

A primeira turma de estudantes foi formada por 141 brasileiros e 39 estrangeiros, 

matriculados nos cursos de Administração Pública, Agronomia, Enfermagem, Engenharia de 

Energias e licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática. Para essa seleção, o período de 

inscrições para estrangeiros ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2010 e para 

brasileiros, em janeiro de 2011. Para os estrangeiros, a análise do histórico escolar e de uma 

carta de motivação constituíram critérios de seleção; já para os brasileiros, o critério de seleção 
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foi o resultado do Enem de 2010, tendo acréscimos à nota os candidatos que cursaram o ensino 

médio em escola pública da região do Maciço de Baturité. A divulgação da abertura do processo 

seletivo para brasileiros no site da universidade, que na época ainda era um blog mantido pela 

Assessoria de Comunicação da instituição, tinha como título “Venha fazer parte da integração! 

Venha fazer parte da Unilab”. 

Nesta seleção para estrangeiros ingressaram as três primeiras timorenses na 

universidade. Elas se matricularam no curso Ciências da Natureza e Matemática. Antes de 

entrarem na Unilab, tiveram uma formação básica em docência pelo Instituto Nacional de 

Formação de Docentes e Profissionais da Educação de Timor-Leste. Uma delas, por motivo de 

saúde, teve de retornar ao país de origem e abandonar os estudos no Brasil no segundo semestre 

de 2012. 

O segundo edital para o processo seletivo de estudantes estrangeiros (nº 03/2012) 

foi lançado em janeiro de 2012, com ingresso para junho e setembro do mesmo ano. Para essa 

seleção foram abertas 69 vagas para Timor-Leste por cursos de Agronomia (10), Administração 

Pública (10), Ciências da Natureza e Matemática (30), Enfermagem (9) e Engenharia de 

Energias (10) e outras 301 vagas para candidatos dos cinco países africanos parceiros 

interessados nas áreas citadas acima com o acréscimo da oferta dos cursos de Letras e Ciências 

Humanas (mais recentemente, após diferentes nomenclaturas, esse último curso passou a ser 

chamado de Humanidades).  

Nesse edital, há dois quadros distintos com o detalhamento das vagas por curso: no 

quadro 1, as vagas destinadas aos países africanos e, no quadro 2, a distribuição por curso das 

69 vagas para os candidatos timorenses. Nesse segundo edital de seleção, o critério de avaliação 

se modificou: além do histórico escolar, foi analisada uma redação escrita em português. Foi 

através desse processo seletivo que veio o grande grupo de alunos timorenses para a Unilab. 

Para se ter uma ideia do cenário universitário nesses dois primeiros anos de 

funcionamento da instituição, quando os dois grupos de timorenses chegaram a Redenção, 

apresentamos a seguir os dados divulgados pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico, 

enviados por e-mail, em julho de 2013, à Assessoria de Comunicação. Em 2011, ingressaram, 

ao todo, 355 alunos (entre estrangeiros e brasileiros) na universidade, dentre eles 3 timorenses 

e, em 2012, foram 690 novos estudantes, dentre eles os 69 discentes de Timor-Leste. Neste ano, 

os 72 timorenses eram a maior representação de estrangeiros, reforçando ainda mais a força do 

grupo dentro da universidade.  

A seleção desses estudantes foi realizada pela Universidade Nacional Timor 

Lorosa'e (UNTL), em parceria com a Embaixada brasileira em Timor-Leste, sem a intervenção 
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direta da Unilab na escolha dos candidatos. As vagas foram abertas para estudantes que já 

cursavam uma graduação na universidade pública timorense. Os candidatos souberam do 

processo seletivo para estudar no Brasil através de comunicados realizados pela própria 

instituição, em que já ficava claro o número de vagas ofertadas por curso e o critério de idade, 

entre 18 e 21 anos. Os interessados que cursavam graduações diferentes das ofertadas no edital 

poderiam se inscrever em áreas similares.  

Luiz (nome fictício de um estudante timorense entrevistado para esta pesquisa) e 

outros três estudantes do curso de Comunicação Social na UNTL candidataram-se para o curso 

de Administração Pública da Unilab. Luiz escolheu esse curso por ser o mais próximo de sua 

área, mesmo sabendo que os salários para quem atua no setor público do país são baixos e os 

cargos, muitas vezes, são ocupados por indicação pessoas influentes e não por processo seletivo 

ou concurso público. Após a escolha do curso, os estudantes não podem participar dos editais 

de mudança de curso lançados na Unilab.  

O processo seletivo para esses estudantes foi feito em duas etapas. Na primeira, 

procedeu-se à análise de documentos e, na segunda, realizou-se uma entrevista em português 

com professores da UNTL e uma representante da Embaixada brasileira em Timor-Leste. Antes 

de viajarem para o Brasil, em março de 2012, os selecionados participaram de um curso de 

português durante três meses, dividido entre os níveis básico e intermediário.  

O edital de seleção seguinte para candidatos estrangeiros (nº 04/2013) foi lançado 

em 24 de janeiro de 2013 para ingresso no primeiro trimestre letivo de 2013. No documento, 

não há calendário de atividades que indique data de matrícula, entrega de documentos, dias de 

prova, dentre outros dados. A única informação diz respeito ao período de inscrições, de 28 de 

janeiro a 25 de fevereiro de 2013. Publicou-se o cronograma em edital (nº 10/2013) datado de 

26 de março do mesmo ano. A partir desse edital, foram especificados com mais clareza os 

critérios de avaliação e classificação dos candidatos e o público-alvo ao qual se destina o 

processo seletivo: ter entre 18 anos completos e 29 anos incompletos até a data de inscrição; ter 

concluído o ensino médio até a data de inscrição; não ter sido beneficiado com nenhuma bolsa 

ou programa do Estado brasileiro; não ter concluído nenhum curso superior (bacharelado, 

licenciatura, tecnológico) em instituição pública no Brasil. Nessa seleção, foram aprovados 

cinco timorenses, mas nenhum deles veio para Ceará. 

O próximo processo seletivo ocorreu através do Edital n° 68/2013, lançado em 10 

de julho de 2013. No cronograma, constam as datas das provas, da divulgação do resultado e 

da matrícula. Essa foi a primeira (e única) seleção em que foram enviados representantes da 

Unilab para acompanhar a aplicação das provas em todos os países parceiros. Participaram 
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dessa missão professores do bacharelado em Humanidades, a pró-reitora de Relações 

Institucionais, o vice-reitor e a reitora. Essa seleção registrou o maior número de timorenses 

inscritos. Foram aprovados 56 novos representantes do país asiático, porém, com a interrupção 

temporária dos acordos de cooperação entre a Unilab e o Governo timorense no início do mês 

de janeiro de 2014, citada no capítulo anterior, a vinda desses estudantes foi cancelada.  

A interrupção dos acordos também ocasionou a retificação do Edital nº 01/2014 de 

seleção de estudantes estrangeiros, lançado em 6 janeiro de 2014, que se encontrava em pleno 

vigor, com inscrições abertas de 13 a 31 de janeiro, excluindo Timor-Leste (no edital nº 01/2014 

estavam previstas 47 vagas para o país asitático) do processo seletivo de estrangeiros do período 

letivo 2014.1. Um novo edital (nº 05/2014)17 foi publicado em 14 de janeiro com a abertura de 

inscrições somente para candidatos dos países africanos parceiros. Na página do Conselho 

Universitário (Consuni) no site institucional, não há entre as atas e resoluções do órgão do ano 

de 2014 nenhuma referência a essa decisão da Reitoria.   

Em agosto do mesmo, publicou-se novo edital do processo seletivo de estudantes 

estrangeiros 2014.2 (nº 131/2014)18, referente ao ingresso no terceiro período letivo de 2014 e 

primeiro período letivo de 2015, ainda sem incluir os candidatos de Timor-Leste. Sobre a 

realização do processo seletivo para candidatos de Timor-Leste, a ata da 19ª sessão ordinária 

do Consuni, em 30 de setembro de 2014, assinala que a presidente do órgão, Nilma Lino 

Gomes: 

 

Fez uma longa explanação sobre a relação do Ministério da Educação do Timor Leste 

e a Unilab e explicou aos presentes sobre a solicitação recebida pela reitoria da Unilab, 

vinda do Secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC), Prof. 

Paulo Speller, para que novamente fossem abertas vagas aos estudantes do Timor, 

mediante acordo de cooperação assinado entre os ministérios de educação dos dois 

países, em 2014 (UNILAB, 2014, p. 2). 
 

Após a aprovação do Consuni, divulgou-se novo edital (nº 132/2014), em 5 de 

setembro, exclusivo para candidatos timorenses. Os números referentes à oferta de vagas 

atestam que, enquanto para os cinco países africanos foram disponibilizadas, ao todo, 350 vagas 

distribuídas por cursos para os campi da universidade localizados no Ceará e na Bahia, divididas 

nos períodos letivos 2014.3 e 2015.1, para Timor-Leste, foram destinadas 20 vagas distribuídas 

por cursos para os mesmos dois campi da universidade, divididas nos mesmos períodos letivos. 

Os selecionados nos dois editais iniciariam as aulas em fevereiro de 2015 (referente ao período 

 
17 Nesse edital foi realizada a primeira oferta de vagas para o Campus dos Malês, em São Francisco do Conde. 

Os únicos cursos ofertados nesse campus é Letras – Língua Portuguesa e bacharelado em Humanidades. 
18 A partir do Edital 131/2014, é retirado como critério de inscrição o limite máximo de idade até 29 anos, 

deixando somente a idade mínima de 18 anos.  
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letivo 2014.3) e junho do mesmo ano (referente ao período letivo 2015.1), porém, a vinda dos 

candidatos timorenses selecionados não foi aprovada pelo governo de seu país. 

Nos processos seletivos da Unilab realizados em 2013 e 2014, a avaliação 

continuou a mesma - com a análise do histórico escolar e a correção de uma redação - contudo 

foram adicionados mais detalhes aos critérios de avaliação e classificação dos candidatos. É a 

partir do edital nº 131/2014, lançado em 27 de agosto de 2014, que foram acrescentados o “Fator 

de Ação Afirmativa” e o “Fator de Correlação”. O primeiro se refere à bonificação de 10% na 

nota final de classificação para os candidatos que cursaram, integralmente, o ensino médio em 

escola pública em seu país e/ou sejam do sexo feminino e o segundo fator diz respeito à 

bonificação de 20% na nota final de classificação baseada na relação entre a área do ensino 

secundário cursada no país de origem e a primeira opção de curso escolhida na Unilab. 

Nas primeiras seleções, a quantidade de vagas era dividida igualmente entre os dois 

editais, sendo 50% das vagas destinadas para estudantes estrangeiros e os outros 50% para 

brasileiros. Em agosto de 2014, através da Resolução nº 17/2014, foi alterada a proporção do 

número de vagas, sendo ofertadas para o período letivo 2015.1 cerca de 60% das vagas para 

brasileiros e 40% para estrangeiros (das 680 vagas ofertadas, 395 foram destinadas a candidatos 

selecionados através do SiSU 2015.1 e 285 vagas para o processo seletivo de estudantes 

estrangeiros 2014.2). 

A seleção de estrangeiros vem sendo aprimorada ao longo do tempo. O pioneirismo 

desse tipo de seleção em universidades federais brasileiras e a falta de experiência da equipe 

responsável fazem com que o próprio processo seja um momento de aprendizado para as 

próximas edições. A partir do início de 2015, a Unilab e a Unila fizeram um parceria com o 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável 

pelo Enem, para o aprimoramento dos instrumentos de avaliação do processo de seleção dos 

estudantes estrangeiros.  

Já no processo seletivo dos brasileiros, a universidade segue o modelo estabelecido 

nacionalmente, através do SiSU. Esse procedimento é realizado desde o edital lançado em 

janeiro de 2012.1 para os candidatos que realizaram a prova do Enem 2011. A partir da seleção 

de 2013.1, a universidade passou a cumprir a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, chamada 

Lei de  Cotas, que reserva 50% das vagas ofertadas para estudantes brasileiros que cursaram 

todo o ensino médio em escola pública. Além do item “escola pública”, há os critérios de renda 

familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita e a autodeclaração de 

preto, pardo ou indígena. 
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A seleção de estrangeiros é exclusiva para os cursos presenciais, apesar da 

universidade ofertar, desde fevereiro de 2013, graduações em Administração Pública na 

modalidade a distância19. O público desse curso é principalmente de moradores da região onde 

os polos estão localizados. 

De acordo com dados de abril de 2015 da Diretoria de Registro e Controle 

Acadêmico da instituição, divulgados no site oficial, há 2.176 estudantes nos cursos de 

graduação presenciais da universidade. Por nacionalidade, os números são: 1.526 do Brasil, 46 

de Angola, 77 de Cabo Verde, 386 de Guiné-Bissau, 18 de Moçambique, 53 de São Tomé e 

Príncipe e 70 de Timor-Leste20. Pelos arquivos da Assessoria de Comunicação, em maio de 

2013, os timorenses eram a maior representação de estudantes estrangeiros da universidade. 

Por curso da Unilab, eles estão distribuídos em Ciências da Natureza e Matemática (32 alunos), 

Administração Pública (10 alunos), Agronomia (10 alunos), Engenharia de Energias (10 

alunos) e Enfermagem (9 alunos). 

 

3.4 A política de assistência estudantil 

 

A universidade possui uma política de assistência para estudantes brasileiros e 

estrangeiros que destina recursos financeiros para aqueles que têm um perfil de vulnerabilidade 

social. Os timorenses, apesar de terem mensalmente uma bolsa de estudo do governo de seu 

país de 500 dólares americanos, recebem valores de parte dos auxílios provenientes do 

programa de assistência da universidade. Este tópico é importante para compreender como 

funciona a política de atendimento ao estudante, já que a questão foi colocada em xeque pelos 

timorenses ao se mostrarem insatisfeitos por não receber os valores integrais dos auxílios 

oferecidos pelo Brasil, como estava previstos no acordo de cooperação. 

Anteriormente à criação da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis 

(Propae), que ocorreu na gestão da professora Nilma, a organização dos auxílios ficava sob a 

responsabilidade da Coordenação de Assuntos Estudantis (CAE), ligada à Pró-Reitoria de 

Graduação (Prograd). Nesse período, com o número reduzido e inicial de discentes, a grande 

maioria dos alunos era beneficiada com algum de tipo de auxílio disponibilizado pela 

universidade. 

 
19 Na pós-graduação, a Unilab oferta as especializações, na modalidade a distância, em Gestão Pública, Gestão 

Pública Municipal e Gestão em Saúde, vinculadas ao Programa Nacional de Formação em Administração 

Pública (PNAP) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).  
20 No caso dos timorenses, o site oficial informava que, em setembro de 2015, estavam matriculados 70 

estudantes, mas na realidade são 71. 
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Os registros do site oficial revelam que os primeiros auxílios foram lançados através 

do Programa de Assistência ao Discente (PAD), criado em outubro de 2011 com o objetivo de 

viabilizar a permanência de alunos em comprovada situação de vulnerabilidade econômica e/ou 

social nos cursos de graduação. De acordo com o Edital nº 01/2011, lançado em novembro de 

2011, assinado pelo vice-reitor, que estabelece os critérios para o ingresso no PAD, os auxílios 

moradia, transporte e alimentação tinham os valores de R$ 335,00, R$ 120,00 e R$ 80,00, 

respectivamente.  

Para receber alguns ou todos os auxílios, o candidato precisava preencher os 

requisitos: ter bom desempenho acadêmico, comprovar situação de carência e residir distante 

da sede da universidade, naquele momento só havia o Campus da Liberdade, em Redenção. Na 

Resolução nº 18/2011, que cria o PAD, fica explícito, no parágrafo 3°, do artigo 2°, que os 

estrangeiros que recebem bolsa de qualquer instituição do país de origem poderão receber o 

auxílio moradia correspondente a até 50% do valor fixado para esse benefício. Fica claro no 

Edital n° 01/2011 que os estudantes estrangeiros, beneficiários de bolsa ou renda, de qualquer 

natureza, superior ao valor do salário mínimo vigente no Brasil, pagas por particulares ou 

instituições do país de origem, poderão receber o valor do auxílio correspondente a R$ 180,00. 

Para substituir o PAD, foi aprovado pelo Conselho Universitário, em agosto de 

2012, o Programa de Assistência ao Estudante (PAES), que está vigente até hoje. Assim como 

o PAD, os auxílios do PAES21 são originados no Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES). Os editais do PAES são lançados ao longo do ano, com a possibilidade de inserção 

e renovação de bolsistas. 

Além das três modalidades de auxílio do primeiro programa, no PAES, foram 

acrescentados dois novos tipos de auxílios nomeados de: auxílio-instalação, que tem como 

objetivo apoiar os estudantes beneficiários do auxílio-moradia para a compra de mobília, 

eletrodomésticos, utensílios domésticos, entre outros, e o auxílio social para ajudar estudantes 

em situação de elevado grau de vulnerabilidade socioeconômica22. Outra diferença apresentada 

 
21 Para ser beneficiado por alguns ou todos os auxílios, de acordo com o Edital n° 02/2014 (último edital 

divulgado no site), os critérios exigidos são: a) estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial 

da Unilab; b) estar frequentando regularmente as aulas; c) possuir renda per capita familiar de até um salário 

mínimo e meio; d) não ter sofrido sanção disciplinar; e) não se enquadrar nas situações previstas para o 

cancelamento de matrícula; f) não apresentar pendência de comprovação do auxílio-moradia e/ou do auxílio-

instalação, no caso dos estudantes que estão renovando sua inserção no PAES. São ofertadas cinco modalidades 

de auxílios. Segundo o mesmo edital, os valores mensais são: auxílio-moradia – R$ 380,00; auxílio-instalação – 

no mínimo um e no máximo dois valores do auxílio-moradia; auxílio-transporte – R$ 270,00; auxílio-

alimentação – R$ 150,00; e auxílio-social – R$ 380,00. 
22 De acordo com a resolução do programa, são considerados indicadores de vulnerabilidade socioeconômica: 

renda per capita do grupo familiar, situação de moradia (alugada ou financiada), situações de agravo de doenças 

no grupo familiar, situação de desestruturação familiar e renda familiar (regular ou instável). 



47 
 

no novo programa é que os estrangeiros beneficiários de bolsas ou auxílios de instituições 

públicas de seu país (foi retirada a ajuda dada por particulares) poderiam receber até 75% do 

valor fixado para os auxílios moradia e instalação.  

A Unilab tem outros programas de assistência ao estudante como o Programa de 

Hospedagem Solidária, criado em maio de 2013, que tem como objetivo apoiar o acolhimento 

de calouros brasileiros e estrangeiros em residências de alunos veteranos, por meio do repasse 

de uma ajuda financeira para despesas domésticas dos alunos recém-chegados à cidade. Por 

exemplo, nos Editais nº 01/2013 e n° 01/2014, o valor seria de R$ 20,00 por dia por aluno 

acolhido. Esse auxílio é concedido no prazo máximo de 45 dias. Outro instrumento voltado 

para a assistência estudantil é o Programa de Acolhimento e Integração de Estudantes 

Estrangeiros (PAIE), que oferta bolsas para estudantes tutores auxiliarem e orientarem alunos 

estrangeiros que ingressaram recentemente à universidade. Esse programa iniciou em janeiro 

de 2015. 

Assim como o PAES, que envolve grande quantidade de recursos financiados pelo 

governo federal para assistência estudantil, há também na Unilab o Programa de Bolsa 

Permanência (PBP)23, que concede auxílio financeiro de R$ 400,00 mensais para aqueles em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. Como está previsto no Manual de Gestão do 

Programa, elaborado pelo Ministério da Educação, o candidato deve estar matriculado em um 

curso de graduação com carga horária média superior ou igual a 5 horas diárias. No caso da 

Unilab, o único curso que atende a esse requisito é o bacharelado em Humanidades. Segue 

abaixo o quadro24, retirado no site da Unilab, sobre a quantidade de beneficiários e os recursos 

dos programas de assistência estudantil PAES e PBP, ligados à Propae, em 2014.  

Figure 1: Valores destinados aos programas de assistência estudantil, segundo a Propae/Unilab 

 
23 Para ser beneficiado pelo programa, não há restrição em relação ao recebimento de outros auxílios 

disponibilizados pela universidade, porém é preciso comprovar que tem renda familiar per capita não superior a 

um salário mínimo e meio. 
24 Dados transcritos da notícia publicada em 2 de fevereiro de 2015, com o título “PROPAE apresenta ações 

desenvolvidas em 2014”. 
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Esses programas de auxílio estudantil são hoje, para a gestão da universidade, um 

dos grandes motivos de divergência com os alunos. A primeira grande manifestação organizada 

pelos discentes ocorreu em abril de 2014 e teve como principal motivo o atraso no pagamento 

dos auxílios. Fazendo muito barulho com apitos, erguendo cartazes e gritando palavras de 

ordem (uma delas era: “Queremos nossos direitos”), os estudantes entraram nas salas 

interrompendo as aulas. Dentre os manifestantes, era possível reconhecer principalmente 

brasileiros e africanos e alguns professores. Por vezes, eles circulavam pelos corredores do 

bloco administrativo do Campus da Liberdade, em Redenção, mas ficavam sobretudo 

concentrados no centro do pátio do bloco, onde havia uma caixa de som amplificadora com 

microfone.  

Os timorenses não estavam à frente da manifestação. Nesse dia, ao encontrar um 

timorense no corredor com um apito na mão, perguntei a razão deles não se juntarem ao grupo 

de manifestantes. Ficavam apenas “assistindo” à manifestação, conversando com outras 

pessoas nos corredores do pátio ou filmando e tirando fotos. Segundo o estudante, eles estavam 

dando apoio ao movimento, que era principalmente dos africanos, os principais afetados. Ele 

justificou o distanciamento dizendo que os timorenses recebem suporte do governo de Timor-

Leste. 
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Analisando o episódio, observa-se que os timorenses não se “misturam” com os 

demais alunos e num jogo social não se juntam a uma luta coletiva dos discentes. Dessa forma, 

percebe-se que a questão econômica dos timorenses e o suporte que recebem do governo de seu 

país fazem com que eles se diferenciem dos outros discentes da universidade. Além do mais, 

no caso dos timorenses, apesar de existirem conflitos entre eles e a gestão, essas divergências 

são mediadas pelo governo de Timor-Leste, o que dá mais força e sustentabilidade a suas 

reivindicações. 

Em poucos dias e com muito barulho, a manifestação estudantil, com o apoio de 

alguns docentes insatisfeitos com a gestão do período, ganhou força, conseguindo espaço no 

noticiário do estado. Essa foi a primeira vez, como integrante da equipe da Assessoria de 

Comunicação, que presenciei uma crise institucional e percebi a falta de preparo da gestão para 

administrar a problema. Por exemplo, quando uma equipe de TV procurou algum representante 

da gestão para dar esclarecimentos sobre a denúncia dos estudantes (além dos atrasos, os 

entrevistados pela emissora falaram da inadequada estrutura para receber novos alunos, da falta 

de assistência médica e da insuficiência de água na Unidade Acadêmica dos Palmares), foi 

proibida de entrar na universidade, que é instituição pública. Ninguém da administração quis 

conceder entrevista para dar informações. A única divulgação constituiu em uma nota emitida 

pela Assessoria de Comunicação informando que: “A Unilab vem mantendo contato com o 

Ministério da Educação (MEC), cobrando soluções, e aguarda liberação dos recursos para que 

os pagamentos sejam realizados”. 

Depois de publicada a nota, outros veículos de comunicação procuraram a 

Assessoria e repercutiram as manifestações estudantis, que tomou uma proporção bem maior 

do que a gestão esperava. Um editorial do O Povo, um dos jornais de maior circulação no 

estado, publicado em 24 de abril de 2014 e intitulado “Unilab: perigo de reabertura involuntária 

de feridas ancestrais” teceu duras críticas à gestão da universidade. Nesse mesmo dia, a 

administração emitiu uma nota, em nome da Assessoria de Comunicação, sobre a suspensão 

temporária das atividades no Campus da Liberdade e na Unidade Acadêmica dos Palmares. De 

acordo com o comunicado, a decisão ocorreu “diante das ações de invasão de sala de aula, 

obstrução de algumas atividades acadêmicas e ameaça ao patrimônio público e à integridade 

física de docentes por parte de um grupo pequeno de estudantes, fechados ao diálogo”.  

A situação foi normalizada após a realização de uma assembleia geral com a 

comunidade acadêmica, ocorrida seis dias depois, que reuniu estudantes, professores, gestores 

e servidores técnico-administrativos para discutir a proposta de reivindicações elaborada pelos 

alunos em reunião anterior, à insatisfação de professores e o posicionamento da gestão da 
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universidade, discussão cercada de confusão, bate-boca e falta de diálogo entre os diferentes 

lados. Ao contrário dos estudantes que, pelo menos nesse momento, se mostraram unidos e 

coesos em relação às reivindicações, os docentes “perderam a classe”, brigaram e xingaram uns 

aos outros. Os ânimos estavam bem exaltados. Com exceção dos professores que permaneceram 

em silêncio, era nítido nas falas e gestos corporais, o posicionamento dos a favor e contra a 

gestão que atuava naquele período.  

Como encaminhamento da reunião, instituiu-se uma comissão de estudantes, 

composta por dois representantes de cada país, para dar seguimento e acompanhamento às 

reivindicações. Dentre as solicitações do documento, intitulado Proposta de pauta unificada dos 

estudantes da Unilab, estavam a revisão da política de assistência estudantil, com a realização 

de reajustes e oferta dos auxílios emergencial e maternidade; a construção das residências 

estudantis e o acompanhamento jurídico dos alugueis das casas onde moram os alunos em 

Acarape e Redenção; a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo restaurante 

universitário; o direito à meia passagem nos ônibus intermunicipais; a transparência das 

informações e criação de canais de comunicação diretos com a comunidade acadêmica, além 

de cobranças em relação aos serviços de saúde oferecidos para os estudantes e à infraestrutura 

da universidade. 

A manifestação de abril de 2014 ocorreu menos de um mês após a visita das 

autoridades timorenses à Unilab para as reuniões com a gestão e os estudantes, fato que 

descrevemos no primeiro capítulo deste trabalho. Isso nos faz refletir sobre o momento 

conturbado que vivia a instituição e existência de conflitos entre a administração e diferentes 

grupos de estudantes, não somente com os timorenses, sobre a política de assistência da 

universidade. 

 

3.5 O acordo de cooperação: Unilab (Brasil) e UNTL (Timor-Leste) 

 

Como vimos, a razão para a presença de estudantes timorenses na Unilab é o fato 

do país ser uma das nações integrantes da CPLP. Para a vinda dos alunos de Timor-Leste à 

universidade, foram assinados, no primeiro trimestre de 2011, acordos de cooperação entre os 

dois países.  

Segundo arquivos da Pró-Reitoria de Relações Institucionais da universidade, o 

primeiro convênio entre a Unilab e a Universidade Nacional Timor Lorosa'e (UNTL), única 

instituição pública de ensino superior de Timor-Leste, foi assinado pelo então reitor da Unilab, 

Paulo Speller, em 31 de janeiro de 2011. O convênio entre as duas instituições tem duração de 
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cinco anos, podendo ser prorrogado por período indeterminado. O documento prevê atividades 

como: intercâmbio de professores, servidores técnico-administrativos e estudantes; elaboração 

de atividades conjuntas de ensino e pesquisa; participação em seminários e encontros 

acadêmicos; realização de treinamentos, estágios e programas de dupla diplomação, nos níveis 

de graduação e pós-graduação, nos cursos oferecidos por ambas as instituições. 

O texto do convênio é curto, com sete cláusulas apresentadas em três páginas. De 

acordo com o documento, a seleção dos alunos é “coordenada e desenvolvida pela Universidade 

de origem dos mesmos, tendo em conta as necessidades linguísticas e critérios básicos de 

elegibilidade acadêmica” (UNILAB, UNTL; 2011, p. 2). A UNTL ficou a responsável pelo 

processo seletivo que aprovou os 69 estudantes para iniciar os estudos em 2012, sem nenhuma 

ingerência da Unilab nessa etapa e nenhum conhecimento prévio sobre da competência desses 

alunos em língua portuguesa.  

A falta de fluência dos timorenses em português tornou-se um problema para a 

Unilab. Como relatado pelos professores na reunião descrita no primeiro capítulo, em março de 

2014, a pouca competência linguística foi uma das principais dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes para um melhor rendimento em sala de aula. Por outro lado, o governo de Timor-

Leste esperava que os selecionados viessem a apreender a língua portuguesa com a experiência 

no Brasil. Essa análise mostra as diferenças de expectativa da Unilab e do governo timorense 

com relação ao assunto.  

Quanto aos valores das bolsas e auxílios, o acordo de cooperação não fornece 

muitas informações. Sobre o tema, o documento determina na cláusula terceira – Política de 

Execução que: 

 

As taxas acadêmicas dos estudantes participantes de um programa serão pagas 

diretamente aos seus estabelecimentos de origem. Desta forma, os estudantes 

envolvidos no intercâmbio não pagarão matrícula nem anuidade à instituição 

receptora. As demais despesas poderão ser financiadas por órgãos externos ou ficarão 

a cargo do próprio estudante, que também será responsável pelas despesas com 

viagem e estadia. A existência do presente convênio não implica garantia de suporte 

financeiro por conta de nenhuma das partes (UNILAB; UNTL, 2011, p. 2). 
 

Publicado no Diário Oficial da União nº 11, de 16 de fevereiro de 2011, nos Extratos 

de Convênios da Pró-Reitoria de Administração da Universidade Federal do Ceará, o 

documento firma-se como um convênio entre a Universidade Federal da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e a UNTL (BRASIL, 2011, p. 49). 

Em março de 2011, foi estabelecido novo acordo, nomeado Protocolo de 

Cooperação, entre a Unilab e o Ministério da Educação da República Democrática de 

Timor-Leste. O acordo foi assinado pelo então reitor da Unilab, Paulo Speller, em solenidade 
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com a presença da presidente da República Dilma Rousseff e do então ex-primeiro-ministro de 

Timor-Leste, Xanana Gusmão. Na ocasião, foram subscritos outros acordos de cooperação 

técnica nas áreas da justiça, inclusão social de jovens e segurança. 

Com o objetivo de “incentivar a cooperação entre as Partes nas áreas do ensino 

superior, desenvolvimento de redes de conhecimento, ensino a distância e formação de 

docentes” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-

LESTE; UNILAB, 2011, p. 1), o Protocolo de Cooperação, em seu artigo IV, esclarece que, 

para a “implementação do programa específico de apoio a mobilidade de estudantes timorenses 

para realizar estudos graduados na Unilab”, as responsabilidades são divididas da seguinte 

forma: a Unilab deve garantir a “isenção de taxas, mensalidades e anuidades e [...] propiciar 

alojamento e alimentação para alunos timorenses que venham a ser selecionados para integrar 

seus cursos”, e o governo timorense deve assegurar o “financiamento das despesas de viagem 

e o pagamento de bolsas de estudo para os estudantes timorenses que venham a ser selecionados 

para estudarem na Unilab” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DA REPÚBLICA 

DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE; UNILAB, 2011, p. 2) Dessa forma, fica explícito que 

as reponsabilidades e atribuições de cada uma das partes estavam bem definidas no acordo.  

A assinatura desses contratos possibilitou a vinda para o Brasil dos 69 timorenses, 

em 26 de março de 2012. Antes de viajarem para cá, em 20 de março, eles assinaram, em Díli, 

um contrato de bolsa com o Ministério da Educação de Timor-Leste, pelo qual receberiam um 

valor mensal de 500 dólares americanos pelo período de, no máximo, cinco anos, podendo ser 

prorrogado para além desse limite mediante justificativa e pagamento da passagem de ida e 

volta. 

No contrato já fica claro que o bolsista, ao concluir os estudos no Brasil, deve voltar 

para Timor-Leste e trabalhar para a administração pública do país, “em regime de 

exclusividade, por período igual ao dobro do tempo de duração da bolsa” (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO DE TIMOR-LESTE, 2012, p. 2). Caso não tenha interesse ou vaga na 

administração pública, o bolsista deve se empregar no setor privado ou cooperativo pelo período 

citado anteriormente. 

Além do valor expresso no contrato de bolsa com o governo timorense, os 

estudantes deveriam receber da universidade, como previsto no Protocolo de Cooperação entre 

a Unilab e o Ministério da Educação de Timor-Leste, recursos para alojamento e alimentação, 

porém, segundo os estudantes, a instituição não estava cumprindo com o recomendado, uma 

vez que havia sido cortado o auxílio-alimentação e reduzido o valor total do auxílio-moradia 

ofertados pelos programas de assistência estudantil da Unilab.  
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Com o documento que legitimava suas reivindicações assinado e em  mãos, os 

timorenses passaram a discordar publicamente da gestão da universidade. O contrato é a única 

coisa plausível que eles têm para recorrer a esse direito. Porém, conhecendo a política de 

assistência estudantil, citada neste capítulo, é possível perceber os limites da universidade para 

tratar de forma excepcional esse grupo de estudantes, mesmo tendo claras em contrato suas 

responsabilidades. 

Paralelamente à articulação com os gestores da universidade, os timorenses 

entraram em contato com as autoridades da área de educação de seu país e denunciaram as 

condições em que viviam no Ceará, destacando em fotografias e relatórios a péssima estrutura 

das residências e das cidades, como lixo nas ruas, esgoto a céu aberto, dentre outras. No fim do 

mês de dezembro de 2013, uma comitiva de Timor-Leste fez uma visita não oficial a Redenção, 

sem enviar comunicado formal ao Ministério das Relações Exteriores ou ao Ministério da 

Educação do Brasil, para conhecer in loco a situação dos alunos. O fato mostra a aproximação 

dos discentes com o governo timorense, deixando clara a força do grupo diante de suas 

demandas e a preocupação e investimento das autoridades de Timor-Leste na formação desses 

estudantes no Brasil. 

A gestão da universidade soube da visita quando o gabinete da Reitoria recebeu 

solicitação de reserva de um dos espaços do Campus da Liberdade para a realização do encontro 

entre os estudantes e as autoridades timorenses. Na época, ao ter conhecimento do fato, procurei 

meu principal contato do grupo de alunos para saber se poderia participar desse momento como 

pesquisadora, mas ele informou que a visita ainda não estava confirmada e que a delegação 

viria de férias para o Brasil, ou seja, não era uma visita oficial. 

A vinda não oficial e inesperada dessa comitiva ocasionou um desgaste entre a 

gestão da universidade e o governo de Timor-Leste, que serviu de justificativa para a Unilab 

suspender temporariamente as inscrições de candidatos de Timor-Leste no processo seletivo de 

estudantes estrangeiros 2014.1 para ingresso nos cursos de graduação, por meio de uma nota 

postada no site institucional em 10 de janeiro de 2014. A nota informava: “Tal medida decorre 

do fato de que está sendo revisto o Acordo de Cooperação firmado entre o Ministério da 

Educação da República Democrática de Timor-Leste e a Unilab, assinado em 03 de março de 

2011”. 

As relações entre a Unilab e o governo timorense foram restabelecidas após 

articulações realizadas entre o Ministério da Educação e do Itamaraty. A visita das autoridades 

de Timor-Leste, narrada no capítulo anterior, foi resultado desse processo de conciliação entre 

os governos brasileiro e timorense ao longo do primeiro trimestre de 2014. Isso fica claro, por 
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exemplo, no tom amistoso dos discursos feitos pelos representantes do governo do país asiático 

durante as reuniões realizadas em 26 de março de 2014 na universidade.  

A retomada dos acordos de cooperação entre a Unilab e Timor-Leste evidencia-se 

na abertura do processo seletivo de estrangeiros, no segundo semestre de 2014, a todos os países 

parceiros, dentre eles Timor-Leste, para estudar nos campi do Ceará e da Bahia. Porém, apesar 

de ter ocorrido a seleção, o governo timorense não autorizou a vinda de novos alunos para 

nenhum dos dois estados. Timorenses veteranos explicam que a medida foi tomada em virtude 

da falta de estrutura nas cidades cearenses para acolher novos alunos. 

Desde março de 2012, após a chegada do grande grupo de timorenses, a 

universidade não recebeu novos alunos de Timor-Leste. Como dito, o grupo de timorenses já 

foi a maior representação de estudantes estrangeiros da universidade. Para conhecer um pouco 

os timorenses que estão na Unilab, apresentaremos no capítulo seguinte um perfil do grupo e 

como estão vivenciando essa experiência como discentes da universidade, partindo do conflito 

entre eles e a administração superior. 
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4 OS TIMORENSES NA UNILAB 

 

É comum encontrar nas notícias do site institucional, nos documentos oficiais e no 

discurso dos administradores da Unilab termos que classificam os estudantes em categorias a 

partir da nacionalidade, brasileiros, africanos, timorenses ou, em casos ainda mais genéricos, 

brasileiros e estrangeiros. Pouco se sabe, principalmente entre os funcionários da instituição25 

(afirmo isso como alguém que também já fez parte desse grupo), sobre quem são esses alunos 

e as condições de vida que tinham em seus países de origem. Afora um questionário 

socioeconômico realizado pela Propae, não há conhecimento, mesmo que de maneira geral, 

sobre o passado desses discentes em suas cidades natais, assim como sobre o contexto familiar, 

escolar, religioso no qual cresceram e foram educados.  

Além do passado pouco revelado, também se ignoram as dificuldades atuais 

enfrentadas por esses alunos que compartilham residências alugadas em situações questionáveis 

e precisam se adaptar, simultaneamente, a uma série de intensas mudanças ao iniciarem os 

estudos na universidade: à língua portuguesa, a qual, em geral, não dominam; ao sistema 

universitário brasileiro; a uma universidade recém-criada que ainda não está pronta; à interação 

com estudantes de diferentes nacionalidades; à vida em uma cidade do interior com poucas 

condições para receber novos habitantes; a novos hábitos alimentares, entre outras. 

 
25 Uma das explicações para isso pode ser a grande demanda de trabalho. A maioria servidores aprovados em 

concurso público precisa cuidar de suas funções nos setores administrativos e não dispõe de tempo para conhecer 

ou se aproximar da realidade desses estudantes. 
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Atualmente, esse desconhecimento pode ser justificado pela quantidade de alunos 

estrangeiros, que alcançou um total de 650, de acordo com dados publicados em abril de 2015 

no site oficial pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico. Mas, nem mesmo quando eles 

somavam apenas 39, em fevereiro de 2012, quando comecei a trabalhar na instituição, nada se 

sabia sobre eles. Dessa forma, como não há dados mais aprofundados a respeito desses 

estudantes, vão se criando suposições, fofocas e mitos gerados a partir do estereótipo que temos 

principalmente da vida no continente africano, local de onde vêm a maioria dos estrangeiros e 

onde algumas pessoas, erroneamente, pensam que também está localizado Timor-Leste. 

Este pequeno país fica na ilha de Timor, entre o sudoeste asiático e o Pacífico sul, 

a 500 km da Austrália. A parte oeste da ilha pertence ao arquipélago indonésio, formado ao 

todo por mais de 17.500 ilhas. O país tem cerca de 480 km de comprimento e 100 km de largura 

no ponto mais largo, com uma área total de 18.899 km². Com a presença de grandes regiões 

montanhosas, o país é essencialmente rural, prevalecendo a agricultura de subsistência. Sua 

capital é Díli.  

Num breve histórico sobre Timor-Leste, sobressaem sua condição de colônia de 

Portugal por 460 anos e a invasão pela Indonésia em 1975, que submeteu a ex-colônia 

portuguesa a um jugo que durou 24 anos e a transformou na 27ª Província República indonésia. 

Nesse período, os movimentos de resistência contra a invasão lutaram pela independência do 

país. Na agenda internacional, a invasão de Timor-Leste pela Indonésia ganhou visibilidade, 

em novembro de 1991, após a divulgação de imagens gravadas por jornalistas estrangeiros da 

truculência das tropas indonésias e do massacre no cemitério de Santa Cruz. As imagens 

também exibiam moradores rezando em português26, fato que chamou a atenção do governo e 

da sociedade civil portuguesa, além de defensores de direitos humanos de outros países, 

tornando-se uma das bandeiras levantadas principalmente por Portugal. 

Depois de intensas negociações entre Portugal e Indonésia, o país invasor aceitou a 

realização de um referendo popular, sob coordenação e supervisão da ONU, liderada pelo 

brasileiro Sérgio Vieira de Melo, em que o povo timorense deveria decidir ou não pela 

independência. A votação aconteceu em 30 de agosto de 1999, ganhando a opção favorável à 

desintegração do país da Indonésia. 

De outubro de 1999 a maio de 2002, uma nova missão da ONU foi estabelecida em 

Timor, a UNTAET, que ficou responsável pela administração plena do território, exercendo os 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Nessa fase ocorreram fatos importantes para a 

 
26 A Igreja Católica, influência da presença portuguesa na cultura timorense, foi uma das únicas instituições no 

país a escapar do controle oficial do governo indonésio e se transformou em foco de expressão nacionalista. 
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consolidação de Timor-Leste como uma nação indepentende, como a promulgação da 

Constituição Nacional, em março de 2002, e as eleições presidenciais, em abril de 2002, quando 

Xanana Gusmão, um dos líderes da Fretelin, se consagrou como novo presidente do país. 

Timor-Leste tornou-se independente em 20 de maio daquele ano. 

Nesse período, também ficou determinado que, de acordo com o artigo 13 da 

Constituição da República Democrática de Timor-Leste, o tétum, idioma falado pela maior 

parte da população, e o português são as línguas oficiais de Timor-Leste. Sousa (2011) explica 

a escolha do português como língua oficial e sua influência para os movimentos de resistência 

e conquista da independência: 

 
Através de sua luta pela independência, os timorenses se identificaram como um povo 

com história, cultura e identidade própria. [...] A identidade se define como sendo um 

produto desta história. A decisão de adotar a língua portuguesa foi marcada pela 

participação do país na Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP), no dia 

01 de agosto de 2002. A língua portuguesa, nesse contexto, serve como política de 

identidade para Timor-Leste, considerando que a relação do país com Portugal durou 

quase 500 anos e a utilização da língua portuguesa como idioma da resistência ao 

longo dos 25 anos da ocupação Indonésia opera como referência identitária importante 

(SOUSA, 2011, p. 257). 

 

A diversidade linguística é uma característica marcante na cultura de Timor-Leste. 

Não há um consenso entre os pesquisadores sobre o número de línguas faladas no país. Alguns 

contam 20 idiomas locais (LEWIS, 2009 apud BATORÉO, 2009) outros mencionam 16 

(HULL, 2004 apud BATORÉO, 2009). É possível encontrar diferentes expressões linguísticas 

dentro de um único grupo étnico e até mesmo no núcleo familiar. Os usos das diferentes línguas 

no cotidiano do país mostram a influência e o poder de cada uma delas27 na cultura timorense. 

Batoréo (2009, p. 55) dá o exemplo a respeito disso: “[...] a conta da luz vem em Inglês, o 

formulário para o livrete de carro em Tétum, os comunicados do governo em Português e a 

informação policial em Indonésio”. 

Os fatos históricos vivenciados pelas últimas gerações, no período de 1970 até os 

dias de hoje, influenciaram mudanças marcantes nos sistemas políticos, educativos, econômicos 

e linguísticos. Gonçalves (2011, p. 4) faz uma apresentação dessas gerações: 

 
A “geração de 1975” que viveu no período colonial Português (antes de 1975), a 

denominada “gerasaun foun” que cresceu durante a invasão Indonésia (1975 a 1999) 

e, finalmente, a “gerasaun independensia” que viveu a sua infância no período de 

transição entre ocupação Indonésia e a independência ou que já́ nasceu após a consulta 

popular (pós-1999). 

 

 
27 Além do português e do tétum, o inglês, a língua do vizinho australiano e o malaio indonésio (bahasa) são 

reconhecidos pela Constituição como idiomas de trabalho “em uso na administração pública 

a par das línguas oficiais” (Constituição da República Democrática de Timor-Leste, artigo. 159, 2002). 
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Segundo a autora, a “geração de 1975” defende, principalmente, a aproximação de 

Timor à cultura lusófona, por meio da utilização oficial da língua portuguesa e da busca de 

parceria com os membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), dentre eles 

o Brasil. A “gerasaum foun” aprendeu a cultura e a língua indonésia através do ensino escolar. 

Ela foi a protagonista dos grandes movimentos de resistência, organizando manifestações 

contra a presença da Indonésia e no período pós-1999. Já́ a geração pós-independência vive 

hoje um período de transição, em que é preciso lidar com as recentes transformações políticas 

e sociais.  

No período da pesquisa, na Unilab, é possível reconhecer a presença de duas dessas 

gerações: uma delas, representada pelas duas senhoras, com média de 50 anos de idade, que 

viveu a infância e adolescência no Timor colônia de Portugal e vivenciou durante os últimos 

anos a ocupação da Indonésia e a conquista da independência, e a outra geração está 

representada pelos 69 alunos, que têm em média de 23 a 27 anos, e experimentou durante a 

formação básica e início do ensino superior os diferentes sistemas educativos e linguísticos.  

A partir da contextualização acima, são compreensíveis as dificuldades enfrentadas 

por esses estudantes em relação ao entendimento da língua portuguesa ao chegar à Unilab, pois 

o idioma, apesar de estar oficialmente na Constituição nacional, não fazia parte do cotidiano 

dentro e fora da sala de aula, e a importância dada pelo governo timorense à formação 

acadêmica realizada no Brasil, parceiro de Timor-Leste em seu processo de reestruturação.  

Como já dissemos, a proposta deste trabalho é discutir a integração desses 

estudantes com base na relação entre eles e a instituição. Assim, neste capítulo, iremos refletir 

sobre a experiência desses alunos, como uma forma de buscar uma aproximação com o grupo, 

apresentando os timorenses para além dos estereótipos mais comuns criados no ambiente 

universitário e demonstrando, principalmente, sua força perante a instituição, além de fornecer 

elementos para entender o conflito existente na relação entre os alunos de Timor-Leste e a 

administração superior. 

 

4.1 Um breve perfil do grupo 

 

No momento da realização desta pesquisa, o grupo de timorenses é formado por 71 

estudantes, sendo duas senhoras, com mais de 50 anos, que fazem parte da primeira turma dos 

cursos de graduação presenciais da universidade e iniciaram os estudos em maio de 2011, e 69 

jovens, entre 23 e 27 anos, que chegaram a Redenção em março de 2012.  
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O perfil do grupo apresentado neste capítulo foi elaborado com base nas respostas 

a um questionário (no Apêndice A) composto de perguntas que consideramos importantes para 

conhecer os timorenses. Por exemplo, as questões formuladas relacionavam-se a religião e 

estado civil, renda de suas famílias em Timor-Leste, nível de escolaridade e ocupação dos pais, 

condições de suas residências em Redenção, decisão de vir para a Unilab, informações que 

tinham sobre a universidade e sobre a cidade onde iriam morar no Brasil, percepções de estudar 

em uma instituição que se propõe a ser de integração internacional e qualidade das atividades 

acadêmicas oferecidas pela Unilab. Um aspecto que deixou de ser explorado no questionário 

foi a questão da diversidade étnica e linguística dos timorenses.  

A proposta do instrumento de pesquisa, respondido por 36 estudantes, sendo 21 

homens (destes, três não quiseram se identificar, mas um deixou o número de celular para 

contato) e 15 mulheres, era procurar entender quem são os timorenses e como eles estão 

localizados na instituição. É importante destacar aqui as limitações desse instrumento de 

pesquisa, composto por perguntas abertas e fechadas e, por isso, incapaz de abarcar todas as 

reflexões inerentes a temas tão complexos. Apesar disso, o recurso é fundamental para 

apreender uma parte do contexto vivenciado pelos timorenses e buscar possíveis interpretações 

sobre o todo.  

Além do questionário, também foram realizadas entrevistas em profundidade com 

sete integrantes do grupo (referidos aqui com os nomes fictícios: Virgínia, Luiz, Cristina, 

Manoel, Paulo, Lúcia e Helena) entre fevereiro de 2014 e julho de 2015. Trechos desses 

depoimentos serão apresentados no decorrer deste capítulo.  

Atualmente, a educação de Timor-Leste está dividida em ensino básico, secundário 

e superior. O ensino básico corresponde aos oito primeiros anos de escolaridade e o secundário 

equivale ao ensino médio brasileiro e é composto de três anos de formação. O ensino secundário 

está dividido em escolas gerais e escolas técnicas. Em 2010, o número de alunos no ensino 

secundário (incluindo os dois tipos de escolas) era de 40.781 (TIMOR-LESTE, 2011). De 

acordo com o mesmo documento, há 91 escolas secundárias no país, das quais 74 são gerais 

(43 públicas e 31 privadas) e 17 são técnicas (12 públicas e 5 privadas). Dos estudantes que 

responderam ao questionário, 18 estudaram o ensino secundário em escola particular, 13 em 

escola pública, 3 estudaram parte em escola pública e parte em escola privada e 2 não 

responderam.  

Quanto ao nível de qualificação dos progenitores, 14 estudantes disseram que a mãe 

não estudou e sete responderam que o pai não estudou. Em relação ao ensino superior, sete 

falaram que a mãe concluiu o ensino superior, sendo que uma delas fez curso de pós-graduação, 
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e nove afirmaram que o pai concluiu o ensino superior, sendo que destes quatro possuem curso 

de pós-graduação. Observa-se que o nível de qualificação é maior entre os homens do que entre 

as mulheres. Esse dado também faz parte da realidade da população em geral de Timor, onde 

as pessoas do sexo masculino estão mais presentes nas instituições de ensino superior do que 

as do sexo feminino. Por exemplo, em 2011, havia 27.010 matrículas efetuadas nas 11 

instituições em funcionamento no país, das quais 15.802 (58,50%) são homens e 11.208 

(41,49%) são de mulheres (TIMOR-LESTE, 2011). A UNTL é a única universidade pública do 

país. Segundo o documento governamental, desde 2009, as matrículas de jovens do sexo 

feminino no ensino superior têm aumentado em 70%. 

Dentre as profissões dos pais, os estudantes apontaram uma variedade maior entre 

os homens do que entre as mulheres. Em relação às mães, 19 responderam ser dona de casa; 

seis, agricultora; seis, professora; dois, vendedora; um disse que é costureira e outro, que é 

cozinheira. As mães que têm o ensino superior completo exercem a profissão de professora (um 

estudante respondeu que a progenitora concluiu o ensino superior, mas não informou a profissão 

dela).  

Entre as ocupações do pai, 12 mencionaram que o pai é agricultor; cinco, é 

professor; e três informaram que o pai trabalhou como funcionário do governo indonésio 

durante a ocupação. Quatro estudantes falaram que o pai é, respectivamente, médico, mecânico, 

policial e cozinheiro. Há também aqueles que indicaram mais de uma profissão exercida pelo 

pai ao longo da vida, como: professor e agricultor (citado por três estudantes), agricultor e 

carpinteiro (mencionado por um aluno), professor e carpinteiro (indicado por um aluno), 

agricultor e dono de casa (citado por um estudante) e comerciante e motorista (indicado por um 

aluno). A essa questão, dois não responderam e dois responderam que o pai não trabalhava. 

Economicamente, Timor-Leste é pouco diversificado e está concentrado 

principalmente na produção agrícola, seguida da exploração de petróleo e do setor turístico 

(TIMOR-LESTE, 2011). De acordo com o censo de 2010 (NATIONAL STATISTICS 

DIRECTORATE), 75% da população do país (785.000 pessoas) mora em áreas rurais e mais 

de 70% das famílias dependem de algum tipo de atividade agrícola para a sobrevivência. 

Segundo a Associação Industrial Portuguesa (2014), grande parte da produção agrícola destina-

se à alimentação das famílias dos respectivos agricultores, havendo relativamente pouco 

comércio. Por exemplo, apenas 25% do arroz cultivado em Timor-Leste é comercializado. 

Apesar da economia voltada fortemente para a agricultura, o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento de Timor-Leste 2011-2030 (TIMOR-LESTE, 2011) revela a crescente saída 

dos mais jovens da zona rural para as áreas urbanas, registrando, por exemplo, um aumento 
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populacional em Díli, capital do país, de 175.730 habitantes, em 2014, para 234.026 em 2010 

(a população de Díli equivale, por exemplo, a cidade cearense de Juazeiro do Norte, localizada 

na região do Cariri). Fazem parte desse quantitativo jovens como Luiz e Paulo, ambos de 24 

anos, que deixaram os pais agricultores em seus distritos de origem para morar com outros 

familiares em Díli, com o objetivo de estudar.  

Esses estudantes integram famílias numerosas, em uma média de cinco, seis irmãos. 

Assim como Luiz e Paulo, Manoel, de 24 anos, também tem seis irmãos. O caso de Manoel é 

emblemático das mudanças que vêm ocorrendo nas famílias timorenses quanto aos estudos. Ele 

e os irmãos, ao contrário dos pais que não estudaram e atuam como dona de casa e cozinheiro, 

tiveram uma formação escolar. Dos seis irmãos, os quatro mais velhos concluíram o ensino 

superior na UNTL nos cursos de Economia, Línguas, Biologia e Administração Pública, o mais 

novo está cursando a universidade pública e a mais nova ainda cursa o secundário. 

Do grupo mais jovem de timorenses, todos responderam nunca ter trabalhado 

quando moravam em seu país. Porém, nas entrevistas, é possível encontrar casos de estudantes 

que trabalharam, mesmo que informalmente, para ajudar na renda familiar. Em relação à renda 

mensal dos pais, 13 responderam que os pais têm uma renda entre US$ 201,00 e US$ 500,00; 

10 disseram que os pais não tinham nenhuma renda; sete afirmaram que os pais vivem com até 

US$ 200,00; dois disseram que a renda é entre US$ 501,00 a U$ 1.000,00 e dois não 

responderam; um disse que a renda é de US$ 1.001,00 a US$ 2.000,00 e um, que a renda é mais 

de US$ 3.000,00.  

No Ceará, os timorenses vivem financeiramente bem graças à bolsa que recebem 

do governo de Timor-Leste, de 500 dólares americanos, e de parte do auxílio-moradia 

disponibilizado pela Unilab, de cerca de 180 reais, sendo que muitos deles ajudam a família 

com esse dinheiro. Com relação a destinação dada ao dinheiro recebido, 44% ter enviado 

alguma quantia para Timor-Leste durante o período em que estão aqui. Segundo eles, remetem 

anualmente entre 200 e 2.000 dólares. Em Redenção, compartilham as residências com outros 

estudantes, sendo a maior parte da mesma nacionalidade, e dividem os gastos do aluguel, água, 

luz, internet e impostos municipais. Nenhum deles mora sozinho. Nas residências, há de duas 

a cinco pessoas. 

De acordo com o censo do IBGE de 2010, o município de Redenção possui pouco 

mais de 26 mil habitantes. Percebe-se que a cidade não apresenta infraestrutura para receber 

periodicamente novos moradores que chegam ao lugar para estudar ou trabalhar na 

universidade. Muitos deles, no entanto, preferem morar em Fortaleza, capital do Ceará, e se 

deslocar diariamente em transportes coletivos ou particulares para a sede da instituição, uma 
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distância de 64 km. Todos os timorenses moram em Redenção. 

Quando chegaram ao Ceará, os timorenses se dividiram entre aqueles que faziam 

os mesmos cursos. Segundo eles, por praticidade, para facilitar os estudos e os trabalhos da 

universidade feitos em casa. Atualmente, estão divididos por afinidade, relacionamentos 

afetivos ou grau de parentesco. Virgínia, por exemplo, mora com o sobrinho, que também faz 

o mesmo curso que ela. Manoel, que cursa Agronomia, ao chegar a Redenção dividia a casa 

com um amigo de curso que conheceu ainda em Timor-Leste, mas há algum tempo ele se mudou 

para uma casa com outros três estudantes do curso de Administração Pública, pois o 

companheiro de casa foi morar com a namorada. Helena atualmente compartilha a residência 

com o namorado e uma amiga, todos três do mesmo curso. Eles se conheceram ainda em Díli 

quando cursaram o preparatório para vir ao Brasil. 

Em relação à qualidade da moradia, 19 afirmaram que é boa, nove disseram que é 

regular, quatro falaram que é ruim e dois disseram que é excelente. Os argumentos para 

justificar a qualidade da casa como ruim foram: o alto valor do aluguel, o espaço exíguo para a 

quantidade de moradores e a distância da universidade. Os dois estudantes que se referiram 

como excelente destacaram a proximidade da Unilab. Apesar da variedade de opinião sobre a 

qualidade da casa, a justificativa quase sempre foi a mesma, por exemplo, o argumento de quem 

indicou como excelente foi semelhante ao de outros que apontaram como regular ou boa. De 

maneira geral, as moradias foram apresentadas como: pequenas (embora poucos tenham dito 

que precisavam dividir o quarto com os outros colegas) e bem localizadas (alguns disseram 

estarem próximas ao centro da cidade, outros mencionaram a proximidade da universidade). 

Uma estudante apontou a insegurança do lugar: “A casa que estou morando não é tão bom 

porque cada vez tem ladrão, entram”. 

Paulo compartilha o apartamento com outros três timorenses, pelo qual pagam 

mensalmente 650 reais. Ele foi um dos que classificou a qualidade da casa como regular, por 

ser pequena, mas bem localizada (próxima à universidade). Desde que chegou a Redenção, 

Paulo vive na mesma residência, sabendo que é a dificuldade de conseguir algo melhor, 

observação também feita por Luiz:  

 

Agora tem muitos estrangeiros aqui e não tem casa para alugar, por isso que acho que 

esses donos fazem assim: “Vai sair essa pessoa e vai entrar outra pessoa. É melhor 

deixar quem vai ficar aqui consertar tudo. Se eles não queriam, eu vou chamar outra 

pessoa, porque tem muitas pessoas que querem”. 
 

Encontrar um local de boa qualidade para morar é tarefa complicada em Redenção. 

Por causa da quantidade de brasileiros de outras cidades e estrangeiros que chegam 
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periodicamente para ingresso na universidade, os imóveis construídos quase sempre estão 

ocupados, apesar dos altos preços cobrados pelos proprietários em comparação à qualidade e 

ao tamanho da residência. É comum ver obras de casas, quitinetes e apartamentos na cidade 

para atender à demanda dos novos moradores. A esperança dos estudantes, baseada na promessa 

da direção, é a conclusão das residências universitárias que estão sendo construídas no Campus 

das Auroras para diminuir esses problemas. Como as obras ainda não estão concluídas, os 

alunos, veteranos ou recém-chegados, se aglomeram em pequenas e desconfortáveis casas 

espalhadas pela região. 

Ao serem questionados se tinham alguma informação sobre Redenção antes de 

chegar aqui, boa parte dos timorenses respondeu que não sabia nada sobre a cidade. Os dados 

de que dispunham foram obtidos por pesquisas na internet ou transmitidos através do técnico 

da UNTL que veio dias antes da chegada do grande grupo de estudantes, em março de 2012. 

Por falta de clareza das informações, alguns imaginavam que Redenção estava localizada perto 

da praia ou próxima ao Rio de Janeiro ou era uma cidade mais desenvolvida economicamente 

do que realmente é. “Não tenho nenhuma informação, por isso quando primeira chegada aqui 

eu queria voltar para Timor”28, afirmou Lúcia, de 24 anos, acerca das primeiras impressões 

sobre a cidade. Helena imaginava que, pelas fotos de natureza (ela lembra que as imagens 

tinham muito verde e algumas cachoeiras) enviadas pelo técnico da UNTL, o clima de 

Redenção era mais ameno e menos quente do que de fato se verifica lá. Quando estavam se 

preparando para vir para o Brasil, foram exibidos alguns filmes sobre a história do Brasil e 

outro de ficção, Dois filhos de Francisco, que conta a vida de uma famosa dupla sertaneja 

brasileira que também faz sucesso naquele país.  

Apesar da realidade não condizer com as expectativas, é possível perceber que eles 

gostam da vida de uma cidade do interior. A região serrana do Maciço de Baturité lembra as 

áreas montanhosas de Timor-Leste, aspecto que, segundo eles, ajudou no processo de adaptação 

à nova morada. Embora considerem que vivem de forma tranquila, há relatos de insegurança 

na cidade, inclusive alguns deles já foram assaltados. Sobre isso, Lúcia disse que por receberem 

uma bolsa do governo chamam a atenção dos ladrões: “Eu já ouvi falar, não sei se é verdade ou 

não, aqui ladrão só procura os asiáticos, porque os asiáticos têm muitos dinheiros. Como os 

ladrões podem saber essas informações senão através do pessoal daqui?” 

Entre a comunidade estudantil, a bolsa recebida pelos timorenses é um dos sinais 

 
28 Os trechos das entrevistas apresentados neste trabalho geralmente contêm erros na formulação das frases, mas 

essa é uma característica presente na fala dos integrantes do grupo. Não houve edição.  
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de distinção em relação aos demais. Por exemplo, Cristina, do curso de Agronomia, de 23 anos, 

ouviu em sala de aula um comentário de um colega brasileiro quando o professor recomendou 

comprar um equipamento eletrônico: “Isso é coisa para timorense, timorense é quem tem 

dinheiro”. Outra vez, ela ouviu novamente: “Timorenses compram coisas que vendem no 

[shopping] Iguatemi”. No ambiente acadêmico, o recebimento de uma bolsa num valor 

relativamente elevado parece justificar o tratamento diferenciado que é destinado aos 

timorenses. Sobre o assunto, Lúcia comenta: 

 

A diferença acontece mesmo sobre a nossa bolsa, nós só recebemos a metade mas essa 

aqui, eu acho, não é a metade porque nós só recebemos R$ 180,00 por mês e isso nem 

chega para pagar o aluguel aqui. Sobre a nossa bolsa do nosso país, isso é o nosso 

direito. 
 

Além dos gastos diários e do envio de dinheiro para a família, os timorenses usam 

o valor da bolsa para passear e viajar nas férias. No período de recesso das aulas, costumam 

visitar as praias do Ceará e ir para outros estados. Há estudantes que também já viajaram para 

fora do país, como Cristina, que foi a Cabo Verde visitar a família do namorado, que também 

estuda na universidade, e Lúcia, que visitou o namorado timorense na Inglaterra. 

Para compensar o investimento feito pelo governo, como prevê o contrato, 

analisado no capítulo anterior, ao retornarem ao país, esses estudantes beneficiados devem 

trabalhar para a administração pública ou para o setor privado ou, ainda, para o setor 

cooperativo por um período equivalente ao dobro do tempo de recebimento da bolsa no Brasil, 

ou seja, aproximadamente 10 anos. Isso quer dizer que o capital aplicado pelo governo terá um 

retorno para o país, tendo em vista que estão sendo formados para atuar diretamente no serviço 

público de Timor-Leste. 

Ainda são muitas as incertezas relacionadas ao futuro desses alunos após a 

conclusão dos estudos. Eles não têm informações claras sobre como será o processo de 

validação do diploma universitário brasileiro em Timor ou o que acontecerá se não tiverem 

concluído o curso após os cinco anos de recebimento da bolsa, uma vez que o calendário 

acadêmico está atrasado por causa das greves, organizadas pelos professores, que paralisaram 

as atividades acadêmicas. Atualmente, em setembro de 2015, os estudantes estão presenciando 

pela segunda vez a interrupção das aulas. 

Até aqui, foi apresentado um perfil socioeconômico desses estudantes, as condições 

em que viviam em Timor-Leste e as primeiras impressões sobre a vivência em território 

cearense. A seguir, mostraremos como vem ocorrendo o processo de adaptação à vida 

universitária brasileira. 
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4.2 Olhares e experiências sobre a universidade  

 

As três primeiras timorenses que desembarcaram no Ceará para estudar na Unilab 

em maio de 2011 deram, o que informalmente chamamos, um “tiro no escuro”, pois tinham 

quase nenhuma informação sobre a universidade, já que o projeto de criação da instituição 

acabara de se tornar público e era uma novidade até mesmo para a sociedade brasileira. Virgínia, 

de 54 anos, ficou sabendo da abertura das vagas para a universidade através de uma professora 

brasileira que conheceu na época em que fez cursos na área de formação docente. Mesmo tendo 

poucos dados disponíveis sobre a Unilab, ela preencheu os formulários, encaminhou uma carta 

de motivação e foi selecionada, apesar de admitir ter apresentado “o limite do português que 

nós tínhamos”. 

Já o segundo grupo de timorenses, formado por 69 novos estudantes, recebeu apoio 

da UNTL, universidade realizadora da seleção, que enviou um técnico para auxiliar nos trâmites 

burocráticos, conhecer de perto a estrutura da instituição brasileira e buscar locais na cidade 

para acolher o grande número de alunos. Eles também participaram de uma videoconferência 

com um funcionário da Pró-Reitoria de Graduação da Unilab para tirar dúvidas sobre a 

instituição. Porém, mesmo com esse suporte, alguns relatam que as informações repassadas 

foram insuficientes. Possivelmente, esses comentários estejam ligados à insatisfação com a 

estrutura física da universidade, pois apesar de saberem que é uma universidade nova, eles 

esperavam encontrar um campus mais espaçoso, com mais salas de aula, laboratórios e 

residências estudantis. 

No geral, o conhecimento que tinham estava relacionado à cooperação com os 

países de língua portuguesa, ao período recente de criação da universidade, ao nível de 

qualificação dos docentes e ao suporte financeiro que receberiam do governo timorense e da 

própria Unilab. “É uma universidade que fundado pelo Lula”, estudante do curso de Ciências 

da Natureza e Matemática, de 23 anos. “Tinha poucas informações sobre a Unilab. É uma 

universidade nova, universidade bem integrada e todos os docentes são mestrado e doutorados”, 

estudante da Agronomia, de 24 anos. “A universidade é integração dos estudantes da CPLP”, 

estudante também de Agronomia, de 27 anos. 

Quando questionados sobre as informações que tinham sobre a Unilab antes de 

chegar ao Brasil, muitos aproveitaram para apresentar críticas em relação às condições atuais 

da universidade: “Informações que eu tinha antes era tudo foi muito bom”, estudante do curso 

de Administração Pública, de 24 anos. “As pessoas brasileiras nos informaram que aqui na 
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Unilab já tinha tudo pronto, por exemplo: auxílio-moradia, auxílio-transporte, auxílio-

alimentação”, estudante do curso de Ciências da Natureza e Matemática, de 23 anos. “Uma 

universidade com todas facilidades como campus, dormitórios e laboratórios”, estudante do 

curso de Engenharia de Energias, de 24 anos. 

As informações que tinha antes de chegar aqui na Unilab, primeiro disse que a Unilab 

tem todo por nós, tem lugar por morar na faculdade, tem várias bolsas, da moradia, 

transporte, alimento, tem todo, mas quando nós chegamos aqui todo é diferente das 

informações que a gente tinha antes (estudante do curso de Ciências da Natureza e 

Matemática, de 24 anos). 
 

 

 Essas críticas não são feitas somente pelos timorenses, é algo comum entre os 

demais estudantes brasileiros e africanos, principalmente entre aqueles que afirmam necessitar 

de apoio financeiro para permanecer na universidade. Os timorenses são considerados por 

muitos alunos de outras nacionalidades como privilegiados por receberem recursos do governo 

de seu país para se manter no Brasil. 

Além do investimento financeiro, é possível perceber que estão assegurados por um 

suporte institucional de seu país. Isso é observado pela seleção dos 69 estudantes29 promovida 

pela UNTL e a realização, ainda em Díli, de um curso de língua portuguesa, bem como pelas 

visitas periódicas de representantes da UNTL e de autoridades do governo do país à Unilab, 

como na solenidade de recepção do grande grupo, em março de 2012; na visita nãooficial já 

descrita no segundo capítulo da comitiva de Timor-Leste, para conhecer as condições de vida 

dos estudantes, e na reunião, em março de 2014, com a Reitoria e os alunos timorenses. Além 

disso, são constantes os contatos que eles fazem diretamente com o adido de Educação da 

Embaixada de Timor-Leste no Brasil (a cada trimestre, os estudantes encaminham para o adido 

as notas finais das disciplinas cursadas). 

Esse suporte institucional e as garantias dadas pelos acordos de cooperação entre a 

Unilab e o governo timorense foram fundamentais para estimular a vinda do segundo grupo de 

alunos, que até então não tinha planos de estudar no Brasil.  

 

Eu decidi estudar na Unilab porque eu passava no teste feito na UNTL. Eu escolhi-a 

porque para mim estudar fora tem mais experiência em determinada área, porém o 

curso que eu escolhi não me satisfaz, mas por desenvolvimento do país, eu vou me 

dedicar nessa área (estudante do curso de Administração Pública, de 24 anos). 
 

Porque eu não sabia a língua portuguesa. Então com essa oportunidade eu quero 

aprender a língua portuguesa. Por isso que eu decidi estudar ou vim estudar aqui 

(estudante do curso de Enfermagem, de 24 anos). 
 

Vim estudar aqui na Unilab não foi uma decisão minha, porém cumprir e concretizar 

 
29 O número não considera as duas senhoras que vieram antes do grupo de 69 estudantes, em 2011.   
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a cooperação entre a Unilab e a UNTL. Nem conhecia a Unilab: condição e estrutura 

(estudante do curso de Ciências da Natureza e Matemática, de 23 anos). 
 

Quando chegaram ao Brasil, tiveram de lidar com as diferenças culturais no contato 

com estudantes brasileiros e africanos e enfrentar o principal desafio: aprender fluentemente a 

língua portuguesa. Apesar de Timor-Leste ter o português como um de seus idiomas oficiais 

desde a independência, em 2002, a formação básica dos atuais estudantes universitários e 

professores foi realizada durante o período de ocupação do país pelo governo indonésio, em 

língua bahasa indonésia. 

Sobre o aprendizado do curso de português que tiveram em Timor-Leste antes de 

virem para o Brasil, Cristina afirma: “Eu não captei nada não. Porque foi pra aula português, 

sai fora com os amigos fala tétum. Quando eu cheguei aqui foi que eu aprendi mesmo”. Ela 

disse que passou cerca de oito meses para conversar em português com os alunos brasileiros e 

africanos. Paulo também conta as dificuldades em compreender a língua portuguesa: 

 

A minha vida aqui no início foi complicado. Muito, muito complicado. Foi horrível. 

Porque eu nem ouvia as pessoas falando bem assim, até as coisas fáceis, que eu 

entendo, eu não entendia. Porque pela fala a gente não sabia. Falou o quê? Eu não sei. 

Mas quando fala bem devagar. Ah, porque vocês falaram assim? Mas é assim cada 

cultura. 
 

Da chegada desses alunos, em março, até o início das aulas, em setembro de 2012, 

eles passaram quase seis meses sem atividades por causa da primeira greve de professores, que 

durou de 12 de junho a 22 de agosto daquele ano. Para ocupar o tempo ocioso, a universidade 

programou atividades, como reuniões, palestras sobre assuntos diversos, inclusive, muitas 

vezes, sem ter conexão nenhuma com a realidade deles. Fiz a cobertura para o site institucional 

de uma dessas palestras, com um professor de Matemática que tratou de um tema bem 

específico da área. Por falta de interesse ou falta de compreensão do que estava sendo dito, 

alguns timorenses dormiram no auditório durante a apresentação. Também foram oferecidas 

aulas básicas de Português, Química, Física, Matemática, Biologia e Informática 

exclusivamente para eles. De acordo com notícia publicada na época, o curso de Português, por 

exemplo, teria uma carga de 40 horas-aula, “em que os estudantes terão contato com textos 

instrumentais, áudios, gramática, leitura e produção de textos”. Essa foi a única turma de alunos 

estrangeiros que teve a oportunidade de, antes do início oficial do ano letivo, entrar em contato 

com a vida universitária. 

Com exceção das aulas de Português, as demais disciplinas foram ofertadas para os 

alunos de acordo com o curso em que estavam matriculados. Por exemplo, Lúcia, que estuda 

Enfermagem, participou das aulas de Português e Biologia. Helena, de Ciências da Natureza e 
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Matemática, fez todas as disciplinas ofertadas, pois fazem parte da rotina de seu curso. Segundo 

avaliam, as aulas foram importantes para introduzir conhecimentos gerais das disciplinas, até 

pelo pouco tempo de carga horária, e ter o apoio de um professor para lidar com as primeiras 

dificuldades com a língua portuguesa, embora observem que foi na prática, através da conversa 

com outras pessoas, que aprenderam e adquiriram a fluência no idioma.  

Com o início das disciplinas do currículo, eles tiveram de enfrentar, mais 

diretamente, os “problemas”30 da falta de conhecimento da língua portuguesa, ainda não 

superados com as aulas de conteúdo básico ministradas anteriormente. Esses problemas 

trouxeram consequências para o desempenho em sala de aula, como as dificuldades de 

compreensão do conteúdo exposto pelo professor e a ausência de entrosamento com os 

estudantes de outras nacionalidades. A falta de fluência no Português foi o principal “problema” 

apresentado pelos diretores de institutos durante a visita da comitiva de timorenses em março 

de 2014, demonstrando que essa questão permanece insolúvel.  

Segundo contam, as dificuldades de falar o português interferiam nas relações com 

colegas em sala de aula: 

 

Por exemplo, para fazer um trabalho, os brasileiros não querem fazer conosco. Na 

nossa aula já aconteceu isso. Eles não querem saber. Aqui na Unilab é integração, não 

é?! Mas na nossa turma não existe integração. Por exemplo, nós queremos fazer 

trabalho com alguns brasileiros, mas eles não querem (estudante do curso de 

Administração Pública, de 26 anos). 
 

Para eles, o cotidiano se mostrava e ainda se mostra muito diferente do que se 

apresenta nos documentos oficiais e nos materiais publicitários da instituição a respeito da 

integração. “A questão da cooperação proposta pelos países parceiros, esta é muito bela nos 

escritos, mas quando vimos na realidade é muito diferenciada”, estudante do curso de 

Administração Pública. “Esta integração não está bem aplicada como o autor do projeto 

imaginava. Esta integração parece uma imagem”, estudante do curso de Ciências da Natureza 

e Matemática. 

 

Muito “bonito” o contexto a ideia da criação, diretriz de Unilab, mas sabemos que as 

coisas não funcionam como escrito no papel, na verdade, para tornar bonito de 

verdade é necessário a contribuição de cada um de nós para torná-los em realidade. 

Infelizmente eu não vejo muito na prática o contexto, a ideia da Unilab! (estudante do 

curso de Administração Pública, 23 anos).   
 

  Para tentar explicar a contradição entre o discurso e a prática quando o tema diz 

respeito à integração na Unilab, os estudantes argumentam que essa questão pode ser percebida 

 
30 A palavra problema está escrita entre aspas por ser uma percepção de alguns servidores da instituição em 

relação aos timorenses.  
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na ausência de professores timorenses lecionando na universidade, na diferença de tratamento 

dos docentes em relação aos timorenses pela falta de conhecimento do português e na prioridade 

institucional para os assuntos relacionados ao continente africano. “Somos mais fechados e 

considerando também é um país que situa na Ásia e não faz parte da visão da Unilab, que é para 

integrar só os africanos e brasileiros”, estudante que não quis se identificar. Outro entrevistado 

observa que no próprio nome da universidade a presença de Timor-Leste não é reconhecida. 

Em depoimento, Virgínia comentou o assunto: 

 

Dentro da sala de aula, às vezes as professoras explicam e falam Brasil e África e 

esquecem de Timor. Numa aula a professora falando, falando de Angola, 

Moçambique, todos esses países de África e esqueceu de Timor e eu fiquei revoltada. 

“Ah, professora, esqueceu de Timor, eu estou aqui”. “Ah, desculpa”. Na cabeça do 

professor tem que pensar que CPLP somos nós, a universidade somos nós.    
 

Fora da sala de aula, o principal evento que destaca a cultura timorense é a 

comemoração da independência do país. Nessas ocasiões, os estudantes enaltecem o passado 

recente de lutas e a cultura de Timor-Leste. A programação, que se concentra principalmente 

em exposições artísticas dos alunos, não contempla discussões ou reflexões que permitam 

aprofundar o conhecimento sobre o presente e o futuro da nação, desestimulando o 

envolvimento da comunidade acadêmica com o país. 

Acompanhei a comemoração das quatro edições de celebração dessa data realizadas 

na Unilab. Em 2015, foi possível observar algumas diferenças em relação aos anos anteriores, 

como o incremento de novos elementos nas apresentações artísticas, por exemplo, uso de 

instrumentos musicais, sonoplastia nas dramatizações e, em uma das apresentações, as meninas 

dançaram e tocaram um pequeno tambor. Nas outras ocasiões, elas somente dançavam. Nessa 

edição, houve a participação de estudantes africanos na apresentação do grupo de rap31, 

composto também por uma timorense. Nas anteriores, todas as apresentações eram apenas com 

os próprios timorenses. Havia também a presença de estudantes de escolas públicas da cidade, 

convidados pelos timorenses que atuam no Pibid, e uma presença mais reduzida da 

administração. 

Observei que, aos poucos, a comemoração da independência deixou de ser um fato 

organizado pela direção da instituição, com a presença de convidados externos, para se tornar 

um evento que faz parte da agenda cultural da universidade, mas encabeçado pelos próprios 

estudantes. Na primeira comemoração, realizada em 21 de maio de 2012, dois meses depois da 

 
31 O grupo de rap, intitulado A.SE.Front (África sem Fronteira), foi criado no início de 2014 a partir de um 

projeto de extensão da ex-pró-reitora de Extensão, Arte e Cultura. Anteriormente, era denominado Rap da 

Unilab. O grupo reúne estudantes dos cinco países africanos que estão na universidade e de Timor-Leste. 
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chegada do grande grupo de timorenses, participaram da mesa de abertura a então vice-reitora 

e as pró-reitoras de Graduação, de Pesquisa e Extensão e de Relações Institucionais, com a fala 

de uma representante do Ministério das Relações Exteriores sobre a cooperação entre Brasil e 

Timor-Leste e a palestra de um professor brasileiro da Universidade de Brasília, que viveu por 

um período no país asiático. Assim como em 2012, a comemoração dos 11 anos da conquista 

da independência, ocorrida em 2013, contou com a presença do então vice-reitor, de 

representantes do reitorado e de cearenses (que não fazem parte da Unilab) que participaram de 

missões na área da educação em Timor-Leste durante o processo de reestruturação do país.  

Já em 2014 e 2015, não havia nenhum membro da direção e os convidados da mesa 

de abertura faziam parte do setor de arte e cultura da instituição. Em 2014, o adido de Educação 

de Timor-Leste, que estava na comitiva de autoridades timorenses nas reuniões com a equipe e 

estudantes da Unilab em março de 2014, esteve presente no evento. 

Para planejar a comemoração do dia da independência do país, os timorenses 

utilizam a estrutura organizacional já existente no grupo, dividindo-se e estabelecendo as 

responsabilidades de cada um. Eles estão organizados nas seguintes funções: líder, vice-líder, 

secretário, tesoureiro e coordenadores de sessões. Estas estão subdivididas em cultura, 

comunicação, gastronomia, liturgia, esporte e recreação. Cada sessão é coordenada por dois 

estudantes. Paulo, líder do grupo32, explica seu papel: 

 

É tentar ajudar os outros, é realizar as atividades, organizar tudo isso. Por exemplo, 

no dia da independência a gente confirma com o pessoal daqui da faculdade, depois 

organiza os amigos para fazer dança, para fazer poesia, teatro, parte da cultura, 

comida. Tudo isso. Protocolo, organizar tudo isso, fazer lá. 
 

Na época da comemoração da independência, as tarefas são divididas entre os 

coordenadores. A coordenadora da sessão de liturgia prepara a missa católica33, realizada na 

igreja matriz de Redenção; os estudantes responsáveis pela comunicação escrevem as notas de 

divulgação e fazem os registros fotográficos; há também aqueles que cuidam do cerimonial, 

das apresentações culturais, da preparação da comida, dos bastidores. Além do dia da 

celebração da independência, os timorenses costumam realizar apresentações artísticas no 

aniversário da universidade, em encontros com representantes da CPLP e demais eventos que 

 
32 Paulo foi designado nessa função ainda quando estava em Timor-Leste por um representante da UNTL. 

Segundo ele, a indicação foi feita por estar disponível para ajudar as outras pessoas desde a época em que 

estavam organizando a viagem para o Brasil, em Díli. Porém, ao chegarem ao Ceará, integrantes do grupo 

quiseram realizar uma votação para a escolha de um líder eleito pela maioria e Paulo foi escolhido novamente 

para desempenhar tal atividade. 
33 Assim como grande parte da população de Timor-Leste, de acordo com o questionário respondido para a 

pesquisa, a maioria dos timorenses que estão na Unilab também acredita na doutrina católica (35 responderam 

ser católicos e um declarou seguir a religião protestante). 
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busquem promover a diversidade cultural da instituição.  

No questionário aplicado aos estudantes para a presente pesquisa, também foram 

abordadas questões sobre a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unilab. 

Sobre isso, 19 conceituram como boa, 10 avaliaram como regular, quatro falaram que é ruim, 

dois disseram que é excelente e um não respondeu. Os estudantes que disseram que a qualidade 

é ruim justificaram: “Não está disponível a todos os alunos de todos os cursos”, “o período 

trimestral curto para desenvolver todas as atividades” e “falta professores, atividades de 

extensão e pesquisa para nós timorenses”. O ano letivo dividido no sistema trimestral é uma 

reclamação de alunos e professores, de maneira geral. No caso dos timorenses, eles consideram 

que o período intenso de aulas e estudos dificulta a participação em outras atividades oferecidas 

pela universidade, como encontros de grupos de pesquisa e ações de extensão (essa 

reivindicação também foi apresentada durante a reunião dos estudantes com o pró-reitor da 

Propae, fato detalhado no tópico seguinte). 

Sobre o comentário de que faltam atividades acadêmicas para os timorenses, 

pesquisamos no site da Unilab as seleções de bolsistas para os projetos de pesquisa, como o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), e não há qualquer indicação 

de nacionalidade como critério de inscrição. No edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação nº 2/2015, que seleciona propostas para o Pibic CNPq/Unilab 2015/2016 (UNILAB, 

2015), os critérios para seleção de bolsista são bom rendimento acadêmico, inexistência de 

vínculo empregatício ou outra modalidade de bolsa (não estão inclusos os auxílios ofertados 

pelos programas de assistência da universidade), disponibilidade de carga horária para se 

dedicar ao projeto, dentre outros, levando-nos a supor que o motivo que se coloca como 

obstáculo para a concessão de bolsas para alunos de Timor-Leste  é a dificuldade com a língua, 

que pode interferir no rendimento mais geral das disciplinas e, consequentemente, na seleção 

de bolsistas. 

Luiz é um dos que avaliaram como excelente as atividades de ensino, a qualidade 

dos professores e a participação no Pibid. Ele justifica o conceito argumentando que a Unilab 

“cumpre todos os princípios de uma universidade pública, porém, no caso de pesquisa precisa 

aprofundar mais e ampliar mais”. Posteriormente, quando perguntei sobre o que ele quis dizer 

com “cumpre todos os princípios de uma universidade pública”, ele explicou que diz respeito à 

gratuidade e à boa qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Em relação à participação no Pibid, Paulo e Virgínia, alunos de Ciências da 

Natureza e Matemática, único curso de licenciatura em que há timorenses matriculados, avaliam 

como exitoso o envolvimento nas atividades desse programa para a formação profissional:  
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Para mim o Pibid é uma formação completa. Porque tem muita coisa que eu conheci 

mais o plano de aula, o método do trabalho, como eu posso interagir com outras 

culturas, eu como estrangeira, venho de outra cultura, a minha aproximação dos 

meninos em sala de aula. Isso ajuda bastante (Virgínia). 
 

Eu gosto muito porque esse programa prepara, faz com que tenha muita confiança no 

futuro. Porque cada atividade que a gente faz na escola, você orientar, organizar as 

atividades junto com os professores para fazer muita atividade lá (Paulo). 
 

A maioria deles acredita que a experiência de estudar na Unilab será vantajosa para 

o futuro profissional, em especial pelos conhecimentos científicos adquiridos durante o curso, 

pela qualidade dos professores e pelo contato com as diferentes culturas e realidades presentes 

na instituição. Um aluno menciona, por exemplo, à importância do aprendizado obtido a partir 

da troca de experiências entre as pessoas fora da sala de aula: “É muita coisa ou muitas 

informações que hoje eu aprendi aqui na Unilab ou seja no Brasil. Muitas coisas que eu aprendi 

com os meus amigos e com os professores, ou seja, qualquer pessoa que eu conheci eu também 

aprendi com eles”. 

Uma estudante apresentou um dado interessante. Ela percebeu como oportunidade 

a questão de ser mulher em uma profissão em que há a predominância masculina. “Eu acredito 

que esta experiência na Unilab vai me acrescentar na minha vida profissional, porque sou a 

única mulher que faz Engenharia de Energias, por isso tem mais oportunidade e fácil pra mim 

pra procurar emprego.” Além do aprendizado acadêmico, os estudantes nas entrevistas falaram 

das contribuições da experiência de morar fora do país para a formação pessoal, mencionarando 

mudanças de atitude como: perda do medo e da vergonha de se aproximar das outras pessoas, 

oportunidade de conhecer outras culturas, habilidade para enfrentar dificuldades e olhar os 

outros sem preconceito. Sobre isso, Virgínia comentou: “Se eu não sair de Timor-Leste, lá tem 

muitos preconceitos e eu ficaria com muitos preconceitos e com aquele medo que eu tinha eu 

continuaria”. 

Paulo avalia que ter vindo para o Brasil e estudar na Unilab está sendo uma “grande 

experiência”. Para ele, além do contato com novas culturas e da fluência na língua portuguesa, 

o ensino na universidade brasileira é “bastante suficiente”. Em uma comparação entre a Unilab, 

criada em 2010, e a UNTL, criada em 2000, Paulo destaca que, apesar da Unilab ser poucos 

anos mais nova, a qualidade das atividades acadêmicas no Brasil é melhor do que na 

universidade timorense. Ele cita como ponto negativo a interferência das relações familiares e 

de amizade entre professor e aluno nas avaliações escolares em seu país.  

 

Pra mim, mesmo a Unilab ainda está em construção, a Unilab é melhor. Porque pela 

questão do currículo, pela questão dos profissionais, pela organização interna da 

Unilab, pelos movimentos estudantis daqui. Pelo tudo pra mim. Porque na UNTL, 

assim, a gente estuda, mas assim é uma cultura que a gente tem que é sempre relaciona 
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cada vez com a família, cada vez com o caráter da pessoa. [...] Aqui não tem. Porque 

aqui considera só a sua inteligência, então eu prefiro assim (Paulo, estudante do curso 

de Ciências da Natureza e Matemática, 24 anos). 
 

Outro aluno também faz uma comparação entre as duas universidades: “No meu 

curso de Agronomia, ele é mais diferente de outros de Agronomia na outra universidade e tanto 

no meu país, pois aprendemos aqui a teoria e a prática andam juntos e, além disso, estudou 

também a realidade dos agricultores, então isso me facilita”. Virgínia também considera o 

método de ensino brasileiro mais moderno e avançado do que em Timor-Leste, avaliando-o 

como tradicional por não utilizar recursos tecnológicos (ela faz uma comparação com o método 

de ensino desenvolvido no país de maneira geral e não com a UNTL especificamente): “Lá no 

Timor não trabalhava com vídeo, com slide, só escrevendo no quadro, os meninos copiam, 

decoram as frases e na prova vêm perguntas maiores”. 

Ainda sobre o questionário, aqueles que avaliaram a universidade como boa 

destacaram principalmente a qualidade do ensino, mesmo quando foram apontadas as 

dificuldades em compreender o método de alguns docentes; as aulas de campo e em 

laboratórios; o crescimento rápido da Unilab (dois estudantes abordaram essa questão e 

afirmaram que a universidade já está pronta para competir com outras instituições); as 

atividades culturais; e as bolsas de estudo. Os que conceituaram como regular colocaram como 

principal argumento a recente criação da universidade. Outros mencionaram a falta de 

laboratórios, professores, livros, transporte, residência e espaço no geral. É facilmente visível 

que as falas apresentadas no questionário e nas entrevistas sobre a instituição são as mesmas 

ditas pelos gestores, demonstrando que os estudantes internalizaram o discurso oficial para 

expressar suas opiniões tanto positivas quanto negativas em relação à universidade.  

Como forma de aprofundar ainda mais as questões colocadas por esses estudantes 

em relação à universidade, finalizamos este tópico com a descrição de um dos poucos espaços 

institucionais abertos para discutir as dificuldades, dúvidas e desafios que fazem parte dessa 

experiência acadêmica. Esse espaço consistiu de reuniões, nomeadas de Ciclo de Encontros, 

realizadas durante o segundo semestre de 2013, entre os estudantes, divididos por 

nacionalidades, e a equipe da Propae para a discussão de problemas vivenciados por eles. No 

site oficial, consta registro de duas edições, por nacionalidade, desse Ciclo de Encontros, 

ocorridas entre setembro e dezembro de 2013. Participei da segunda reunião voltada 

exclusivamente para os timorenses, realizada em novembro. O relato do encontro, aqui, visa 

dar a conhecer o que o grupo tem colocado como problema e como a gestão da universidade 

vem lidando com tais questões.   
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4.3 Uma reunião, muitas reivindicações e poucas soluções  

 

Essa segunda reunião, ocorrida na tarde de 27 de novembro de 2013, no auditório 

do Campus da Liberdade, foi mediada pelo então pró-reitor de Políticas Afirmativas e 

Estudantis (a Propae havia sido criada no fim do primeiro semestre de 2013), com a presença 

de outros representantes do setor e dos estudantes timorenses. Para participar da reunião, pedi 

autorização ao pró-reitor, pois estaria lá como pesquisadora e não para fazer a cobertura do 

evento para o site da universidade. Ele aprovou minha presença e disse ser “o grupo mais 

complicado”, por isso estavam reunidos separadamente, sem a presença de estudantes de outras 

nacionalidades, porque eles tinham reivindicações em relação à Unilab e estavam “respaldados 

em documentos oficiais”. 

A reivindicação citada acima era a da falta de pagamento, como estava previsto nos 

acordos de cooperação assinados entre a Unilab e o governo timorense, dos valores referentes 

aos auxílios alimentação e moradia. Esse impasse ocasionou vários desentendimentos entre a 

gestão e os alunos, culminando com a visita das autoridades timorenses, em março de 2014, 

fato já relatado no segundo capítulo desta pesquisa. Foi nessa reunião que tive conhecimento 

da situação e de outros problemas relacionados aos timorenses. 

O pró-reitor iniciou a fala respondendo às demandas da reunião anterior, ocorrida 

em 10 de setembro de 2013, também exclusivamente com aquele grupo de alunos. Ao longo da 

reunião, praticamente todas as respostas dadas pelo administrador foram vazias, com poucos 

dados objetivos. A cada questionamento, ele apenas informava os estudantes  que estava sendo 

planejada uma ação específica, porém sem apresentar nenhum detalhe.  

Por exemplo, na reunião anterior, os estudantes apontaram problemas em relação 

ao cotidiano da sala de aula que gostariam de ver resolvidos pela gestão, tais como postura dos 

professores diante da diversidade, avaliação das provas, excesso de conteúdo das disciplinas, 

período trimestral e mudanças constantes da grade curricular. Como resposta, o pró-reitor ter 

mantido contato com a então titular da Pró-Reitoria de Graduação, setor que atenderia a tais 

reivindicações, que garantiu resolver as questões no início do ano seguinte, em 2014. Da mesma 

forma, ocorreu com a dificuldade apresentada em compreender a língua portuguesa, que 

recebeu do pró-reitor a promessa de discussão de políticas, para 2014, voltadas especificamente 

para esse problema. Também para o ano seguinte, o pró-reitor prometeu um projeto de 

monitoria e tutoria estudantil. Nessa reunião, ele sugeriu a elaboração coletiva de um manual 

sobre direitos e deveres dos estudantes estrangeiros. 
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Um dos itens da pauta da reunião apresentada pelo mediador foi a integração. 

Segundo ele, o tema, recorrente também nos encontros com as outras nacionalidades, merece 

dos discentes uma reflexão mais aprofundada, acrescentando que os estudantes colocam a 

questão como algo de responsabilidade da instituição, mas, argumentou: “Eu ouvi muito as 

pessoas falarem assim: ‘a Unilab não está promovendo a integração’, ‘a Unilab não está fazendo 

isso’, ‘a Unilab não está fazendo aquilo’. Quero fazer uma pergunta: quem é a Unilab, gente?” 

Da plateia, alguns estudantes responderam: “Somos nós”. Daí, ele enfatizou: “Então, quem não 

está fazendo? Que tipo de integração nós estamos propondo? Que integração nós queremos? 

Como nós vamos construir isso?” 

Na fala do pró-reitor, é possível perceber que as queixas em relação à falta de 

interação entre os alunos não são somente dos timorenses, mas de todo o corpo discente da 

universidade. A separação entre os grupos acontece em sala de aula, nos corredores do campus, 

no restaurante universitário, enfim, em quase todos os espaços acadêmicos. O pró-reitor 

lembrou que o papel da “instituição” é trazer os estudantes de diferentes nacionalidades; porém, 

após a chegada “o processo é nosso”, colocando os próprios alunos como promotores da 

integração, como responsáveis pela adesão de iniciativas para mudar a situação. Vê-se que o 

administrador apresenta o termo “instituição” de maneira genérica, abstrata, sem indicar 

qualquer pessoa ou grupo que pertença a ela e sem designar os  responsáveis para estudar e 

buscar soluções para as reivindicações, transferindo essa responsabilidade aos alunos.  

 

Está na hora da gente se conscientizar que nesse momento vocês, nós todos estamos 

vivendo, é único nas nossas vidas. Em nenhum outro lugar do mundo dificilmente nós 

não teríamos a oportunidade de aprender o que nós estamos aprendendo aqui. [...] 

Vocês estão vivendo um mundo dentro de um lugar, não percam essa oportunidade. 

Se vocês deixarem passar essa oportunidade, lá na frente, quando vocês estiverem 

mais maduros, vocês vão pensar: eu tive a maior oportunidade da minha vida, de lidar 

com outras culturas, e deixei passar. Isso é o senso dessa integração, é isso que nós 

temos que ter em mente. 
 

Após o “sermão”, sem ouvir opinião nem comentário de nenhum aluno, o gestor 

disse que a questão da integração só poderia ser resolvida com parceria, complementando: 

“Quero ver uma forma do que a gente pode fazer, mas isso é um pouco mais pra frente”. E 

passou para a próxima pauta. Observa-se, pois, que não há um planejamento de atividades 

específicas para esse fim, estando a palavra “integração” mais no discurso em si do que nas 

práticas cotidianas e, principalmente, não há a disposição de ouvir o outro, negociar com ele, 

planejar juntos.  

Um dos assuntos seguintes da reunião foi o Programa Hospedagem Solidária, citado 

no capítulo anterior, para acolhimento de novos estudantes. Nesse momento, foi anunciada a 
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confirmação da vinda de 56 timorenses para o início do ano letivo. A informação gerou reações 

diferentes da plateia, alguns sorriram satisfeitos, outros apresentaram preocupação: “Entre nós 

a quantidade vai aumentar, entre nós vamos falar só tétum e já não vamos aprender português 

e outra coisa a questão da moradia vai subir mais caro e não tem espaço para eles forem morar. 

Isso é a nossa dificuldade”, disse Virgínia. Como resposta, o titular da Propae disse: “Pois é, 

nós estamos atentos a isso e estamos procurando saída, mas ainda não temos não. Estamos em 

busca e nós esperamos que até lá haja resposta para isso”, e logo mudou para o próximo ponto 

da reunião. Como explicado anteriormente, esses 56 estudantes não chegaram a desembarcar 

em território cearense devido às complicações entre as relações da Reitoria da Unilab e o 

governo timorense. Os africanos que vieram enfrentaram problemas relacionados à falta de 

moradia.  

O pró-reitor continuou comandando a reunião, dando informes sobre os processos 

de matrícula on-line, a necessidade de atenção aos prazos para trancamento de disciplinas, o 

atendimento da equipe médica e do serviço psicológico para estudantes, a melhoria das 

refeições servidas no restaurante universitário, revelando ter recebido reclamação de que há 

uma predominância no cardápio de comidas brasileiras e mostrando-se disposto a conversar 

com os responsáveis para oferecer refeições típicas de outros países. Mencionou também  a 

mudança nos horários de saída dos ônibus que circulam entre o Campus da Liberdade, em 

Redenção, e a Unidade Acadêmica dos Palmares, em Acarape, e a possibilidade de cortes dos 

auxílios por parte do governo federal para o próximo ano.  

Depois, abriu espaço para a coordenadora do Núcleo de Políticas de Gênero e 

Sexualidade e professora do curso de Humanidades, em que não há alunos timorenses, explicar 

as atividades desenvolvidas pelo Núcleo e convidar os timorenses a participar dos encontros:  

O mais importante do Núcleo acadêmico e de ação é dar visibilidade a quem somos 

nós. A pesquisa também do nosso lugar. Me incomoda muito alguns professores dizer: 

“Mas os timorenses ficam invisíveis”. Assim a gente não consegue perceber na fala, 

enfim, quem são vocês. Isso nos incomoda. Agora, por exemplo, eu que sou da área 

da Antropologia, nos pontos do concurso, que a gente teve que ter uma discussão, que 

é claro que há uma discussão da África, enfim, a gente reconhece que é muito 

importante, mas a gente também está no contexto Brasil, a gente tem o contexto 

Timor-Leste. Então, a gente levou essa pauta de discussão não só para o ponto dos 

concursos como também a gente tem que vislumbrar isso no campo dos PPCs [Projeto 

Pedagógico do Curso]. Mas eu acho que vocês enquanto alunos tem um papel 

fundamental de fazer esse debate na Unilab, de trazer à tona a especificidade de 

Timor-Leste, seja nas disciplinas, vocês também têm que se mostrar. É necessário 

para que haja a integração também com o Timor-Leste.   
 

No discurso, ela apresenta elementos interessantes para esta pesquisa, como a 

invisibilidade dos timorenses diante dos temas principais da universidade, que enfocam a 

relação entre Brasil e África, e a reafirmação da responsabilidade dos estudantes na promoção 
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da cultura timorense no ambiente acadêmico, seguindo a mesma ideia do pró-reitor, quando 

falou anteriormente sobre a questão da integração como uma iniciativa dos próprios estudantes. 

Ainda sem ouvir os estudantes, o titular da Propae encaminhou o debate para o 

próximo item da pauta, classificando como “o assunto mais dramático”: o pedido dos estudantes 

para a execução dos pontos do acordo de cooperação entre as instituições brasileira e timorense 

que dizem respeito à concessão dos auxílios moradia e alimentação. O pró-reitor enfatizou a 

impossibilidade da gestão atual atender à demanda, explicando que o convênio que estabelecia 

a concessão dos benefícios havia sido assinado pelo reitor anterior. A perspectiva naquele 

momento, segundo ele, era de redução do valor dos auxílios, por esse motivo a universidade 

precisava dar prioridade aos alunos que não recebiam bolsas do governo de seus países de 

origem. “Se nós atendermos o que vocês estão pedindo, significa deixar estudante com fome, 

tirar de quem não tem nada para dar para vocês”, complementou o gestor. 

Os primeiros 46 minutos da reunião, que durou em torno de 100 minutos, foram 

ocupados com o discurso do pró-reitor. Após essa primeira etapa, abriram-se inscrições para os 

estudantes que quisessem falar algo, sendo solicitado que o fizessem de pé.  

Em suas colocações, os estudantes mencionaram a dificuldade de participar de 

atividades extracurriculares, como as reuniões do Núcleo de Políticas de Gênero e Sexualidade, 

por causa do excesso de atividades em sala de aula; a recuperação das disciplinas reprovadas; 

a demora na oferta de disciplinas por falta de professores; o problema da moradia para 14 

estudantes que tinham recebido um pedido do dono do imóvel para deixar as casas alugadas; e 

o alto valor do aluguel pago pelos alunos. 

Em cada uma das solicitações, o gestor ia tecendo comentários e encaminhamentos, 

os mais genéricos, como: “Isso já está sendo revisto”;  

 

É o que eu disse pra vocês desde o início, essa Pró-Reitoria só existe por vocês, não 

tem outra função. Podia ser que a gente não achasse uma solução, mas íamos estar 

juntos procurando soluções, infelizmente a gente não consegue resolver tudo, mas o 

que é possível a gente resolve; 
Nós todos estamos muito preocupados com essa situação, não só de vocês, mas com 

a situação de todos nossos estudantes, nós estamos tentando construir um diálogo com 

a Prefeitura para conversar sobre isso. Só que vocês sabem, né? isso tudo é regido pela 

lei do mercado. Não depende nem do prefeito, nem do governador, nem a Dilma tem 

como interferir sobre isso. Nós estamos tentando acelerar as nossas obras [sobre a 

falta de moradias na cidade e a entrega das residências universitárias que, em setembro 

de 2015, ainda não estão prontas].  
 

A principal reivindicação dos estudantes foi o cumprimento do item do acordo de 

cooperação que estabelece a concessão de auxílios, levando a uma discussão mais longa entre 

os alunos e o pró-reitor, que perdurou até o fim da reunião. Apesar da solicitação dos estudantes, 
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o pró-reitor continuou insistindo na pouca probabilidade de execução desse item do contrato: 

“Existem questões institucionais que são maiores do que a gente, maior do que eu, maior do 

que a reitora, maior do que todos nós. [...] eu só queria que vocês confiassem nisso, a gente está 

tentando sair disso... Tentando seguir o acordo que foi feito”. 

O contrato era o único recurso que validava a reivindicação do direito do grupo. É 

importante observar que a discussão sobre a efetivação do acordo vai além de uma questão 

financeira, tem uma representação simbólica de valorização do grupo, pois o documento era 

utilizado por eles como um instrumento para se posicionarem dentro da instituição, dando 

visibilidade e força para a resolução de suas questões. 

Após a reunião, não foi realizada nenhuma edição do Ciclo de Encontros e muitas 

das questões levantadas nesse dia ficaram sem resposta ou foram respondidas individualmente, 

demonstrando a descontinuidade das ações institucionais e a inexistência de fóruns permanentes 

de discussão com a comunidade estudantil. O então pró-reitor ficou no cargo até junho de 2014. 

Ele, que é professor efetivo de uma instituição federal do Rio de Janeiro e tem aproximação 

com os temas de educação e relações étnico-raciais, iniciou os trabalhos na Unilab em junho de 

2013, como titular da recém-criada Propae, a convite da professora Nilma Lino Gomes. Junto 

com ele, outros colegas ligados ao movimento negro e às questões da afrodescendência também 

ocuparam cargos de direção na universidade. Atualmente, o professor faz parte da equipe da 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) da Presidência da República, 

órgão do qual a ex-reitora é ministra.  

A forma como a reunião se desenvolveu é uma amostra do tratamento dispensado 

pela instituição às questões colocadas pelos estudantes. Passar o problema para mais adiante, 

apresentar uma suposta resolução ou conclamar o apoio coletivo para compreender uma ou 

outra situação são atitudes que não geram impacto na vida dessas pessoas, que, algumas vezes, 

estão em situação de vulnerabilidade e precisam de ações urgentes. Como foi o caso citado dos 

14 estudantes que receberam uma ordem de despejo da casa onde moravam e não sabiam o que 

fazer. Em fevereiro de 2014, três meses após essa reunião, ao perguntar para Luiz sobre a 

situação de seus colegas, ele disse que ainda não tinha sido resolvida e afirmou: “Em todas as 

reuniões que a gente faz, a Unilab só dá as ideias, só dá a opinião: ‘vocês têm que fazer isso’. 

E não ir diretamente ver a realidade. Ninguém vai conhecer as casas boas ou não”. 

Esses elementos permitem refletir sobre os desafios de colocar em funcionamento 

uma instituição que se propõe a ser inovadora e que precisa atender, simultaneamente, públicos 

tão diversificados. Sem contar com nenhuma experiência semelhante no país, os 

administradores vão desenvolvendo ações e políticas institucionais com base no improviso e na 
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pouca experiência que demonstram ter, como sugere Lavergne (2014, p. 14): 

 

Sem "receitas" anteriormente experimentadas, e tendo de levar em consideração 

necessidades e orientações — às vezes conflitantes — dos diferentes atores 

envolvidos no projeto de criação da UNILAB, a nova instituição dificilmente pode 

escapar da experimentação de diversas bricolagens técnicas, simbólicas ou 

intelectuais, semeadas de acertos e erros, com vistas à realização do projeto político 

idealizado e concebido às pressas pelo governo Lula. 
 

A análise acima nos incita a questionar, por exemplo, que profissionais da 

instituição estão habilitados a lidar com suas demandas? Que estratégia é preciso desenvolver 

para promover efetivamente a proposta de cooperação e integração apresentadas nos 

documentos oficiais? Como os princípios institucionais, apesar de criados recentemente, vêm 

sendo mantidos com tantas mudanças de orientação, de discursos e de práticas? Essas perguntas 

não poderão ser respondidas ainda neste trabalho, mas nos ajudam a pensar sobre as fragilidades 

vivenciadas pela universidade cujas consequências são sentidas principalmente por seus alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Durante a pesquisa, não somente o objeto de estudo foi se modificando, mas meu 

olhar foi sendo alterado tanto em relação ao estereótipo que tinha sobre os timorenses como em 

relação à atuação da universidade. Por virem de um país oriental e se comportarem de forma 

mais reservada em comparação aos demais estudantes, considerava-os exóticos, exemplares de 

uma cultura conservadora, machista e tradicional. Porém, ao longo das entrevistas, conheci 

pessoas com histórias e opiniões diferentes, por exemplo, conversei com mulheres vaidosas que 

seguem a moda juvenil, casais de namorados que fazem sexo antes do casamento e não são 

punidos socialmente por causa disso, homens que descobriram o “ficar” com as meninas 

brasileiras, a boa convivência com os colegas homossexuais, dentre outras atitudes comuns a 

muitos jovens universitários brasileiros.  

Já as reflexões sobre a prática da universidade fizeram parte de um processo mais 

resistente e doloroso. Minha decisão de sair da universidade por motivos pessoais, em janeiro 

de 2015, foi fundamental para a continuidade da pesquisa e para garantir distanciamento em 

relação ao objeto, principalmente na etapa da análise dos dados. Estar tão envolvida com a 

universidade facilitou, mas também prejudicou o andamento deste estudo. Facilitou porque 

estava em posição privilegiada e tive acesso a muitas informações e documentos, mas 

atrapalhou do ponto de vista da observação dos fatos, porque o cotidiano e as relações de 

trabalho influenciaram e limitaram muitas análises que poderiam receber tratamento mais 

aprofundadas. Alguns tópicos que deveriam ter sido mais discutidos neste trabalho são, por 

exemplo, a questão da africanização da universidade; os problemas da gestão de lidar com 

diferentes anseios e objetivos dos que chegam à instituição, seja como servidor, seja como 

aluno; a proposta de cooperação internacional e as políticas de promoção ao acolhimento, 

acompanhamento e integração de estrangeiros à nova cultura acadêmica e à realidade brasileira.  

Para executar um projeto de universidade com amplos e ambiciosos objetivos como 

os que justificaram a criação da Unilab, é necessário ter em mente políticas que compreendam 

a complexidade das demandas impostas pelos diversos segmentos que fazem parte dela, com 

destaque aqui para os estudantes, sendo fundamental a presença de gestores sensíveis e 

preparados para lidar com o “outro”, com a diversidade e com os vários desafios intrínsecos a 

um projeto como esse. Por exemplo, as reivindicações apresentadas pelos timorenses discentes 

nesta dissertação não estão ligadas somente à rotina de estudos, às dificuldades em compreender 

a língua portuguesa, à falta de estrutura física e ao não recebimento dos auxílios, mas são, 

sobretudo, solicitações que demonstram a busca por um lugar de igualdade dentro da 

instituição.  
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Observa-se que, apesar dos relatos dos estudantes abordarem a falta de políticas de 

integração da universidade, os timorenses espontaneamente convivem e interagem com os 

demais estudantes da instituição, estando totalmente inseridos na vida acadêmica e na vida da 

cidade. É possível afirmar isso a partir da observação do cotidiano desses alunos, por exemplo, 

quando se organizam para promover a festa da independência na universidade, quando 

conversam com outros alunos brasileiros e africanos em sala de aula e pelos corredores do 

campus, quando participam de grupos de música, quando apoiam os colegas nos movimentos 

estudantis, quando participam das atividades do Pibid e, finalmente, quando ocupam os 

diferentes espaços acadêmicos, como laboratórios e refeitórios.  

Assim como acontece no ambiente universitário, eles também se inseriram na rotina 

de Redenção ao frequentar os espaços públicos, restaurantes, estabelecimentos comerciais, e 

casas de amigos brasileiros e africanos; ao alugar o ginásio esportivo para jogar nos finais de 

semana; ao ir à missa; ao se deslocar entre os municípios vizinhos nos táxis clandestinos ou 

topics; ao pagar as contas nas casas lotéricas, dentre outras ações. 

O que possivelmente incomoda esses estudantes para que alguns digam que não há 

integração é a forma como, muitas vezes, o discurso e os documentos oficiais abordam essa 

questão, forçando vínculos e aproximações que muitas vezes não fazem sentido na prática. Em 

um ambiente como a Unilab, permeado de jogos políticos, o termo “integração” não consegue 

abarcar as diferentes realidades, problemas e experiências vivenciadas por esses estudantes em 

seu dia a dia, apresentando um conceito abstrato e descontextualizado, como discutimos na 

Introdução deste trabalho. 

Relembrando um dos conceitos abordados no tópico introdutório da pesquisa, 

destaco aqui a discussão realizada por Kearney e Beserra (2004), em que os autores, apesar de 

tratarem de processos migratórios mais longos, afirmavam que qualquer tipo de aculturação 

produz transformações nos indivíduos. No caso dos timorenses, é notável a forma como eles 

afetam e são afetados pela experiência de vida em um novo país como estudantes em uma 

universidade que tem como proposta a cooperação internacional. Percebe-se que a integração 

do grupo foi perpassada por conflitos burocráticos entre ele e a administração superior, ao ter 

de lidar com dificuldades próprias do acordo de cooperação entre os dois países.  

Analisando o conflito dessa relação, é possível reconhecer a força do grupo que, 

amparado pelo suporte institucional e financeiro que recebe do governo de Timor-Leste, 

consegue brigar por seus direitos e se posicionar dentro da instituição. Essa ideia contrasta com 

a hipótese inicial deste trabalho, que o projetava como desfavorecido por não fazer parte das 

temáticas principais abordadas pela universidade, direcionadas ao continente africano e às 
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relações étnico-raciais e de afrodescendência. Apesar de estarem distantes do foco principal da 

instituição, os timorenses vêm encontrando estratégias de sobrevivência e de superação das 

dificuldades. 

Um fato positivo a ser observado é a não evasão escolar entre os integrantes do 

grupo (somente uma das três estudantes da primeira turma de estrangeiros retornou para Timor-

Leste no segundo semestre de 2012 por motivo de saúde). A não evasão escolar pode ter outras 

razões que, devido ao tempo limitado, não serão exploradas neste trabalho, uma delas, inclusive, 

é a condição financeira oferecida pelo governo de seu país durante a estadia no Brasil.   

Para os próximos estudos sobre o tema, é interessante verificar como acontece o 

processo de integração entre os demais grupos presentes na Unilab, como os brasileiros das 

cidades do Maciço da Baturité, que muitas vezes são a primeira geração da família a ingressar 

no ensino superior, e os estudantes vindos dos países africanos de língua portuguesa, em que é 

possível encontrar uma variedade de experiências, visto que representam diferentes famílias, 

etnias, classes sociais e regiões. A pretensão deste estudo não foi apresentar observações 

conclusivas, mas gerar novas reflexões sobre um ambiente acadêmico complexo, que está em 

pleno processo de formação e necessita, sobretudo, de discussões fundamentadas para fortalecer 

a proposta institucional e oferecer novos caminhos e debates. 
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APÊNDICE A — QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS TIMORENSES QUE 

ESTUDAM NA UNILAB 
 

Sobre você: 
 

Nome (opcional): ________________________________________________________ 
Contato (opcional): ________________ 
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Qual o seu sexo? 
(   ) Feminino (   ) Masculino 
 

Qual a sua idade? 
R: _______ 
 

Qual a sua religião? 
(   ) Católica. 
(   ) Protestante ou Evangélica. 
(   ) Espírita. 
(   ) Umbanda ou Candomblé. 
(   ) Outra: ______________ 
(   ) Sem religião. 
 

Qual seu estado civil? 
(   ) Solteiro(a). 
(   ) Casado(a) / mora com um(a) companheiro(a). 
(   ) Separado(a) / divorciado(a) / desquitado(a). 
(   ) Viúvo(a). 
 

Quantos(as) filhos(as) você tem? 
(   ) Um(a). 
(   ) Dois(duas). 
(   ) Três. 
(   ) Quatro ou mais. 
(   ) Não tenho filhos(as). 
 

Quantos(as) irmãos você têm? R: _________ 
 

Quantas pessoas moram com você no Ceará? Caso more sozinho, escreva o número 0. 
R: __________ 
 

Caso divida casa ou apartamento com outro hóspede, estes são todos são timorenses ou há 

algum morador de outra nacionalidade? Caso tenha algum morador de outra nacionalidade, cite 

qual é esta nacionalidade. 
R: ___________ 
 

Em que cidade você mora no Ceará? 
(   ) Redenção 
(   ) Acarape 
(   ) Zona Rural 
(   ) Outra cidade: ________________ 
Como você avalia as condições da sua casa no Ceará? 
(   ) Ruim 
(   ) Regular 
(   ) Boa 
(   ) Excelente 
 

Descreva, em algumas palavras, como é a sua casa no Ceará (quantos e quais são cômodos têm 

na sua casa, ela é ampla ou não, bem localizada ou não, próxima à universidade): 



89 
 

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
 

Você já trabalhou (antes de vir para o Brasil)? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 

 

Se a resposta for sim, qual era a sua função? 
R: __________________________ 
 

A atividade era remunerada? 
(   ) Sim      (   ) Não 
 

Se a resposta for sim, qual era a média salarial (valor em dólar americano)? 
R: ____________ 
 

Com que finalidade você trabalhava? (Marque apenas uma.) 
(   ) Para ajudar meus pais nas despesas com a casa, sustentar a família. 
(   ) Para meu sustento e o de minha família (esposo/a, filhos/as etc.) 
(   ) Para ser independente (ter meu sustento, ganhar meu próprio dinheiro). 
(   ) Para adquirir experiência. 
(   ) Para ajudar minha comunidade. 
(   ) Outra finalidade. 
 

Sobre seus estudos: 
 
Em que tipo de escola você cursou o ensino pré-secundário? 
(   ) Somente em escola pública. 
(   ) Parte em escola pública e parte em escola particular. 
(   ) Somente em escola particular. 
 

Em que tipo de escola você cursou o ensino secundário? 
(   ) Somente em escola pública. 
(   ) Parte em escola pública e parte em escola particular. 
(   ) Somente em escola particular. 
 

Em que ano você concluiu o ensino secundário? 
R: ____________ 
 

Em que ano você ingressou na UNTL? 
R: ____________ 
 

Qual foi o curso escolhido na UNTL? Explique em poucas palavras porque escolheu este curso: 
R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 

Sobre a sua família em Timor-Leste: 
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Qual é o nível de escolaridade do seu pai? (Marque apenas uma resposta) 
(   ) Não concluiu o ensino secundário  
(   ) Concluiu até o ensino secundário  
(   ) Concluiu até o ensino pré-secundário  
(   ) Concluiu o Ensino Superior 
(   ) Fez Pós-Graduação 
(   ) Não estudou 
(   ) Não sei 
 

Qual é o nível de escolaridade da sua mãe? (Marque apenas uma resposta) 
(   ) Concluiu até o ensino pré-secundário  
(   ) Concluiu até o ensino secundário  
(   ) Concluiu até o Ensino Superior 
(   ) Fez Pós-Graduação 
(   ) Não estudou 
(   ) Não sei 
 

Em que seu pai trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida? Liste as cinco principais 

ocupações, caso ele não tenha uma profissão fixa: 
1)¬¬ ________________________ 
2) ________________________ 
3) ________________________ 
4) ________________________ 
5) ________________________ 
 

Em que sua mãe trabalha ou trabalhou, na maior parte da vida? Liste as cinco principais 

ocupações, caso ela não tenha uma profissão fixa: 
1) ________________________ 
2) ________________________ 
3) ________________________ 
4) ________________________ 
5) ________________________ 
 

Qual é a soma da renda dos seus pais em Timor-Leste? 
(   ) Até 200 dólares  
(   ) Entre 201 a 500 dólares 
(   ) Entre 501 dólares a 1000 dólares 
(   ) Entre 1001 a 2000 dólares 
(   ) Entre 2001 a 3000 dólares 
(   ) Mais de 3000 dólares 
(   ) Nenhuma renda. 
 

Você ajuda a sua família com a bolsa que recebe aqui no Brasil? 
(   ) Sim (   ) Não 
 

Em média, essa ajuda: 
(   ) Uma vez por mês 
(   ) Uma vez a cada dois meses 
(   ) Uma vez a cada três meses 
(   ) Uma vez a cada semestre 
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(   ) Uma vez por ano 
(   ) Não ajudo 
 

 

Quanto é o valor em média você já enviou ou envia? 
R: _______________ 
 

Sobre a Unilab: 
 

Por que você decidiu estudar na Unilab? 
R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
  
Que informações você tinha sobre a universidade antes de chegar até aqui? 
R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
  
Que informações você tinha sobre a cidade de Redenção antes de chegar até aqui? 
R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

Como é estudar numa instituição como a Unilab, que tem a proposta de cooperação 

internacional com os países de língua portuguesa? 
R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
  
Você percebe alguma diferença de tratamento das pessoas que trabalham na instituição entre 

vocês e os estudantes africanos? Se sim, como você explica essa diferença? 
R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
 

Para você, qual é o significado da palavra integração no contexto da Unilab? 

R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
Como você avalia hoje a qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unilab? 
(   ) Ruim 
(   ) Regular 
(   ) Boa 
(   ) Excelente 
 

Justifique a escolha da opção acima: 
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R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
 

Em poucas palavras, como você acredita que esta experiência na Unilab vai lhe acrescentar à 

sua vida profissional? 
R:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 


