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RESUMO  

  

Este estudo trata da avaliação da política de Cooperação Sul-Sul da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, sob a perspectiva da avaliação em profundidade 

(GUSSI, 2008; RODRIGUES, 2008). Avalia a integração proposta como missão institucional 

a partir da percepção dos discentes estrangeiros que fazem parte da universidade. O objetivo é 

avaliar a Cooperação Sul-Sul na prática, dentro do contexto institucional-acadêmico. A 

abordagem metodológica é qualitativa e adotam-se como procedimentos: a análise 

bibliográfica, observação participante e entrevistas. Discute-se sobre os contextos da Política 

Externa Brasileira que propiciou a construção da cooperação educacional internacional, 

vinculando-se tais contextos à análise da criação da UNILAB, ou seja, a base conceitual que 

lhe proporciona sustentação teórico-ideológica. A UNILAB nasce a partir da política de 

expansão do ensino superior proposta no Governo Lula (2003-2010), em um contexto de 

interiorização e internacionalização, com foco na formação de recursos humanos que 

contribuam com a integração do Brasil e os países (as nações) que compõem a Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa. A partir da fala dos sujeitos inseridos na política, identificam-se 

dimensões avaliativas que permitiram observar a integração, a partir de algumas dimensões que 

se apresentaram na pesquisa avaliativa: da sobrevivência à guerra ao ensino superior no Timor; 

a língua portuguesa (in)comum; o (des)conhecimento acerca da UNILAB, a cidade de 

Redenção, a formação pessoal e o passado; o sentimento de gratidão; o estar em uma 

universidade no Brasil e, por fim, as percepções sobre a integração. Percebi, finalizando, que a 

cooperação educacional proposta pela Unilab com base na Cooperação Sul-Sul representa 

quebra da ideologia hegemônica Norte-Sul, uma vez que embora inúmeras adversidades se 

apresentem entre as relações de alunos e comunidade local, o fim de qualificar recursos 

humanos para contribuírem nos seus países de origem é atingido. Além disso, dentro da acepção 

de integração percorrem experiências que formam e complementam histórias de vida que fazem 

parte da formação do desenho contínuo da trajetória institucional unilabiana e acabam 

externalizando, na prática, como acontece a integração na cooperação. 

 

Palavras-chave: Cooperação Sul Sul. UNILAB. Avaliação em profundidade. Trajetórias 

de vida. 

 

 

 

 



 

     ABSTRACT  

 

In this work we evaluate  the South-South Cooperation policy of the University of International 

Integration of Afro-Brazilian Lusophony (UNILAB), from an in-depth perspective (GUSSI, 

2008; RODRIGUES, 2008). The assessment is based on the perception of foreign students, who 

are members of UNILAB.  Our main goal is to analyze the South-South Cooperation in 

practice, within the institutional-academic context. As a methodological and qualitative 

approach we employ: bibliographic analysis, participant observation and interviews. We 

discuss the circumstances of the Foreign Brazilian Policy that launched the international 

educational cooperation, which is linked to such contexts of the foundation of UNILAB. They 

are the conceptual basis that provide the  theoretical-ideological support.  UNILAB is born out 

of the policy of expansion of higher education proposed in the Lula Government (2003-2010) 

within internalization and internationalization policy. Its main activities focus on the training 

of human resources that contribute to the integration of Brazil and the nations that make up the 

Community of Portuguese-speaking countries. From the speech of the individuals inserted in 

politics, we consider evaluative dimensions that allow us  to observe the integration: the 

trajectory from survival to civil war to higher education; the (un)common Portuguese 

language; the (dis)knowledge about UNILAB, the city of Redenção, the personal formation and 

the past; the feeling of gratitude;being in a Brazilian university and, finally, the perceptions 

about an integration. I realized that, in conclusion, the educational cooperation proposed by 

Unilab based on South-South Cooperation represents a break of the North-South hegemonic 

ideology because, even though many adversities arise in the relationships between the students 

and the local community, the goal of qualify human resources to contribute in their countries 

of origin is achieved. Moreover, within the context of integration, there are experiences that 

form and complement life histories which compose the continuous construction of the unilabian 

institutional trajectory and they end up externalizing, in practice, how the integration in the 

cooperation happens. 

  

 

Keywords: South-South Cooperation. Unilab. Depth Evaluation. Life Trajectories. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação tem como objetivo avaliar como se dá a política de integração na 

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

percepção e experiências dos estudantes estrangeiros1 desta universidade. A Unilab representa 

um núcleo educacional pautado na cooperação solidária e internacional para o desenvolvimento 

através da Cooperação Sul-Sul. Essa instituição foi criada pela Lei 12.289/2010 e implantada 

com a missão institucional de formar e qualificar recursos humanos, visando o desenvolvimento 

dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) (UNILAB, 2013). 

A criação da CPLP, em julho de 1996, significou o início dos desdobramentos de 

ações políticas para buscar mecanismos de promoção dos países da Comunidade no cenário 

internacional. Unidos sob a égide da identidade linguística, os países dessa Comunidade 

promovem e executam a assinatura de acordos e estratégias com o fim de enaltecer a cooperação 

mútua com base solidária, especialmente no campo educacional (SARAIVA, 2001). 

A Universidade, resultante do apoio consolidado frente à união da CPLP, 

juntamente com a postura da política externa brasileira adotada com o Governo Lula, é pautada 

em quatro pilares macros: a interiorização, que, através do Programa do Governo Federal de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais Brasileiras (REUNI), 

descentralizou o ensino superior brasileiro dos núcleos urbanos e permitiu que levasse a 

universidade para uma cidade a 60km da capital cearense, organizada em três campus: o de 

Liberdade, o de Auroras e o de Palmares, localizados no Maciço de Baturité(além do campus 

dos Malês em São Francisco do Conde na Bahia); a internacionalização, que, através da 

Cooperação Sul-Sul, permite que o ensino brasileiro alcance estudantes estrangeiros, com o uso 

da Língua Portuguesa em comum; a institucionalização, que, embora tenha sete anos de 

existência, ainda está aguardando a aprovação de seus Estatutos pelo Ministério da Educação 

(MEC) e continua em processo de elaboração e discussão de seu Regimento Interno; e, por fim 

e, não menos importante, a integração, que, por meio da junção multidimensional de todos os 

pilares anteriores, favorece a construção de ambiente acadêmico com inúmeros significados e 

saberes (UNILAB, 2013). 

                                            
1 Embora reconheça a importância e participação dos estudantes brasileiros no processo integrativo que compõe e 

forma a Unilab, meu recorte se dará sobre a percepção dos estudantes estrangeiros, o avaliar do discurso de sua 

ótica é o objetivo desta pesquisa por entender que isso não exclui os brasileiros em sua totalidade. Uma vez que 

todos entrevistados fazem menção de ações e atitudes dos brasileiros, assim, eles acabam por fazer parte desta 

avaliação, ainda que de forma (in)direta. 
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Acrescenta-se que, além da Unilab, a qual constrói uma trajetória na esfera regional 

interna e externa, junto aos países que compõem a CPLP 2– Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste –, no Brasil, é possível destacar outro 

exemplo semelhante de projeto educacional internacional executado pela Universidade Federal 

da Integração Latino-Americana (UNILA), que tem como missão promover a integração na 

América Latina, especialmente junto ao Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), e cuja sede 

está na cidade de Foz do Iguaçu,de tríplice fronteira com Argentina, Brasil e Paraguai. 

As orientações da Política Externa Brasileira (PEB) que permitiram a criação dessas 

Universidades no Nordeste e Sul brasileiros foram resultantes de uma construção política dos 

governos de diferentes perfis políticos ao longo dos anos. Contudo, como será visto, a pesquisa 

avaliativa, de que resulta esta dissertação, deu  ênfase ao período do Governo Lula (2003-2010), 

no qual ocorreram as maiores mudanças e investimentos junto às cooperações sobretudo com 

o continente africano. 

A avaliação foi centralizada, especificamente, nos campi da Liberdade, Auroras em 

Redenção/CE e Palmares em Acarape/CE. Redenção foi o município escolhido para sediar a 

Universidade, tendo em vista a representatividade histórica de ser a primeira cidade a abolir a 

escravidão no Brasil; a concentração de grande número dos estudantes estrangeiros oriundos da 

África, e, com isso, o consequente compartilhamento na integração de culturas, dialetos, usos e 

costumes internacionais. Já Acarape é cidade vizinha a Redenção, na qual comporta somente o 

campus dos Palmares. 

Desde 2015, venho alimentando, institucionalmente, um movimento de aprofundar 

conhecimentos sobre esta Universidade, não apenas em função de minhas atribuições 

funcionais, mas, sobretudo, por constituir-se em campo fértil para explorar a complexidade da 

diplomacia que envolve as Relações Internacionais e por aguçar minha curiosidade ao estimular 

melhor entendimento de como se projeta, organiza, constrói, executa, e de quais significados 

se formam nos intercâmbios e diásporas estudantis protagonizados pela Unilab.3 

Em meio à diversidade de contradições presentes no posicionamento da política 

brasileira internacional das últimas duas décadas, frente ao crescimento da imposição 

                                            
2 Embora Guiné Equatorial e Portugal façam parte da composição da CPLP, a UNILAB ainda não recebe alunos 

oriundos desses países. 
3 Ingressei na Universidade através do concurso para Técnico-Administrativo em Educação no ano de 2015 no 

cargo de Assistente em Administração. Logo após assumir, busquei me engajar no Grupo de Pesquisa e Extensão 

Educação e Cooperação Sul-Sul (ELOSS), no qual posteriormente assumi a vice coordenação do Projeto 
Ubudehe: juventude, diáspora e educação das relações étnico raciais em movimento, que permitiram manter 

minha constante atualização profissional e acadêmica dentro do cenário estudantil universitário interno e externo. 

Portanto, irei me posicionar, a partir da Unilab, de maneira analítica, com distanciamento crítico em relação à 

função que exerço como técnica administrativa. 



 11 

neoliberal, o interesse do Brasil sobre a África se mescla no contexto do que chamo de 

“neocolonização moderna”4 de formas diferenciadas e antagônicas, ou seja, de construção de 

pontes de cooperação educacional e também de investimento na entrada de empresas 

multinacionais para exploração territorial africana. 

Nesse contexto de ambiguidades, assumo como pressuposto norteador da pesquisa 

avaliativa que a percepção de integração dos estudantes estrangeiros sobre a Universidade é 

formada por uma longa trajetória construída de diferentes formas: questões pessoais, 

institucionais, culturais, locais; o que permite, como será apresentado posteriormente, 

identificar o significado da Unilab como a prática da cooperação internacional existente a partir 

dos estudantes e suas trajetórias, as quais Gussi (2008) defende como fundamentais no processo 

de avaliação institucional. 

A base teórica possui enfoque na Teoria da Dependência, de Marx, uma vez que 

esta teoria está vinculada às críticas do expansionismo capitalista pelo mundo e aos seus 

reflexos na porção subdesenvolvida dos chamados países do Sul. 

Diante de tal conjectura, considerando a Unilab na perspectiva da Cooperação Sul-

Sul, enraizada na Teoria Dependentista Marxiana5, a presente pesquisa objetiva avaliar os 

vários significados que os atores formam sobre esta Universidade, no contexto da política de 

integração Sul-Sul, à luz do protagonismo da percepção do olhar estudantil nas seis diferentes 

nacionalidades que a formam (Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe e Timor Leste), englobando ingressantes nos anos de 2011 a 2016, permitindo que seja 

formado um olhar integrativo sobre todos os países estrangeiros que formam a Unilab. 

O recorte metodológico dessa pesquisa se justifica porque as nacionalidades, que 

compõem a Unilab comportam características e identidades sociais, culturais e econômicas da 

internacionalização universitária, bem diversificadas, inclusive no que se refere aos processos 

participativos e elaborativos da integração dos países na cooperação. 

Assim, pretendo avaliar a Unilab como: espaço de formação de novos significados 

da integração Sul-Sul, no contexto da percepção dos discentes; envolvendo elementos 

                                            
4 Em “neocolonização moderna” podemos identificar o que defende Lopes (2011) como sendo “processos 

decorrentes das atividades econômicas internacionais e dos acordos bilaterais que interferem na autonomia dos 

recém Estados independentes da África. Essas atividades têm sido desenvolvidas por organismos internacionais 

de regulação econômica ou financeira – FMI, BIRD, AID, CFI, MIGA, CIADI – por interferência da ONU e 

suas agências em questões humanitárias ou bélicas, por alianças políticas governamentais e organizações não 

governamentais” 
5 “Fundamenta-se na Lei Geral da Acumulação Capitalista de Karl Marx que vê a dependência como consequência 

da subordinação e do imperialismo que os países desenvolvidos impõe(sic) aos países subdesenvolvidos. Na 

superexploração do trabalhador como única maneira de transferência de excedente da periferia ao centro. Os 

países periféricos ao não possuírem as condições tecnológicas não geram valor agregado, sendo incapazes de 

competir com os países desenvolvidos.” (SILVA, 2016, p. 8). 
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constitutivos de suas trajetórias, organizações e participações na vida social e acadêmica, e com 

isso analisar em que medida essa Universidade pode se vincular a uma quebra do paradigma de 

dominação colonialista ocidental, ou se nós estamos, apenas, diante de uma nova formação de 

modelo Norte-Sul. 

O predomínio das práticas governamentais do modelo Norte-Sul nos remete ao 

praticado pela hegemonia estadunidense sobre os países subdesenvolvidos ao Sul que, por 

muito tempo, dominou as relações entre esses países em ciclos de exploração. Portanto, 

pretende-se avaliar se dentro da Cooperação Sul-Sul (CSS) está em curso uma repetição dessas 

relações ou a construção de um verdadeiro modelo cooperativo bilateral. 

Para tanto, é necessário verificar se e como ocorre o diálogo dos estudantes 

estrangeiros e da comunidade local; identificar e analisar a estrutura, a organização e o 

funcionamento da Unilab; e evidenciar em que medida ocorre à integração brasileiro-africana-

timorense na realidade universitária. 

Os objetivos supracitados ensejam a construção de uma Avaliação em Profundidade 

(GUSSI, 2008; RODRIGUES, 2008) como proposição a ser assumida neste trabalho por 

contribuir tanto na identificação de novos significados da CSS, como também, na análise e 

visualização de elementos teóricos e empíricos da trajetória de cooperação na Unilab, os quais 

permitiram observar possibilidades de fortalecimento dos laços Sul-Sul. 

Na Avaliação em Profundidade, Gussi (2008) e Rodrigues (2008) apresentam 

propostas metodológicas inovadoras e analíticas que buscam de modo denso, detalhado, amplo, 

pormenorizado a avaliação institucional. 

É nesse sentido, portanto, que considero, como categoria empírica central desta 

pesquisa avaliativa, a percepção e o olhar do corpo discente estrangeiro, na perspectiva de 

identificar como se dá a integração Brasil-África-Timor na Unilab, como referência para pensar 

se a CSS assume uma quebra paradigmática da visão colonialista ou se há em curso novas 

proposições do modelo Centro-Periferia. 

O meu envolvimento profissional com a Unilab, no período do recorte delineado 

para esta pesquisa, como técnica administrativa educacional, permite-me uma imersão nos 

movimentos constitutivos e integrativos da mesma. O reconhecimento de que o objeto desta 

avaliação – a integração Brasil-África–Timor -  está presente em minha prática pode também 

proporcionar reflexões e percepções diversas, na medida em que o distanciamento não enseja 

isenção de vínculo, mas sim, um exercício ético do pesquisador. De acordo com Minayo e 

Guerriero (2014), a postura ética do pesquisador está ligada ao caráter da reflexividade e 
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envolve a relação de intersubjetividade com os atores sociais, o que demandará um exercício 

disciplinar reflexivo constante. 

Para atingir os objetivos desta avaliação os caminhos percorridos exigiram 

cuidadosa disciplina e planejamento, além de dedicação às interpretações, escutas e reflexões 

de contínua formação, considerando uma descrição ampla por meio da abordagem  na prática, 

que explorou o ir além do aparente, no intuito de uma Avaliação em Profundidade (GUSSI, 

2008; RODRIGUES, 2008). 

Enfatizo, aqui, que esse estudo é prioritariamente de cunho qualitativo, embora não 

desconsidere dados quantitativos, como uso de método de análise de dados por meio da 

interpretação hermenêutico-dialética (MINAYO, 1992), no qual o interior da fala dos atores 

sociais é contextualizado para ser mais bem compreendido até alcançar o campo da 

especificidade histórica e totalizante que produz a fala. Para isso, utilizei de instrumentos de 

pesquisa, como levantamento bibliográfico e exploração documental, além de pesquisa de 

campo, cuja coleta de dados se dará por meio de entrevistas abertas e observação participante. 

Na exploração bibliográfica, apesar da Unilab ser tema recente e ainda em processo 

de disseminação de sua existência, já se tornou objeto de estudo de pesquisadores que buscam 

analisá-la, conhecê-la, aprofundá-la, numa constante tentativa de definição, dificultada pelas 

inúmeras trajetórias e significações que a comportam. Para a exploração documental e 

bibliográfica busquei artigos, livros e documentos internos relacionados à sua idealização, 

construção, formação, execução e concretização. 

A pesquisa de campo foi realizada em 2016 e envolveu a coleta de dados através de 

entrevistas abertas realizadas no ambiente acadêmico com estudantes estrangeiros de cursos e 

gênero aleatórios, buscando mergulhar em cada uma das nacionalidades que compõem o corpo 

discente unilabiano6. Esse perfil de entrevista permite ao entrevistador adentrar em aspectos 

não superficiais e descobrir entranhas de conhecimento, conforme Rodrigues (2011a, pag.57): 

  
Uma entrevista aberta e aprofundada de qualidade é aquela que resulta em informações 

e reflexões novas, na maioria das vezes sequer imaginadas pelo pesquisador. A riqueza 

dessa modalidade de entrevista é que ela fornece ao pesquisador os elementos 

importantes para a análise pelo cotejamento das ideias, informações e reflexões, 

também elas interpretações, tecidas pelos próprios entrevistados. 

 

Utilizei a observação participante como recurso metodológico denso que me 

permitiu uma inserção em campo diferenciada e aprofundada, gerando um olhar bem próximo 

à prática e execução da Cooperação Sul-Sul vivenciada no Brasil entre os estudantes. 

                                            
6 Expressão derivada de Unilab bastante utilizada nos corredores da instituição. 
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Para alcançar esses pressupostos, fiz uso da Avaliação em Profundidade (GUSSI, 

2008; RODRIGUES, 2008) que evidencia um estudo denso, detalhado, amplo e multi 

dimensional, enfatizando a importância e relevância do uso de abordagens teóricas e 

metodológicas com diferentes tipos de dados e informações frente às propostas tradicionais de 

avaliação com os usos de entrevistas de profundidade aliadas às observações de campo; além 

disso, a avaliação em profundidade articula a análise de conteúdo do material institucional, com 

atenção ao suporte conceitual e às formas discursivas nele expressas, visando à compreensão 

dos sentidos formulados, em diferentes contextos, diante de uma mesma política 

(RODRIGUES, 2008). É importante salientar que a perspectiva metodológica proposta para 

buscar a interpretação da visão discente, que permeia a integração na Unilab, é a de 

compreender como se dá a prática da Cooperação Sul-Sul a partir do contexto onde se insere. 

Diante de uma realidade dinâmica, o estudo desta pesquisa avaliativa foi 

instrumento de conexão com o que pode prenunciar como se constitui a cooperação entre Brasil 

e África na óptica interpretativa do olhar discente dentro do contexto que envolve a Unilab. 

Desse modo, algumas questões emergem, instigam o saber e eclodem: em que medida o viés 

da Cooperação Sul-Sul na Unilab está relacionado a uma quebra de paradigmas de dominação 

da ideologia ocidental colonialista? Está em curso à formação de ressignificações das relações 

Norte-Sul? 

Para melhor compreensão do estudo, enfatizo que este texto está dividido em 

seções. No item “Apresentação”, discorri acerca de questões introdutórias imprescindíveis à 

compreensão da condução da pesquisa avaliativa, bem como, exponho em síntese o porvir desta 

dissertação. Em seguida, no item “Abordagem Teórico-Metodológica da Avaliação da Unilab”, 

disserto sobre a Avaliação em Profundidade das políticas públicas da Unilab, explicitado alguns 

parâmetros e embasamentos da avaliação ao quais conduzi o meu estudo, passo a seguir para a 

explanação do item “Construção do Objeto Avaliativo: a Integração da Unilab” e, para o 

subitem 1 “Contextos: O meu lugar na pesquisa”, nos quais expliquei meu lugar na avaliação, 

e em que caracterizei como se dá a minha inspiração e inserção tanto como profissional quanto 

como pesquisadora. 

No subitem, “Contextos teóricos: a Cooperação Sul-Sul e a Teoria da dependência”, 

e em seus subitens posteriores, abordei as bases que subsidiam o olhar da interpretação e dos 

caminhos da CSS que formam a significação das ações práticas dessa política e aumentam a 

compreensão dos contextos que a envolvem. O caráter hermenêutico, ou seja, interpretativo das 

percepções estudantis da Unilab se constitui como referência primordial na construção do 

significado que a Cooperação Sul-Sul toma em ações práticas, e permite identificar e 
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interpretar, a essência de como as relações cooperativas se formam, propagam-se e se 

representam entre os países que a envolvem. 

Em seguida, no item “A integração na percepção dos alunos estrangeiros” e seus 

itens subsequentes, expus percepções de estudantes das diversas nacionalidades sobre 

integração e outras dimensões que identifiquei no transcurso dos relatos colhidos como 

resultados das entrevistas. A princípio, diferenciei-as por nacionalidade para posteriormente 

confrontar e identificar elementos que se coincidem, como a dificuldade linguística, relatos 

referentes a formação pessoal e do passado, situações acerca da cidade de Redenção, o estar em 

uma universidade brasileira, o sentimento de gratidão por poder viver essa oportunidade. Isso 

nos permite ter uma visualização de significados individualizados de cada país e, 

posteriormente, alargarmos para uma visão geral.  

Por fim, concluo apresentando as considerações finais absorvidas das atividades da 

avaliação, respondendo às questões balizadoras deste estudo em relação ao direcionamento que 

a CSS toma a partir da prática cooperativa educacional na Unilab, bem como análise da 

integração a partir da perspectiva avaliativa em profundidade. 
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2 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA DA AVALIAÇÃO DA UNILAB  

 

Os pressupostos teórico-metodológicos que foram utilizados nesta avaliação da 

Unilab considera a agenda acadêmica do Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas da 

Universidade Federal do Ceará (MAPP/UFC), uma perspectiva inovadora para avaliar políticas 

públicas no cenário acadêmico e profissional. Essa perspectiva não possui fórmula pronta, nem 

modelo formal a ser seguido, por manter-se em constante construção e em contínuo 

aprendizado, sendo denominada de “Avaliação em Profundidade” (GUSSI, 2008; 

RODRIGUES, 2008, 2011a; 2011b). 

Em que pese o predomínio nas décadas de 1980 e 1990 de modelos tradicionais e 

positivistas de avaliação de políticas públicas que faziam uso quase exclusivo de dados 

quantitativos e estatísticos como o endosso de suas descobertas, Rodrigues (2008) e Gussi 

(2008) entendem e disseminam a ideia de um modelo que foge a essa antiga regra, ao passo que 

valorizam o efeito e os resultados que o material qualitativo pode representar, o qual vai muito 

além do que está escrito no texto formal e pré-existente da política. 

Em contrapartida, esses autores defendem a interpretação da realidade com 

posições hermenêuticas e compreensivas a partir do “sentimento pós-construcionista” de 

Lejano (2012, p. 203) para alcançar essa profundidade de conhecimento da política, por 

conseguinte utilizei como modalidade de avaliação para o estudo da Unilab. 

Renega-se, portanto, a utilização de modelos unimodais e positivistas que aspiram 

ser uma teoria da única verdade; além de julgarem ter o empirismo e o poder de captar todas as 

nuances da realidade, por meio da objetividade das características fisicamente observadas e 

mensuradas, levando-nos a um resultado limitado de análise da política e ameaçado pela falta 

de autenticidade de seus resultados diante de distintos contextos socioculturais e institucionais 

que perpassam a política (LEJANO, 2012). 

Para Lejano (2012), que se opõe ao materialismo positivista, para entender como as 

instituições funcionam ou não, é preciso compreender como elas são de fato, na prática. Este 

entendimento se aplica nesta avaliação e busca conferir um caráter hermenêutico às situações, 

ações, e realidades que foram avaliadas na Unilab. Nesse sentido, foi preciso adentrar aos vários 

detalhes intrínsecos à realidade para conseguir apreender os significados da política na 

percepção de seus atores envolvidos. 

O sair de si, dos livros, do conhecimento pré-moldado e positivado, e o vivenciar a 

prática, no campo de pesquisa, faz com que abandonemos a ideia de que a política, do mesmo 

modo que: “A vida, é um conjunto coerente e orientado que pode ser apreendido como 
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expressão unitária de intenção subjetiva e objetiva, de um projeto.”  (BOURDIEU, 1986, p. 184 

apud GUSSI, 2008). Assim como uma trajetória de vida para Bourdieu, Gussi (2008) entende 

que a política não possui uma via de mão única, de direcionamento reto e inatingível; em 

contrapartida, defende que esta política pode sofrer ressignificações durante o seu percurso. É, 

portanto, dentro da prática e da vivência, que enxergamos, a partir de ações, expressões, 

reações, dos atores que a política pública não se tem um fim em si mesma e que nem se pode 

compreendê-la homogeneamente e formalmente, pois ela é formada por trajetórias (GUSSI, 

2008) na medida em que, ao longo do seu processo de formação e implantação, a política vai 

se construindo por meio de inúmeros significados atribuídos a ela pelos distintos atores. Essa 

noção de trajetória da política de Gussi (2008) fundamenta a avaliação de política neste 

trabalho, alinhada à perspectiva de avaliação em profundidade (RODRIGUES, 2008) e a 

abordagem experiencial de Lejano (2012). 

Nesse sentido, ao analisar as percepções de estudantes estrangeiros na Unilab, como 

aqui pretendido, foi contido em seus relatos, suas trajetórias de vida que precisam ser 

conhecidas, compreendidas e entendidas, ou seja, serem interpretadas, pois, no mosaico de sua 

percepção final, haverá os significados formados pelas “partículas”, as quais foram sendo 

colhidas ao longo da vida que, como se verá, se entrelaçam à política pública, no caso a de 

integração na Unilab. 

Pois, da mesma forma, o mesmo acontece quando falamos de trajetória institucional 

da política, em que, desde a política pensada, elaborada, posta no papel, até chegar à realidade 

na qual é implantada, executada, refletida em ações concretas; há divergências por todo o 

caminho que a fez chegar ao destinatário final. 

Neste trabalho, reveste-se, portanto, a importância de investigar como está sendo 

executada a política elaborada por um gestor que, todavia, não tem conhecimento in loco, de 

vivência e de prática suficientes para diagnosticar a representação e a significação da política. 

Essa situação é enfatizada por Lejano (2012, p. 202): 

 

As pessoas podem vivenciar a política de maneiras muito diferentes do que é assumido 

pelo policymaker. Elas são afetadas por circunstancias e situações especificas, de 
maneiras mais rica do que possamos conceber, talvez de uma maneira muito retratada 

na noção de hábitus de Bourdieu. 

 

Finalmente, a multidimensionalidade, outro ponto a ser referido neste trabalho, 

aparece na obra de Lejano (2012) como estratégia de análise na formulação ou avaliação da 

política. Estar diante de um problema social denota explorá-lo e compreendê-lo com base em 

várias dimensões. Após a compreensão dessas dimensões em conjunto com as múltiplas 
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interferências que o compõem, poderá ser pensando o grau de eficiência da política a ser 

analisada. 

É a partir da multidimensionalidade de Lejano e da natureza múltipla dos modelos 

experienciais que podem extrair o caráter pluri-referencial da avaliação em profundidade 

(RODRIGUES, 2008), que remete ao uso de metodologias extensas, completas, densas, 

ampliadas e complexas que a abordagem interpretativa assim como a hermenêutica exigem. É 

como se verá a inspiração de avaliação que se realiza neste trabalho. 

Para atingir esse objetivo, debrucei-me sobre técnicas de pesquisa que associada ao 

modelo experiencial de avaliação proposto neste trabalho: entrevistas abertas, sem muita 

interferência direta do entrevistado, deixando-o à vontade, conduzindo sutilmente os assuntos 

a serem explorados, percebendo se há variância de significações por nacionalidades diferentes; 

e observação do participante, ao me inserir dentro do ambiente acadêmico e social da cidade 

de Redenção, incluindo minha participação em projetos de extensão desenvolvidos dentro e 

fora da Universidade, objetivando aumentar o horizonte de captação e percepção das práticas 

estudantis e tendo a consciência de relatar situações pessoais, que embora vivenciadas no meu 

ambiente profissional, busquei aproximar-me cautelosamente com o olhar de pesquisadora. 

Como roteiro a ser seguido nas entrevistas abertas, busquei identificar: a 

participação na Unilab; a convivência entre estudantes brasileiros e estrangeiros em ambientes 

universitários e na cidade de Redenção/CE; as dificuldades e desafios dessas convivências; o 

olhar e percepção da integração na visão dos estudantes estrangeiros; a representatividade da 

Unilab na trajetória de vida dos estudantes estrangeiros. 

Utilizei esse conjunto de estratégias metodológicas para observar como os alunos 

se organizam em grupos; como se relacionam uns com os outros; como participam entre si; 

como se expressam ao compartilhar suas culturas; e como demonstram afetividade e 

solidariedade uns com os outros. Para tanto, para as entrevistas, tomei como foco estudantes 

internacionais das seis nacionalidades, de ambos os sexos e de cursos aleatórios ingressantes 

durante o período de 2011, quando a Universidade iniciou seus processos seletivos, até o ano 

de 2016. Esse lapso temporal justifica-se pela intenção em se obter percepções dos estudantes 

desde o início dos trabalhos da Unilab até os dias atuais, identificando diferentes significados 

atribuídos à integração na Unilab durante a sua trajetória da experiência acadêmica. 

Para a análise dos dados coletados, fiz uso da abordagem da triangulação, conforme 

Lejano (2012, p. 214) que afirma ser “[...] uma redução das múltiplas linhas de conhecimento 

para os elementos comuns com que todas corroboram. Áreas de contradição ou 
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desconformidade são deixadas a fundo.” Ao integrar os dados, pode-se extrair da experiência 

da política aprendizados e descobertas ainda não previstas. 

Além disso, avaliei a experiência da política nos marcos de sua coerência 

institucional da Unilab. Dentro da proposta pós-construcionista a que Lejano (2012) remete, a 

coerência institucional está ligada à capacidade de continuidade da política aliada a um contexto 

favorável para que isso ocorra. O autor associa o grau de coerência da política a sua durabilidade 

no tempo; defendendo o examinar de particularidades extraídas na articulação entre o texto (da 

política) e o contexto, ou seja, a análise das políticas nos planos abstrato-formal e empírico, 

enaltecendo a importância de valorizar o lugar onde a política acontece, afastando-se dos 

modelos de homogeneidade conceitual positivistas. 

Para isso, como aqui foi realizado, foi necessário analisar o contexto em que a 

política é desenvolvida (LEJANO, 2012). Nessa avaliação, procurou-se compreender acerca da 

cidade de Redenção, no interior do Ceará, e sua relação cotidiana com uma Universidade de 

grande porte, como a Unilab, indo além de sua simbologia quanto a sua representatividade em 

relação à abolição da escravatura7. É o que Lejano nos ensina ao dizer que “[...] a questão 

principal aqui é, a que nível esse novo programa ‘pertence’ a um local ou é estranho demais 

para ser integrado à vida dessa comunidade sem o uso da força?” (LEJANO, 2012, p. 230). 

In casu, visualizo conflitos internos e externos relacionados a choque cultural entre 

os discentes internacionais e grupos locais, o que já insurgiu movimentações populares, como 

passeatas locais contra a vinda dos estrangeiros para estudar na cidade. Sobre esse assunto 

Lejano (2012, p. 232) comenta: 

 

As instituições devem ser mantidas por atores políticos que tenham os meios de 

sustentá-las, e devem ter o suporte de sistemas sociais e materiais. Ou seja, devemos 

encontrar, na estrutura social e material de uma situação, nichos nos quais uma 

instituição se inseriu nos aspectos cotidianos da vida. 

 

Nesse intuito de analisar a coerência institucional, segundo Lejano (2012), avaliei 

como os discentes estrangeiros interpretam o acolhimento, as reações e as mudanças da 

comunidade local de Redenção. Neste mesmo diapasão, avalio as condições de manutenção e 

continuidade da Unilab, considerando, entre outros aspectos, infraestrutura, moradia e 

violência; e os elementos que formam a análise do que Lejano (2012, p. 246) denomina a 

“ecologia institucional”. 

                                            
7 A ideia de coerência institucional defendida por Lejano(2012) leva em conta que a escolha do lugar para implantar 

uma política demanda conhecer suas individualidades físicas, sociais e estruturais, e, seus significados 

simbólicos e históricos, que, quando analisados solitariamente, podem vir a comprometer a continuidade da 

política. 



 20 

Entendo que, com isso, aproximo do modelo experiencial de Lejano (2012) que 

propõe aperfeiçoar, na análise da política, a fusão do texto junto ao contexto, considerando toda 

a complexidade que lhe é atribuída. Portanto, avaliar a Unilab enseja considerar dimensões da 

política que a circunda como um ato de ir sempre além à complexidade da análise entre texto e 

contexto. 

Considero que a percepção dos estudantes é formada por uma longa trajetória e é 

afetada de diferentes formas: razões institucionais e/ou questões pessoais ou não; culturais; e, 

de tradição, incluindo a nacionalidade de cada um, uma vez que cada aluno traz consigo uma 

história de vida que pode vir afetar o modo de perceber e partilhar situações cotidianas na 

Unilab e sua proposta de integração. 

Ora, entendo que um aluno que teve a opção de escolher entre estudar a graduação 

em seu país de origem ou vir ao Brasil, como oportunidade de intercâmbio estudantil, terá uma 

percepção e visão diferente daquele que, se não tivesse vindo a Unilab, jamais teria acesso ao 

ensino superior. As realidades educacionais e sociais nos países africanos da CPLP são 

diversificadas, e atingem os ingressantes da Unilab de diferentes maneiras, incluindo situações 

peculiares que destaco a seguir como sendo inerentes aos timorenses. De fato, há estudantes 

angolanos na Unilab, que abandonaram seus cursos em universidades africanas por desejarem 

vivenciar o intercâmbio universitário em outro país. Em contrapartida, vejo estudantes 

guineenses e timorenses que jamais imaginariam estar cursando uma universidade, se não fosse 

pela oportunidade que a Unilab oferece, já que o acesso ao nível superior em seus respectivos 

países carece de vagas e estrutura. Ainda que público, o ensino é pago, muito caro e 

extremamente concorrido. Assim também, identificamos estudantes timorenses com 

dificuldade em acompanhar os estudos por causa da língua, pois, embora vivam em um país de 

língua oficial portuguesa, são alfabetizados em Tétum e possuem pouco contato com o 

português. São esses vários aspectos, dentre outros, verificados na experiência com os 

estudantes8, que, como se verá, será tomado como base para avaliar a integração na Unilab.  

  

                                            
8 A descrição dos sujeitos e as entrevistas na íntegra estão no Apêndice B 
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3 A CONSTRUÇÃO DO OBJETO AVALIATIVO: A INTEGRAÇÃO NA UNILAB 

 

Neste estudo abordo como objeto avaliativo a integração proposta pela UNILAB 

no contexto Brasil-CPLP, por meio das relações oriundas da Cooperação Sul-Sul. Percebi que 

as relações entre esses países têm como base teórica a Teoria Dependentista (marxista), a qual 

se opõe ao modelo hegemônico tradicional Norte-Sul, todavia, avaliando a realidade prática da 

cooperação, me inquietou buscar se estamos diante de fato de um novo modelo de relações Sul-

Sul, ou se estaria reproduzindo o conhecido modelo vertical, porém em uma nova conjuntura 

horizontal. Portanto, utilizei o modelo experiencial de Lejano (2012) para, através da escuta dos 

sujeitos que participam da política, realizar a abordagem da Avaliação em Profundidade 

(GUSSI, 2008; RODRIGUES, 2008, 2011b) que avalia de modo denso, detalhado e com viés 

inovador. Aproximo-me, para isso, do estudo de trajetória (GUSSI, 2008) para compreender, 

de fato, como acontece à integração na política da UNILAB sob a percepção dos alunos 

oriundos dos países da CPLP. 

 

3.1 Contextos: o meu lugar na pesquisa 

 

Meu interesse em aprofundar conhecimentos sobre a temática Brasil-África-Timor 

nasceu em 2010, quando meu namorado, na época, foi convidado para participar do Programa 

Linguagem das Letras e dos Números – PLLN9 do qual derivou o Projeto Amilcar Cabral10. 

                                            
9 O programa – “LINGUAGEM DAS LETRAS E DOS NÚMEROS” (PLLN) – é uma réplica do iniciado, em 

2003, no Estado do Ceará, o qual tinha características inovadoras sobre o modelo tradicional de olimpíada, em 

vigor dentro e fora do País. O projeto centrava-se nas escolas públicas e estabelecia um mecanismo efetivo para 

que elas buscassem o aperfeiçoamento do seu ensino. Tinha duas etapas distintas e complementares. A primeira, 

a realização de uma olimpíada em duas etapas e a segunda a realização de ensino tutorial para os alunos 

premiados e os seus professores. Por meio da olimpíada, identificam-se professores e alunos talentosos, e por 

meio do treinamento, corrigem-se as deficiências dos professores e, por consequência, obtém-se a melhoria do 
ensino, ao mesmo tempo em que se acelera a formação dos talentos. Além disso, o ensino tutorial é realizado 

por pessoas muito competentes em Língua Portuguesa e Matemática, existentes no Estado, abrindo-se a 

participação no projeto para tutores provenientes de várias instituições que passaram a ser parceiras do Projeto. 

Mais ainda, desde o primeiro momento buscou-se a parceria de outras instituições e do mundo empresarial, 

expondo-se o projeto a críticas e sugestões as mais diversas, disto resultando a ampliação da rede de 

colaboradores do projeto. 
10 Derivado do PLLN, com as modificações naturais decorrentes da diversidade cultural, foi aplicado em Cabo 

Verde, começando com a versão Matemática. Vale a pena observar que o Projeto Linguagem das Letras e dos 

Números, realizado no Ceará, teve sucesso de tal ordem que levou o Governo Federal Brasileiro a propor a 

ampliação do seu âmbito de atuação para o País todo. Lamentavelmente, o projeto sofreu modificações que o 

tornaram muito diferente do projeto lançado no Ceará. As experiências de cooperação brasileira com a África 

evidenciaram a impossibilidade de se montar sistemas nacionais de Ciência e Tecnologia sem quadros locais 
suficientes em ciência, tecnologia e engenharia. Portanto, os que vêm tratando do assunto chegaram à conclusão 

de que a melhor cooperação que o Brasil pode oferecer a países daquele continente é a de ajudá-los a formar 

esses quadros, desde a base. Para tanto, é essencial preparar uma geração de professores de Matemática que 

sejam competentes e capazes de promover o rápido aproveitamento dos alunos com alto potencial para ciências 
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Em julho de 2010, ele foi enviado a Cabo Verde para lecionar matemática a um grupo de 

professores do ensino básico e secundário na cidade de Praia.  

Essa situação causou-me inquietação em procurar saber em que consistia o 

programa e como foi firmado o eventual acordo entre os países que resultou essa ação; e, em 

como surgiu esse programa, como este foi criado, em que foi baseado, dentre outros motivos. 

Porém, não busquei me aprofundar e me mantive inerte, mantendo-me, apenas, com aquele 

desejo contido.  

Após um ano, em julho de 2011, o Projeto Amilcar Cabral convidou meu namorado 

novamente para lecionar aos professores que viriam da África para Fortaleza. Essa foi a 

oportunidade em que compareci ao fim do curso, na festa de encerramento, e pude presenciar a 

satisfação daqueles professores em vivenciar tal experiência. O Programa oferecia formação 

em Português e Matemática através de professores da Universidade Federal do Ceará, bem 

como outras; era um momento em que professores africanos complementavam seus 

conhecimentos e formações, tiravam dúvidas e até mesmo ampliavam sua bagagem formativa, 

tendo, posteriormente, bastante reflexo no ensino público africano. 

Percebi que essa relação Brasil-África era pautada em vínculos de cooperação 

internacional firmada a partir de laços primordiais da Política Externa Brasileira, e diretamente 

ligada ao campo de Relações Internacionais, ramo que sempre apreciei durante minha 

graduação em Direito. 

Em 2012, mudei para Nova Iorque, onde estudei Global Affairs na New York 

University – School of Professional Studies, e selei meu interesse por esta temática. Além de 

estudar, também tive a oportunidade de trabalhar na escola de idiomas Berlitz-Rockefeller 

Center, como tutora de língua portuguesa para estrangeiros das mais diversas áreas 

profissionais do HSBC, J. P. Morgan, Heineken, e para empresários, investidores, dentre outros. 

                                            
matemáticas. O projeto apoiado pela CAPES foi iniciado em 2008, tendo continuidade em 2009 e 2010 e se 

repetiu em 2011. A escolha de Cabo Verde, como primeiro país a beneficiar-se de tal projeto, deveu-se a vários 

fatores. Primeiro, ao interesse da UFC em estender sua área de influência aos países africanos. Segundo, ao 

interesse do governo do Ceará em ampliar as relações comerciais com aquele país. Em terceiro lugar, a existência 

de uma empresa aérea que oferece passagens de baixo custo em voo direto, ligando Fortaleza a Cabo Verde. Por 

último, ao interesse do Governo de Cabo Verde em enviar cabo-verdianos para estudarem em Fortaleza. O 

Projeto foi concebido na forma de treinamento de professores em exercício no sistema escolar de Cabo Verde, 

em duas fases. A primeira, realizada em Fortaleza, e a segunda, um ano depois, realizada em Cabo Verde, com 

a participação do mesmo conjunto de professores. Por exemplo, os que receberam treinamento em Fortaleza em 

2008 participaram de um treinamento (segunda fase) em Cabo Verde, em julho de 2009, enquanto uma nova 
turma iniciava seu treinamento (primeira fase) em Fortaleza. Devo observar que, já em 2009, contou-se com a 

participação de um grupo de observadores de outros países africanos (2 pessoas por país) e que, em 2010, o curso 

foi lecionado para uma turma mesclada de participantes de Cabo Verde e da Guiné Bissau. Fonte: Relatório 

enviado ao MRE e elaborado pelo coordenador do Programa, Professor João Lucas Barbosa/UFC. 
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Essa experiência possibilitou-me refletir o impacto e a importância sobre saber e falar a minha 

língua materna. 

Em 2013, retornei ao Brasil e comecei a prestar concursos públicos, inclusive o da 

Unilab, em 2014. Escolhi fazer esse concurso por ter em mente uma noção do que ela 

representava politicamente e educacionalmente. Obtive aprovação e fui nomeada em junho de 

2015. Paralelo a minha nomeação, foi lançado o edital do Mestrado em Avaliação em Políticas 

Públicas (MAPP/UFC), pelo qual logrei êxito na aprovação em julho de 2015. Interpretei esses 

momentos da minha vida como irrecusáveis para investir em aprofundamento de conhecimento 

da temática internacional que envolve Brasil e África a partir do projeto Unilab, que passou a 

ser meu lugar de trabalho e estudo.  

Fui lotada na Pró-Reitoria de Relações Institucionais, na qual atualmente estou 

como Gerente de Projetos Internacionais, o que me permitiu vivências diárias acerca da 

integração de estudantes estrangeiros que serviram de base para a escrita deste trabalho. Por se 

tratar de Relações Institucionais, a Pró-Reitoria, na qual estou vinculada, é prioritária em 

receber os casos de alunos internacionais em diversas situações, analisá-las e encaminhá-las 

para as respectivas providências ou setores competentes.  

Lá, recebíamos situações de estudantes ilegais com vistos e passaportes vencidos e 

com problemas graves de saúde; casos de violência contra mulher; outros, de detenção policial 

de estudantes, enfim, uma gama de realidades que começou a despertar em mim o desejo de 

mergulhar nas razões, nas causas, nos motivos, nos contextos que o levaram a chegar nesse 

estágio. E, conforme eu exercia a função de pesquisadora observante percebi que havia 

significados intrínsecos a cada situação que me despertou interesse em desenvolver a avaliação 

sobre como se dá a integração na Unilab a partir da concepção dos estudantes estrangeiros.  

 Com base no ambiente profissional que passei a conviver, minha personalidade 

pesquisadora me inquietou a tal ponto que passei a ter questionamentos que me permitiram 

aprofundar no universo acadêmico vivido pelos alunos com quem lidava diariamente. A partir 

de então, a bagagem acadêmica anterior, relacionada a Relações Internacionais, impulsionou 

minha proximidades através do convívio na Unilab e me fez perceber que estava diante de um 

imenso espaço explorador de pesquisa, possuidor de uma gama de oportunidades de aumento 

de conhecimento até então desconhecido e que, conforme me posicionava como observadora 

participante, eu apreendi e visualizei situações que me fizeram refletir sobre como as relações 

integrativas na cooperação educacional estavam sendo construídas no contexto unilabiano. 
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3.1.1 Contextos teóricos: a Cooperação Sul-Sul e Teoria da Dependência 

 

A construção da Unilab foi desenvolvida a partir do estreitamento de laços 

visualizados com base na política externa junto à África da era Lula (2003-2010), tendo sua 

origem enraizada na Cooperação Sul-Sul. 

O estreitamento de relações de países em desenvolvimento levou a construção do 

que Castillo (2012) chama de “novas coalizões de geometria variável” 11, envolvendo nações 

como Brasil, Índia, China e África, lançando no cenário das Relações Internacionais 

conjunturas mútuas da chamada Cooperação Sul-Sul. 

Essa Cooperação Sul-Sul teve início desde a época da Guerra Fria, na década de 

1950, na qual a parcela de países localizados geograficamente na região sul visualizava-se 

alheia e distante dos conflitos protagonizados por Estados Unidos e União Soviética. Ao 

procurar se fortalecer, buscando fortificar direitos de soberania, expansão, independência, 

autodeterminação e desenvolvimento, os países sulistas uniram-se com o objetivo de 

estabelecer novas rotas e fluxos econômicos, sociais e políticos diferentes do tradicional eixo 

Leste-Oeste, gerando novo foco de discussões das Relações Internacionais (CASTILLO, 2012). 

As primeiras movimentações de mudanças ficaram explícitas com a Conferência de 

Bandung, ocorrida em 1955, que ensaiou o início de manifestações contra o poder imperialista 

executado pelos EUA e URSS. O objetivo desse encontro era discutir assuntos polêmicos, como 

a influência dos países ricos sobre os pobres, sobressaltando e criminalizando o imperialismo e 

o racismo (LEITE, 2012). Com isso, expressaram o desejo de criação do Tribunal da 

Descolonização para punir os responsáveis por crimes humanitários contra os povos 

colonizados. 

De Bandung, formou-se a ideia sobre Países Não-Alinhados (aqueles que eram 

contra a expansão neocolonialista das grandes potências – EUA e URSS), além da criação do 

conceito de Terceiro Mundo, no qual recai sobre a exploração sofrida de países pobres e 

subdesenvolvidos por países ricos e industrializados, daí o que se chamou Conflito Norte-Sul. 

Os primeiros anos de formação das relações entre os países Sul-Sul foram marcados 

pela ascensão do Movimento dos Países Não-Alinhados, e ocasionou desafios iniciais como o 

                                            
11 “Alguns países em desenvolvimento vêm desempenhando uma escala de crescimento muito positiva nas últimas 

décadas, tão positiva que chega a superar o crescimento dos países do Norte, considerados desenvolvidos. Nações 
como Brasil, Índia, África e China passaram a ter maior participação e relevância na economia internacional. 

Consequentemente, novas coalizões de geometria variável, tais como, arranjos regionais de integração, grupos 

multilaterais e afins, formadas por esses países em desenvolvimento, também ganharam maior desenvoltura nas 

Relações Internacionais e passaram a protagonizar a Cooperação Sul-Sul.” (CASTILLO, 2012). 
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baixo número de envolvidos diante a dificuldade de alinhar visões lineares, porém aos poucos 

foram adotando opiniões convergentes e se fortalecendo conforme crescia a organização e 

formação. 

A base teórica da CSS, a qual me inspira nesta avaliação, versa sobre a organização 

dos países sulistas enraizada nas Relações Internacionais e vinculada à Teoria da Dependência. 

Esta fomentou a estratégia dos atores da política externa brasileira, além dos interesses 

envolvidos e utilizados pelo instrumento do Presidencialismo no avanço de estratégias de 

expansão mundial através da cooperação para o desenvolvimento. Cabe, porém, ressaltar que 

há duas vertentes em relação a essa teoria: a weberiana, defendida por autores como Fernando 

Henrique Cardoso e Enzo Faletto; e, a marxista, defendida por Ruy Mauro Marini. 

(GRACIOLLI; DUARTE, 2007). 

O Modelo Dependentista, enraizado por bases marxistas e utilizado para refletir a 

CSS nesta avaliação, está vinculado às críticas do expansionismo capitalista pelo mundo e aos 

seus reflexos na porção subdesenvolvida. Esse modelo alega ainda que há níveis de dependência 

e que são usadas variáveis econômicas, políticas e socioculturais para mensurar o grau da 

exploração Norte-Sul, entre o centro e a periferia. 

Conforme Graciolli e Duarte (2007), a Teoria da Dependência busca compreender 

como o modelo capitalista propagava-se nos países periféricos, uma vez que este reproduz a 

lógica do sistema desigual do qual uns dependem de outros, estão condicionados e/ou 

necessitam do investimento de outros, para conseguir expandir e crescer. 

Há, todavia, necessidade de se mencionar a Teoria do Desenvolvimento que 

precede a supracitada e engloba a ideia central de que: 

 

[...] o entendimento do desenvolvimento quanto um continuum evolutivo. Os países 

avançados se encontrariam nos extremos superiores desse continuum, que se 

caracterizava pelo pleno desenvolvimento do aparelho produtivo, de forma que o 

processo de desenvolvimento econômico que neles ocorreu seria um fenômeno de 

ordem geral, pelo qual todos os países que se esforçassem para reunir as condições 

adequadas para tal deveriam passar. Enquanto isso, as nações atrasadas se 

encontrariam em um estágio inferior de desenvolvimento, com baixa expressão em 
termos do desdobramento de seu aparelho produtivo, em decorrência de sua incipiente 

industrialização. (GRACIOLLI; DUARTE, 2007, p. 2). 
 

A Teoria do Desenvolvimento não reconhecia os investimentos econômicos como 

única via de promover o avanço dos países. Considerava imprescindível a análise e 

investimentos também em aspectos institucionais, sociais e ideológicos (GRACIOLLI; 

DUARTE, 2007). Contudo, a Dependentista reconhecia o subdesenvolvimento e o 

desenvolvimento como realidades e não estágios, vinculando o atraso dos periféricos como 

resultado do capitalismo mundial. 
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Nesse contexto, a CSS atua como a insurgência dos países subdesenvolvidos diante 

do domínio; da exploração; e, das raízes colonialistas dos dominantes e poderosos, rejeitando 

o modelo unitário explorador. Remete à história a formação de um novo significado em torno 

de desenvolvimento com a atuação de atores Sulistas num movimento de união horizontal como 

ação alternativa e de oposição a modelos clássicos em busca de confrontar a ideologia ocidental 

colonialista-eurocêntrica (ULLRICH, 2013). 

Ao assistir à construção de um novo caminho para o crescimento periférico, 

questiono analiticamente se estaríamos diante de uma quebra paradigmática sobre Centro-

Periferia ou se estaríamos formando novos saberes/significados de uma reprodução das relações 

Norte-Sul. 

As aberturas para novos espaços e caminhos, novas trajetórias, novos saberes e 

conhecimentos mútuos representam as cooperações que países periféricos ou semiperiféricos 

se organizaram para cooperar. Conforme Xalma (2011) e Puente (2010): 

 

[...] a cooperação recente entre países do Sul estaria privilegiando valores tais como: 

a complementariedade e o respeito à diversidade de saberes; a valorização das 
habilidades e das competências locais; o compartilhamento de experiências e a 

construção conjunta de tecnologias. Conjunto esse de fatores que configuraria um 

novo patamar de cooperação distinto do modelo que historicamente caracterizou as 

relações de cooperação entre o centro e a periferia. (XALMA, 2011; PUENTE, 2010 

apud ULLRICH, 2013, p. 67). 
 

O predomínio do pensamento lógico de divisões como os desenvolvidos e os 

subdesenvolvidos; os avançados e os atrasados; o primeiro mundo e o terceiro mundo; o Norte 

e o Sul dificultam o reconhecimento da emergência de novas trajetórias que se formam e 

demonstram a hegemonia do pensamento de modelos únicos e tradicionalistas. 

Portanto, avaliar a Unilab traz consigo uma oportunidade de explorar e conhecer 

como as relações de outrora entre o Norte-Sul refletem na construção das relações Sul-Sul, 

pormenorizada na percepção de cada nacionalidade dos estudantes. 

 

3.1.2 Contextos: Política externa brasileira com a África - início da cooperação educacional 

 

Considero que os primeiros casos de Cooperação Educacional entre Brasil e África 

remetem à influência de Agostinho da Silva12, ex-assessor do Presidente Jânio Quadros. Cabe-

                                            
12 Agostinho da Silva (1906-1994) nasceu na freguesia do Bonfim, Porto. Formou-se em Filologia Clássica pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde também fez doutorado (1929). Preso em 1943, decide-se 

por um exílio voluntário, partindo em 1944 para o Brasil. No Brasil, Agostinho da Silva lecionou e participou 

da fundação de várias instituições de ensino e pesquisa superior, como as Faculdades de Filosofia das atuais 

Universidades Federais Fluminense, da Paraíba, de Santa Catarina, o Centro de Estudos Afro-Orientais da 
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nos aqui explorá-lo por ser grande responsável pela formulação da política externa brasileira 

em direção à África, além de ter sido criador do Centro de Estudos Afro-Orientais da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e de ter feito percursos em uma análise geopolítica por 

volta de 1960, a qual previa a união de potências no eixo Leste-Oeste, bem como a exploração 

dos que compunham o hemisfério Norte sob a composição do Sul (SILVA, 2009). 

Agostinho da Silva visualizava o Brasil como comandante ideal para liderar a união 

dos povos que tinham relações históricas (frente a uma África fincada na fragilidade de suas 

independências e de um Portugal mais preocupado em conservar suas colônias) e que se 

entendiam a partir de uma língua compartilhada. 

O Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO) foi a nascente ideológica de futuras-

possíveis cooperações técnicas internacionais, pois a ideia de Agostinho era oferecer 

oportunidade de estudo aos submissos de antigas metrópoles que intencionalmente apostariam 

em políticas de manutenção neocoloniais. 

 
No plano nacional, o Centro devia tornar-se um ponto de estudo e documentação que 

permitisse ao Brasil todo o possível conhecimento de África e Oriente, mas capaz 

também de acolher alunos e professores vindos de lá, e de os encaminhar, aquém-mar, 

para os centros de excelência brasileiros – na Bahia ou fora dela – nas respectivas 

áreas de especialização. (SILVA, 2009, p. 186). 

 

Nas buscas por conteúdos desta avaliação, deparei-me com uma citação de 

Agostinho sobre o CEAO da UFBA que imediatamente me remeteu às vivências da Unilab. Ele 

se reportava que ao trazer estudantes africanos para vir estudar no Brasil não haveria a difícil 

barreira da língua, até certo ponto da cultura, e que se somando à situação, facilitaria tanto 

estudar como se adaptar às novas condições (SILVA, 2009). 

Com a exposição do perfil africano de sua política externa e consequente 

acolhimento por parte do então presidente Jânio Quadros, permitiu-se o destino de verbas para 

o recebimento do primeiro grupo de estudantes africanos para o Brasil em 1961, vindos de 

Senegal, Ghana, Dahomé, Nigéria e Camarões. 

 

Antes de se encaminharem às respectivas Faculdades, passaram por um aprendizado 

intensivo do português, que, graças ao talento e competência de Nelson Rossi e sua 

equipe, os levou a um bom uso da língua em menos de três meses. E com esse grupo 

aprenderam ainda, de nossos costumes, o bastante para se desembaraçarem sozinhos. 

Quanto aos estudantes das colônias portuguesas, os poucos a ultrapassar o cerco só 

mais tarde o conseguiram; e no Brasil estudaram também, na Bahia e em outros 
Estados. (SILVA, 2009, p. 190). 

                                            
Universidade Federal da Bahia, o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses da Universidade de Brasília e o 

Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás. Como assessor do presidente Jânio Quadros, 

desenvolveu ações de aproximação entre o Brasil e os países africanos, exercendo grande influência na 

formulação da nova política exterior do Brasil (SILVA, 2009). 
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Importante ressaltar a influência histórica desses relatos até os dias atuais, em que 

políticas educacionais implementadas a partir da cooperação educacional internacional ainda 

são executadas: como a Celpebrás, o PEC-G e o PEC-PG, ainda que nos moldes atualizados, 

porém nas vias de como o precederam na década de 60. 

Foi visando unir forças dos países que compunham o hemisfério Sul e de língua 

materna portuguesa que Agostinho idealizou a criação da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, a qual é mencionada na lei de criação da Unilab. 

 

Era opinião de Agostinho que se deveria erigir, varrendo os escombros da velha ordem 

colonial, um núcleo de poder baseado na articulação de todos os países de língua 

portuguesa. Num primeiro momento, constituída pelos antigos territórios coloniais 

que se tornassem independentes, e pelo Brasil; posteriormente, poder-se-ia quiçá 

pensar em organização internacional mais sólida, simples comunidade econômica-

linguística, aliança ou talvez algo de tipo confederativo. (SILVA, 2009, p. 187). 

  

Embora algumas testemunhas assegurem que a ideia da CPLP emergiu entre a 

década de 50 e 60, ela só foi institucionalizada em 1996. Mas, reconhece-se que seu grande 

idealizador foi o professor Agostinho da Silva, aquele que defendeu, desde o início, que a 

lusofonia era um traço de união entre os povos e que ela deveria ser explorada como meio de 

fortalecimento e de erupção de um povo que tendia a sofrer as coalizões da globalização.  

Com a renúncia de Jânio, Agostinho migrou para Santa Catarina, onde iniciou um 

trabalho semelhante ao feito na UFBA, enquanto que o CEAO, da Bahia, passou a ser dirigido 

por Waldir Freitas de Oliveira, dando continuidade ao recebimento de estudantes bolsistas 

vindos da África. 

 

3.1.3 Contextos: Política externa brasileira com a África  - perfis governistas 1960-2003 

 

Para entender como se chegou às relações do Brasil com a África no século XXI é 

preciso recorrer ao contexto da trajetória histórica que antecedeu à formação dos laços atuais. 

O crescimento dos interesses brasileiros sobre os africanos iniciou suas marcas históricas, das 

quais abordarei como marco a década de 1960, quando cresceu o apoio do Brasil no 

fortalecimento das estratégias para com as margens do Atlântico Sul (CARVALHO, 2015). 

Durante Médici (1969-1974) à frente do Brasil, vivenciou-se o chamado “milagre 

econômico” que ensejou tempos prósperos e expansionistas das relações comerciais brasileiras, 

consequentemente levantou-se o desejo de expandir-se via Atlântico Sul. 
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O período de Geisel (1974-1979) e Figueiredo (1979-1985) ficou conhecido por 

executar uma política externa denominada de “Pragmatismo Ecumênico e Responsável”, em 

que procurou distanciar-se da hegemonia dos Estados Unidos, aumentou as exportações para 

Nigéria e países da África Austral (CARVALHO, 2015), e objetivando crescer no cenário 

mundial, adotou novas rotas e maneiras de relacionar-se com o continente africano. 

Com o aumento crescente e exorbitante da dívida externa brasileira em meados dos 

anos 80, restou ao Brasil frear seu crescimento comercial na África. Ao passo que, em 

contrapartida, somou-se às crises políticas que os africanos passavam em meio à ocorrência de 

inúmeros golpes de Estado e a insustentabilidade dos débitos junto ao FMI e Banco Mundial. 

Já com Sarney (1985-1990) e o período de implantação da nova democracia, 

seguida pelas Diretas Já e eleição e falecimento de Tancredo Neves, a PEB manteve-se 

seguindo a linha de raciocínio do passado, sem eventual mudança considerável, pois a crise 

social e econômica tomava os olhares governamentais. 

Diante do cenário interno à época, o Itamaraty desempenhou papel crucial na 

condução de mudança de caminhos da política internacional. Os dois ministros de Relações 

Exteriores que compuseram o governo de Sarney nortearam as novas conduções externas. 

 

Outro ponto importante a ser ressaltado é que José Sarney teve dois ministros das 

Relações Exteriores: Olavo Setúbal e Abreu Sodré. Enquanto Setúbal possuía uma 

visão pró-estadunidense e defendia uma maior aproximação com a potência 

continental, Sodré era favorável a um novo viés da política externa brasileira, o que 

foi demonstrado com o reatamento das relações diplomáticas com Cuba. Em 1986, foi 

assinado pelo Brasil e pela Argentina o Tratado de Integração, Cooperação e 

Desenvolvimento, o qual não foi bem aceito por parte dos Estados Unidos. Por conta 

disso, houve a procura brasileira pela diversificação de parceiros comerciais, em 
especial na África e no Orienta Médio. (CARVALHO, 2015, p. 30). 

 

Embora visualizemos mudanças na trajetória da PEB, há de se ressaltar que houve 

manutenção das conduções das bases histórica e cultural anteriores, citando-se, inclusive a 

reunião de chefes de Estado em 1989, que originou a construção da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP), a qual previa enaltecer a aproximação e fortalecimento dos países 

que possuíssem a Língua Portuguesa como idioma oficial, daí surgir os Países de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP).  

No Governo Fernando Collor (1990-1992), este período representa o fim da nova 

redemocratização pela qual passava o Brasil, tendo em vista sua eleição por voto direto e o 

início da inserção de novas vertentes do posicionamento externo que o país adotaria em virtude 

da caracterização tendenciosa e simpatizante do liberalismo econômico. Esse perfil governista 
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pôde ser atestado ao colocar em prática medidas como o Plano Collor; que previa o combate às 

altas taxas de inflação, privatizações e maior abertura econômica. 

Quanto a PEB de seu governo, pode-se dizer que sofre um distanciamento dos 

antigos modelos adotados (de lançar o Brasil mais independente no cenário mundial) por Collor 

enquadrar-se em um perfil mais personalista quanto às questões políticas. Embora ele tenha 

dado certa ênfase ao continente africano, com visitas – no curto tempo que durou seu governo 

– a países como Angola, Zimbábue, Moçambique e Namíbia, a temática em foco era o término 

do Apartheid e a promoção da proximidade dos países de Língua Portuguesa, não pondo os 

vizinhos do Atlântico Sul como prioridade nas articulações de sua política externa. 

Identifica-se, portanto, um retrocesso na relação Brasil-África diante do modelo 

neoliberal pretendido por Collor, já que colocou o estreitamento das relações no nível de mero 

reconhecimento de heranças culturais e históricas. 

Visualizo, enfim, que a intensificação dos laços com os africanos sofre intervenções 

no governo Sarney, por conta do agravamento da dívida externa juntamente com a necessidade 

de estabilização economia interna; e no governo Collor, diante de sua defesa de um perfil mais 

neoliberal, o foco restringe-se ao interesse de expandir-se junto ao eixo Norte-Sul e em modelos 

de integração regional com os países da América Latina. 

Durante a gestão de Itamar Franco (1992-1995) internamente o Brasil ainda sofria 

os ajustes pós-impeachment de Collor. No plano internacional os ajustes foram irregulares, uma 

vez que as condutas internas não condiziam com os direcionamentos externos. Durante a gestão 

de Fernando Henrique Cardoso como ministro das Relações Exteriores (que durou menos de 

seis meses), houve significativo distanciamento das relações Brasil-África. Todavia, com a 

saída de Cardoso para o Ministério da Fazenda, Celso Amorim assume a pasta e concede novo 

impulso na aproximação africana. Foi neste momento que a criação da CPLP ganha força e 

torna-se prioritária na agenda nacional como estratégia diplomática brasileira em formar um 

canal privilegiado de negociação do Brasil com os PALOP (RIBEIRO, 2009). 

Com o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) o mundo 

experimentava o pós Guerra Fria e a consolidação da “Nova Ordem Mundial”. Nas relações 

exteriores, Cardoso conduziu sua agenda excluindo grande parte da África, fechou embaixadas, 

reduzindo o continente africano ao restrito investimento da iniciativa privada, delineando, 

assim, a condução de uma postura passiva do Brasil ante ao vizinho no Atlântico Sul 

(MENDONÇA JÚNIOR; FARIA, 2015). Todavia, observamos uma mudança brusca nesse 

comportamento a partir do governo Lula (2003-2010). 
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3.1.4 Contextos políticos: a Cooperação Sul-Sul no Governo Lula (2003-2010) 

 

A política externa do Governo Lula(2003-2010) foi marcada por seu perfil 

independente, promovendo a inserção brasileira no cenário mundial e expandindo horizontes 

comerciais,  pois desvencilhou-se do olhar fixo ao Norte hegemônico estadunidense e fincou a 

direção em países periféricos, do chamado terceiro mundo. A contribuição de Patrícia Soares 

Leite (2011, p. 10; 32) sobre o tema é de que: 

 

A cooperação do Brasil com o Sul decorreu do esforço de universalização que, por 

sua vez, significou uma maneira de reduzir a concentração da ação externa do país em 

um ou poucos países desenvolvidos. Por meio da multiplicação de contatos bilaterais, 

regionais e multilaterais, buscou-se o desenvolvimento econômico do país e projeção 

política condizente com suas potencialidades, sem prejuízo das relações com o Norte. 

Supôs-se, todavia que o quadro sistêmico internacional e os condicionantes internos 
foram mais permissivos à cooperação com o Sul no primeiro Governo Lula [...] os 

países de terceiro mundo advogam um conjunto de princípios, normas, regras e 

procedimentos de tomada de decisão em torno dos quais as expectativas dos atores 

convergem, diverso daquele lastreado em modos de alocação de mercado que 

prevaleceu desde fins da Segunda Guerra Mundial.  

 

Ao unir-se às potências subdesenvolvidas, promove o fortalecimento das 

Cooperações Sul-Sul, especialmente junto à África. A justificativa dessa aproximação para o 

Partido dos Trabalhadores está vinculada às marcas e heranças do movimento negro desde a 

época colonial escravista. Todavia, diante de uma análise política e econômica, os movimentos 

e avanços do Brasil sobre a África apresentavam-se sob dois aspectos: os de cooperação 

educacional com transferência de conhecimentos, exemplificada pela Unilab (HELENO, 2014); 

e os de expansão comercial-econômica, em que empresas brasileiras adentram no continente 

africano para explorar seus potenciais e angariar lucros sob o pretexto de viabilizar o 

desenvolvimento com cooperação mútua. 

Nesta ótica, Mauricio Heleno (2014, p. 133) complementa: 

 

Até aqui, foi possível verificar, no âmbito da lógica capitalista de poder no Brasil, a 

presença de uma classe hegemônica que alia atividades industriais e extrativistas, com 
raízes tanto urbanas quanto rurais. Esse segmento vivenciou um processo de 

acumulação de capital acentuado durante o governo Lula, contando com o apoio de 

instituições públicas de financiamento e isenções fiscais. Tal processo foi 

concomitante à expansão de empresas “ campeãs nacionais” no exterior, 

destacadamente a África. Tomando didaticamente a política externa brasileira como 

uma moeda de duas faces, apresentamos, até o momento, sua lógica capitalista, seus 

fluxos econômicos, muitas vezes ignorados nos estudos governamentais. Porem a 

análise somente estará completa quando a outra face for examinada – a logica 

territorialista – a estratégia do Estado brasileiro destinada a estreitar as relações com 

os Estados africanos, aprofundar a presença internacional do Brasil e facilitar a 

expansão do capital nacional. 
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Destarte os benefícios associados à Unilab em prol dos países parceiros, percebe-

se que os interesses brasileiros vão além de cooperar, aproveitando-se da situação de ajuda 

mútua, para emplacar o poderio de suas multinacionais no continente vizinho. Estaria, então, o 

Brasil rompendo com as bases hegemônicas do Norte ou replicando o exemplo nortista na 

posição horizontal com a África? Uma vez que cooperação denota ajuda mútua, qual estaria 

sendo a ajuda oferecida pela África em prol do Brasil? 

A Cooperação Sul-Sul está embasada na lógica da reciprocidade juntamente com 

uma racionalidade substantiva, que deve priorizar a compreensão entre as pessoas, a 

solidariedade e o respeito à individualidade, tornando-a um processo participativo, dialógico, 

compreendendo os sujeitos sociais e, assim, ajudando a resgatar a dimensão política e 

emancipação do sujeito. 

Entende-se, nesse trabalho, que a avaliação das práticas de Cooperação Sul-Sul 

na Unilab poderá informar acerca dessa racionalidade substantiva de proximidade, 

reciprocidade, com respeito à pluralidade de saberes e culturas locais estão sendo disseminadas 

(ULLRICH, 2013). É, pois, a avaliação das percepções dos estudantes estrangeiros que nos faz 

entender se a Unilab, efetivamente, responde ao questionamento sobre como os 

direcionamentos da Cooperação Sul-Sul que a envolve, qual seja, se há na prática o rompimento 

paradigmático de dominação ideológica ocidental colonialista ou se estamos diante de uma 

nova formação de ressignificações das relações Norte-Sul.  

 

3.1.5 Contexto: o caso da Unilab 

 

Com o crescimento da Cooperação Sul-Sul, um dos mecanismos adotados pelo 

Governo Lula foi a esfera educacional (além do interesse político e econômico) por meio da 

Língua Portuguesa em comum, atingindo os PALOP e o Timor Leste. Este fato resultou na 

criação da Comissão de Implantação da Unilab (instituída pela Secretaria de Educação Superior 

do Ministério da Educação – SESU/MEC), em outubro de 2008, que, ao longo de dois anos, 

fez levantamentos e estudos a respeito de temas e problemas comuns ao Brasil e aos países 

parceiros de integração, além de pesquisas de cunho territorial, econômico e social que 

viabilizassem a construção de uma Universidade no Nordeste brasileiro (UNILAB, 2013). 

Além disso, a Unilab levantou atividades para o planejamento institucional, preparou a 

organização da estrutura acadêmica e curricular e a administração de pessoal, patrimônio, 

orçamento e finanças etc. 
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Ainda como Projeto de Lei (3891/2010), a Unilab foi disputada pelo estado da 

Bahia por meio de recurso interposto pelo então deputado João Almeida (PSDB/BA) que 

alegava ter o estado baiano a maior quantidade de negros do Brasil. Todavia, Redenção(CE) foi 

a escolhida para ser sede por ter sido a cidade pioneira em abolir a escravatura em 1883, além 

de ter maior proximidade geográfica com a África (UNILAB, 2013). Posteriormente, em 2014, 

foi inaugurado o campus dos Malês na cidade de São Francisco do Conde, na Bahia. 

Como resultado, a Lei nº 12.289, que criou a Unilab, foi sancionada em julho de 

2010, da qual enfatizo o seguinte: 

 

Art. 2o - A Unilab terá como objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas 

nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como 

missão institucional específica formar recursos humanos para contribuir com a 

integração entre o Brasil e os demais países membros da Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa - CPLP, especialmente os países africanos, bem como 

promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e 

educacional. 

§ 1o - A Unilab caracterizará sua atuação pela cooperação internacional, pelo 

intercâmbio acadêmico e solidário com países membros da CPLP, especialmente 
os países africanos, pela composição de corpo docente e discente proveniente do 

Brasil e de outros países, bem como pelo estabelecimento e execução de convênios 

temporários ou permanentes com outras instituições da CPLP. (BRASIL, 2010, p. 1). 

 

Dentro do cenário nacional, verifica-se que a conjuntura expansionista educacional, 

a qual favoreceu a criação da Unilab, tem o apoio do Plano Nacional de Educação de 2001, que 

dispõe o seguinte em uma das suas diretrizes: 

 

A pressão pelo aumento de vagas na educação superior, que decorre do aumento 

acelerado do número de egressos da educação média, já está acontecendo e tenderá a 

crescer. Deve-se planejar a expansão com qualidade, evitando-se o fácil caminho da 

massificação. É importante a contribuição do setor privado, que já oferece a maior 

parte das vagas na educação superior e tem um relevante papel a cumprir, desde que 

respeitados os parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas de ensino. Há 

necessidade da expansão das universidades públicas para atender à demanda crescente 
dos alunos, sobretudo os carentes, bem como ao desenvolvimento da pesquisa 

necessária ao País, que depende dessas instituições, uma vez que realizam mais de 

90% da pesquisa e da pós-graduação nacionais – em sintonia com o papel 

constitucional a elas reservado. (BRASIL, 2001, p. 86). 

 

No âmbito institucional da UNILAB, o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), enfatiza a importância da integração quando diz que:  

 

Os profissionais formados na UNILAB devem ter consciência do seu papel social e 

cultural nas suas regiões e países de origem. Isto quer dizer que devem ter abertura 

para a cooperação internacional solidária seja entre os países que compõem a CPLP. 
Essa cooperação ensejará o desenvolvimento do conhecimento básico e tecnológico 

nos campos das ciências humanas, das ciências exatas e naturais, das ciências da 

saúde, das ciências agrárias, das ciências sociais aplicadas, das artes e da cultura. 

(UNILAB, 2012, p. 19). 
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Os princípios mencionados acima enaltecem que o ensino de graduação deve 

formar bons profissionais e desenvolver valores como os que constituem o ideário da Unilab, 

expresso em suas Diretrizes Gerais:  

 

Desenvolvimento da ciência e da tecnologia, com caráter humano e social; 

reconhecimento das diferenças como meio de cooperar e integrar; reconhecimento e 

respeito à diversidade étnico-racial, religiosa, cultural e, de gênero; pesquisa 

científica, tecnológica, humanística e artística inspirada nos ideais de liberdade e 

referida a problemas cuja solução seja relevante para o desenvolvimento nacional, dos 

países parceiros, das regiões e bem- estar da população; formação vinculada à criação 
de consciência cidadã, sustentada no respeito aos direitos humanos, à diversidade 

cultural e à paz mundial. (UNILAB, 2010, p. 26). 

 

A Unilab é uma proposta educacional que agrega conhecimentos de diversas 

formas, inclusive, institucionalmente, uma vez que possui na composição de seu corpo docente 

várias nacionalidades, organizando-se da seguinte forma13: 252 professores doutores, sendo 235 

brasileiros e 17 estrangeiros (um da Alemanha, um de Angola, três de Cabo Verde, um da 

República do Congo, um da Costa Rica, um de Cuba, quatro da Guiné-Bissau, um da Itália, 

dois de Moçambique, um do Peru e um de Portugal) e 312 servidores técnico-administrativos. 

Há também de se mencionar que parte do corpo docente é formada por profissionais oriundos 

de outros estados brasileiros que optam por prestar concurso público nesta Universidade, 

favorecendo a diversidade de sotaques, culturas, usos e costumes tanto no âmbito nacional, 

como no internacional. 

Já o corpo discente, é comporto por 6.803 estudantes distribuídos em 16 cursos de 

graduação, cinco cursos de especialização (na modalidade de educação à distância) e cinco 

cursos de mestrados acadêmicos. São 3.995 estudantes matriculados nos cursos de graduação, 

sendo 2.964 estudantes brasileiros e 1.031 estudantes estrangeiros, assim distribuídos:151 de 

Angola, 91 de Cabo Verde, 622 da Guiné-Bissau, 32 de Moçambique, 84 de São Tomé e 

Príncipe e 51 de Timor-Leste nos campi do Ceará e da Bahia. 

O modo de ingresso de estudantes internacionais ocorre por meio do Processo 

Seletivo de Estudantes Estrangeiros (PSEE), de caráter institucional próprio, em que, 

anualmente, servidores técnicos e docentes atuam como emissários da Universidade e se 

dirigem a cada um dos seis países parceiros para aplicar provas de redação sobre temas de 

Atualidades. Essa ação conta com o apoio de logística e divulgação do Ministério de Relações 

Exteriores e das Embaixadas Brasileiras nos respectivos países, possibilitando a aplicação das 

provas nos Centros Culturais Brasil-África ou em Universidades locais. 

                                            
13 Dados obtidos em julho de 2017 pela DRCA – Diretoria de Registro e Controle Acadêmico 
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A título de demonstrar o crescente interesse externo em adentrar em uma 

universidade brasileira, segue quadro evolutivo do número de inscritos no PSEE, por país: 

Tabela 1 – Acompanhamento da evolução de inscritos no PSEE (2010-2015) 
PAÍS 

PSEE 

2010 

PSEE 

2011 

PSEE 

2013.1 

PSEE 

2013.2 

PSEE 

2014.1 

PSEE 

2014.2 

PSEE 

2015 

Angola 12 30 29 36 76 40 148 

Cabo Verde 03 23 24 29 46 40 39 

Guiné Bissau 18 53 203 371 726 763 1453 

Moçambique 03 05 15 29 12 09 16 

São Tomé e Príncipe 03 21 05 26 42 39 38 

Timor Leste 03 68 08 776 - 11 -14 

Total de Inscritos 42 200 284 1267 902 902 1694 

Fonte: Coordenação de Políticas de Acesso e Seleção de Estudantes de Pró Reitoria de Graduação (2016). 

 

Todos os alunos estrangeiros são contemplados por auxílios estudantis que variam 

de acordo com a vulnerabilidade socioeconômica de cada um. O regime de trimestralidade dos 

cursos de graduação foi modificado para semestralidade em 2016. 

Ao chegar ao Brasil, o estudante ingressante recebe apoio direto e indireto da 

Unilab, através das Pró-Reitorias de Relações Institucionais, de Graduação e de Políticas 

Afirmativas e Estudantis desde a recepção no aeroporto até ao transporte e providências 

concernentes as idas à Receita Federal para inscrição de CPF; a marcação de consultas médicas 

de triagem no Hospital São José, em Fortaleza; os procedimentos de regularização de vistos na 

Delegacia de Imigração da Polícia Federal; a abertura de conta bancária, além de idas à Casa 

de Câmbio para trocar moedas. Recebem, também, auxílio de estadia para os primeiros trinta 

dias por meio de oferecimento de hospedagem em hotéis e isenção da taxa no Restaurante 

Universitário no mesmo período. 

O ambiente multicontextual que envolve a formação da Unilab enseja explorá-la e 

interpretá-la através de ações institucionais internas e externas, sociais, culturais e econômicas: 

como o Programa Pulsar; o Observatório da Vida Estudantil; o Festival de Arte e Cultura; as 

comemorações pelos dias festivos de independência de cada país; e, os seminários de 

ambientação acadêmica. Todas essas atividades demonstram as formas que a Unilab busca 

institucionalmente a promover a integração. 

                                            
14 Por questões políticas e burocráticas de acordos de cooperação entre ambos os países, a vinda de estudantes 

está temporariamente suspensa na Unilab desde 2014. 
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Para esclarecer melhor essas estratégias, descrevo, a seguir, projetos desenvolvidos 

no ambiente acadêmico com o objetivo de expor os múltiplos contextos e dimensões que 

participei como pesquisadora, buscando a aproximação e a partilha de momentos importantes 

e significativos para esses estudantes, na Universidade. Como servidora da Unilab, uma de 

minhas atribuições funcionais é a elaboração de acompanhamentos acadêmicos que demandam 

estar em contato com alunos participantes desses projetos. A aproximação com as diferentes 

realidades, que observei nas situações específicas desenvolvidas em cada um destes me inspirou 

a explorar e compreender as trajetórias, vivências e significados a partir desses projetos e que 

resultaram em subsídios para o desenvolvimento da avaliação pretendida neste trabalho, como 

será visto no próximo capítulo. Segue uma breve descrição desses projetos como forma de 

aproximar o objetivo avaliativo desta dissertação, demonstrando a atuação institucional em 

promover ações que aproximem a integração entre os estudantes. 

O Programa Pulsar é vinculado à Pró-Reitoria de Graduação e foi criado pela 

Resolução nº. 29/2014 com o intuito de acompanhar a trajetória pedagógica discente, buscando 

dirimir eventuais dificuldades durante o caminho da graduação. Essa iniciativa surgiu após a 

identificação da necessidade de prestar apoio acadêmico aos que, porventura, apresentam 

instabilidades de se adaptar ao ritmo universitário. 

O Observatório da Vida Estudantil (OBSERVE) foi criado em maio de 2016 e é 

vinculado à Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis, tendo como objetivo conhecer, 

compreender e acompanhar a trajetória de vida e as vivências pessoais e acadêmicas do corpo 

discente, viabilizando criar e obter uma permanência mais exitosa no ambiente universitário. 

Na inauguração do OBSERVE, a professora Sônia Sampaio, coordenadora do Observatório da 

Vida Estudantil da Universidade Federal da Bahia (OVE/UFBA), enfatizou que: 

 

A universidade brasileira não tem o hábito de dar visibilidade a seus atores, aqueles 

que constroem o cotidiano acadêmico – estudantes, docentes, técnico-administrativos. 

Esses sujeitos não costumam ser objeto de estudo sistemático que utilize metodologias 

sensíveis para expressar aspectos de sua cultura e subjetividade e consequentemente 

promover uma melhor aproximação aos dilemas cotidianos vivenciados. (UNILAB, 
2016e, p. 1). 

 

Em 2016, a Unilab juntamente com a Pró-Reitoria de Arte e Cultura (PROEX) 

promoveu o primeiro Festival de Arte e Cultura com a temática “Vozes de África, Vozes do 

Brasil”. A oportunidade ofereceu espaço para a multiculturalidade de apresentações e 

disseminação de artes, vivências, experiências, musicalidade, culinária, trajes, dança, artesanato 

entre a população local, nacional e internacional. Esse evento possibilitou espalhar os vários 

significados e saberes que formam o todo da Universidade, ao congregar e integrar 
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características pessoais no ambiente acadêmico e popular. Visualizaram-se africanos dançando 

forró, enquanto que brasileiros ensaiavam palavras do dialeto crioulo cabo-verdiano, e, ambas 

as nacionalidades, entre eles, os casais de namorados (as), degustavam das comidas típicas. 

(UNILAB, 2016a). 

A realização de festividades com apresentações de tradições culturais, nas datas em 

que se comemoram a independência de cada país parceiro, enaltece a importância de cada 

comemoração, dentro do ambiente universitário, e propaga a representatividade daquela data 

para os discentes estrangeiros ao diminuir o distanciamento cultural com o país de origem. 

O Seminário de Ambientação Acadêmica (SAMBA) ocorre desde 2014, durante a 

semana que antecede ao início das aulas, e envolve estudantes novatos e veteranos, brasileiros 

e estrangeiros, no compartilhamento de suas expectativas e experiências para a vida 

universitária. Reúne também espaço para discussão de temas como sexualidade, violência 

contra mulher, etnias, culturas, Cooperação Sul-Sul e um universo de assuntos de atualidades. 

Além do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID, com a participação 

de estudantes estrangeiros nas escolas municipais do Maciço de Baturité. 

Por fim, esses projetos de extensão vinculados à PROEX/Unilab formados por 

estudantes estrangeiros e brasileiros são desenvolvidos, mantidos e executados por grupos de 

pesquisas nas temáticas de estudo sobre Brasil e África que envolvem relações étnicas, racismo, 

grupos indígenas, línguas, literatura, mediação, violência doméstica, cooperativas agrícolas e 

outros de ambos os países. Propagam, assim, nas comunidades locais, agrícolas e junto às 

escolas públicas do Maciço de Baturité, a educação e o ensino afro-brasileiro. Proporcionam o 

contato direto dos moradores locais com a cultura desmistificada e ensinada pelos próprios 

alunos africanos. 

Como foi visto neste trabalho, a concepção de que a cooperação mútua atuante na 

Unilab, é construída continuamente, e transcende as estruturas físicas e estratégias 

institucionais, e, portanto, no âmbito desses projetos institucionais, envolvem os alunos através 

da experiência de integração por meio dos usos, costumes, tradições, vivências, experiências, 

marcas e histórias de vida dos estudantes da Unilab. 

Como já foi dito, a Unilab foi criada em 2010 com uma vocação internacional 

diferenciada de cooperação educacional entre o Brasil e os países de língua oficial portuguesa, 

ocupando uma condição de expansão que se destaca por oferecer oportunidade não só aos 

nacionais, executando um projeto pedagógico institucional que permite colocar a educação em 

pauta na política de Relações Exteriores Brasileira. 
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Embora recente, com apenas sete anos de criação, carrega em si enormes 

ensinamentos que diariamente aumentam com a convivência entre povos e nações diversas. O 

projeto educacional da Unilab nos direciona a uma nova perspectiva do formato acadêmico de 

ensinar e aprender por meio de um modelo de integração inovador no que tange promover 

conjuntamente a internacionalização e a interiorização do ensino. 

A diversidade que envolve a Unilab está intrinsecamente ligada às trajetórias de 

vidas dos estudantes que a formam, pois, a partir delas extraem-se dimensões que me 

possibilitam ter uma visão aprofundada da ótica de integração que os estudantes estrangeiros 

vivem. No capítulo a seguir, demonstro quais são e como estas dimensões avaliativas me 

permitem visualizar características profundas da avaliação. 
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4 A INTEGRAÇÃO NA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS 

 

As entrevistas dos estudantes internacionais15 da Unilab permitem avaliá-la a partir 

de distintas dimensões que os integram e os envolvem em trajetórias de sobrevivência à guerra 

ao ensino superior: a qual me mostrou que eu estava diante de sobreviventes da guerra civil 

asiáticos, agora universitários no Brasil; a língua portuguesa (in)comum; o (des)conhecimento 

acerca da Unilab; a cidade de Redenção; a formação pessoal e o passado; o sentimento de 

gratidão; o estar em uma universidade no Brasil, e por fim, as percepções sobre a integração. 

Permitem, também, a partir do que foi relatado, situá-los em suas trajetórias de vida que 

compõem suas percepções sobre a integração na universidade. São dimensões avaliativas que 

demonstram ser indicadoras das dimensões de integração. As opiniões compreendidas são 

extraídas da construção de um contexto em que foram elaboradas as próprias opiniões acerca 

da integração.  

Para isso, identifiquei variáveis comuns em cada entrevista, das quais procurei 

aprofundar-me, quais sejam: da sobrevivência à guerra ao ensino superior, que demonstra a 

dinâmica de superação na vida de jovens timorenses que apesar da vivencia de guerra civil em 

seu país, conseguiram alcançar seus objetivos pessoais de adentrar na graduação; língua 

portuguesa (in)comum, que muito embora seja o principal pretexto motivador de cooperação 

entre os PALOP, aparece como dificuldade a ser superada; a Unilab (des)conhecida, associada 

a falta de informações sobre para onde estarão indo estudar, ou a divergência de dados 

apresentados sobre o Brasil e o impacto da realidade quando chegam no Maciço de Baturité; a 

cidade de Redenção, que em meio a falta de infraestrutura e urbanismo, sofre o impacto cultural 

e social no acolhimento de estrangeiros; formação pessoal e passado, que é instintivamente 

vinculada e relatada pelos entrevistados por ser parte inerente às suas trajetórias; sentimento de 

gratidão, o qual aparece como agradecimento pela oportunidade de integração que vivenciam; 

estar em uma universidade no Brasil, em que muitos relatam ainda não saber como descrever a 

sensação, emoção, impacto e reflexo de estarem alcançando o ensino superior em um outro país 

e percepções sobre integração, propriamente dita, revelando que a integração nem sempre 

enseja processos harmoniosos. Analiso aqui, as narrativas situando as especificidades desta 

integração especialmente considerando as características intrínsecas das trajetórias de vida dos 

                                            
15Reitero o já exposto inicialmente que embora reconheça a importância e participação dos estudantes brasileiros 

no processo de integração da Unilab, o foco desta pesquisa é sobre a percepção dos estudantes estrangeiros, 

portanto, o avaliar de seus relatos é o objetivo desta pesquisa. Entendo que, assim, não excluí os brasileiros em 

sua totalidade. Já que todas as entrevistas mencionam ações e atitudes dos brasileiros, inserindo-os ainda que 

indiretamente. 
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alunos, que formam e fazem parte da política de Cooperação Sul-Sul, entrelaçando suas 

experiências socioacadêmicas, que circundam e contextualizam o período em que vivem no 

Brasil para estudar na Unilab. 

Para tanto, considero que as trajetórias desses estudantes conduzem o percurso no 

tempo e no espaço que se interligam as dimensões de suas vidas que são apresentadas no 

decorrer de suas entrevistas, como a língua, a formação pessoal, o fato de estar no ensino 

superior, em outro país, a ótica da integração, e que aqui são analisadas. Além disso, considero 

também que os relatos das entrevistas permitem identificar características em referência às suas 

identidades, uma vez que, conforme relatam suas histórias de vida, os alunos estão produzindo 

suas identidades pessoais, paralelamente referindo-se a identidades socioacadêmicas, 

contextualizadas no tempo e espaço dos relatos, e revelando, assim, a compreensão de contextos 

que os envolvem (GUSSI, 200516). 

Entre tantos significados que os relatos17 das entrevistas constroem, estas permitem 

compreender os contextos sociais e culturais em que a integração se insere; a formulação de 

diferentes subjetividades nesse contexto, e como se dão os encontros dos entrevistados e eu, já 

que a maneira como se compreende supõe a presença de um interlocutor (GUSSI, 2005). 

A seguir, passo a analisar os relatos dos quinze entrevistados desta pesquisa, dos 

quais resguardo a identidade atribuindo-lhes nomes fictícios, mencionando que seus perfis 

emergem de seis nacionalidades: Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique, 

Guiné Bissau e Timor Leste. Sendo quatro mulheres e onze homens. Quatorze deles estão na 

faixa etária de 21 (vinte e um) a 28 (vinte e oito) anos, enquanto que somente um está na faixa 

etária de 45(quarenta e cinco) a 55(cinquenta e cinco) anos. A escolha dos entrevistados ocorreu 

aleatoriamente, em encontros casuais dentro do ambiente acadêmico, envolvem alunos dos 

cursos de engenharia de energias, enfermagem, bacharelado em humanidades, administração 

pública, sociologia, química, física e matemática. 

 

4.1 Formação pessoal e passado 

                                            
16 Para o escopo desta dissertação, o tratamento analítico e metodológico das entrevistas, como narrativas 

biográficas, estará focado em Gussi (2005;2008) a partir de sua discussão advinda dessa abordagem nas Ciências 

Sociais. Para uma discussão mais aprofundada, remeto ao próprio autor. 
17 Antes de debruçar-me sobre as transcrições, ainda que essa observação se torne objeto de análise mais a frente, 

é importante enfatizar que estas retratam a fala de seus locutores, e que por terem dificuldade na língua portuguesa, 
a falta de vocabulário causou lacunas em expressar-se através da fala, deixando frases soltas no meio das 

entrevistas. Muitas vezes é preciso ler e reler, contextualizar o sentido para melhor compreender, ressalvando 

eventuais desvios de pronúncias atrelados a especificidades do português falado em seus países. 
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                  Os reflexos das trajetórias eram expressados por meio de relatos característicos de 

aspectos formativos que vivenciaram em seus países de origem. A educação familiar, social, 

cultural era refletida nos relatos, vinculando-as como parte fundamental da sua vida no 

momento presente. 

Durante as entrevistas, era impossível eles não tocarem em pontos marcantes de 

suas trajetórias, formações, memórias, fazendo das entrevistas momentos de reflexões com o 

próprio passado e a vida atual. As fragilidades de uma experiência em formação se 

demonstravam ao não saberem identificar ou expressar a exatidão do significado unilabiano 

para si: 

 

“A Unilab, é....não sei, não posso dizer nada, só o tempo dirá isso pra 

mim. Eu terminei o ensino médio desde 2007, fiquei seis anos sem 

estudar, e depois eu encontrei essa oportunidade de entrar na Unilab.” 

(Bernardo – guineense). 

 

A vinda ao Brasil demonstra-se ser também, uma segunda oportunidade, uma 

continuidade de expandir conhecimento no processo formativo educacional. Para Vander de 

Guiné Bissau, a Unilab proporciona uma segunda graduação, completamente diferente da 

anteriormente cursada, na qual teve que adaptar-se ao novo perfil do curso estudado. Formado 

em Contabilidade em seus países de origem, optou pelo curso de Humanidades no Ceará. Essa 

situação mostra que a Unilab acolhe uma diversidade de perfis estrangeiros: quer sejam já 

graduados, quer sejam os que estavam sem perspectivas educacionais; quer sejam os que 

buscam pós-graduações: 

 

“Bom, logo no início era muito difícil para mim porque saí de 

disciplinas mais práticas para ir para disciplinas mais teóricas, era 

essa minha maior dificuldade. Mas isso não significa que era 

impossível superar isso. Nada é impossível para o interessado a 

empenhar-se. Eu graduei em contabilidade lá, vim aqui aprender um 

outro curso que é Humanidades porque mesmo sendo contabilista eu 

vou ter que interagir com pessoas, então preciso conhecer como 

interagir com essas pessoas, esse era meu maior desafio. Ter vários 

textos para ler, dava dor de cabeça, mas, acabei ultrapassando essas 

dificuldades.” (Vander - Guiné). 

 

Dentro de cada trajetória, encontrei aquela que tem uma representatividade 

enraizada na lacuna de oportunidade familiar, em que o caçula de oito filhos foi o único que 

conseguiu adentrar na graduação universitária. E que a adaptação aqui no Brasil, muitas vezes 

tida como o maior desafio para os estudantes estrangeiros, foi amenizada pela familiaridade da 
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realidade encontrada em suas raízes angolanas. Um perfil estudantil autodidata que se destaca 

pela sua facilidade de aprender e assim ir buscando ganhar a vida: 

 

“A Unilab para mim é uma oportunidade onde eu observo, assim, 

muitas vantagens. Partindo da base que eu sou a primeira pessoa da 

minha família que cursa o nível superior né? Sou o último filho dos 

meus pais, são oito filhos. Eu sou o primeiro a dar esse passo. Desde 

muito cedo tive uma independência muito…tive uma autonomia própria 

para correr atrás dos meus objetivos. Então a Unilab para mim é uma 

oportunidade que eu nunca tive né...É, em Angola eu ia entrar também 

no ensino superior, só que entrei na Unilab por conta própria. Ia lá 

fazer uma faculdade privada, no caso. Mas assim, a minha chegada ao 

Brasil, a minha adaptação, especificamente aqui em Redenção não foi 

muito difícil, digo, porque a realidade em que eu moro com a de 

Redenção não é tão diferente dos bairros de Angola, de algumas 

cidades de lá. E no meu convívio em Angola eu tinha muito contato, por 

intermédio do meu trabalho, com brasileiros, com franceses, italianos. 

Eu era designer gráfico. Eu sou autodidata. Eu trabalhei no Ministério, 

quer dizer, eu trabalho no Ministério do Exterior, mas no caso estou 

com a rescisão temporária do contrato. Aí não sei, se quando voltar eu 

continuo ou não. Aí eu passei no concurso público, tinha ensino médio, 

e passei no concurso né. E eu sempre tive contato com pessoas do 

mundo inteiro, e isso me ajudou muito, na questão de lidar com a língua 

em si, pois eu já tinha contato com alguns brasileiros, com alguns 

guineenses, cabo verdianos, moçambicanos. Só não são tomenses e 

timorenses. Então a adaptação aqui foi muito fácil para mim. A maior 

dificuldade que tive foi a financeira. Porque na minha forma de ser, no 

meu dia a dia eu gosto de lidar com as pessoas, eu gosto de fazer 

amizades, gosto de buscar coisas novas, de trabalhar com pessoas que 

promovem a integração, então acho que isso me proporciona uma 

abertura para um leque de conhecimentos no que diz respeito mesmo 

até a própria cultura das outras nacionalidades.” (Ricardo – Angola). 

 

A vontade de ir buscar experiências em outros países também é expressa mais de 

uma vez. Provavelmente, também atraídos pela língua em comum, Portugal é bastante 

mencionado como país de destino. Percebe-se, também, a diversidade da formação dos núcleos 

familiares e religiosos que os estudantes emanam: 

 

“Eu já estudava em Angola, nível superior, pagando. Lá tem 

universidade publicas também lá. Primeiro comecei por Psicologia, 

depois fui para Direito na Universidade Agostinho Neto, universidade 

pública lá, mas eu estava para ir pra Portugal. Então já estava com 

tudo programado e etc. Só que teve um pequeno problema em relação 

a concessão do visto, então estava meio acuado já com aquela 

preguiça. Irmãos de pai e mãe não tenho nenhum. Tenho uma irmã de 

pai e eu sou único filho único. Mas eu cresci com seis mulheres lá em 

casa, que a minha mãe cuidava de filhos dos irmãos dela. Meu pai ficou 
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com a minha mãe, depois separaram. Teve uma outra filha, mas depois 

também se separou. Comecei a escola com seis anos e terminei com 

vinte anos. Fiquei um tempo sem estudar durante um ano e meio. Aqui 

faço Sociologia, pretendo voltar e trabalhar em algo social de lá... 

Ministério, alguma coisa. E depois ir para a academia, mas só depois. 

Eu cresci na religião católica, depois fui para testemunhas de jeová, 

mas hoje em dia estou sem religião.” (Saulo - Angola). 

 

Outro fator bastante comum que observei durante as entrevistas, foi acerca dos que 

já cursavam uma graduação no seu país de destino ou já eram formados, e que, ao virem para a 

Unilab, optam por um curso completamente diferente do cursado anterior. Há nessa 

característica, a dúvida vocacional inerente a maior parte da juventude, mas me questionei o 

que poderia existir por trás dessas mudanças: os que já cursavam a universidade nos países de 

origem eram matriculados em instituições privadas com certo custo mensal. Estavam estudando 

lá, um curso por caber em seus orçamentos ou por desejo vocacional? Estariam no curso 

desejado por si ou por influência de seus familiares? Teriam visto na Unilab a oportunidade de 

cursarem os seus íntimos desejos, que em suas terras natais não seria possível? Essa mudança 

brusca e repentina nas disciplinas a serem cursadas causaria maior dificuldade ou facilidade de 

acompanhamento pedagógico? O Vicente cursava Engenharia em uma universidade paga de 

São Tomé, apesar de sempre ter desejado a Medicina durante o ensino médio, adentrou em 

Enfermagem na Unilab: 

 

“Porque lá eu já estudava, cursava a Engenharia Eletrônica e de 

Telecomunicações, mas durante o ensino médio, o meu foco era 

medicina. Aí quando veio essa oportunidade de vir pra ca, né, então, 

eu não perdi a chance né. Na verdade, aqui na Unilab eu escolhi 

engenharia como a primeira opção e enfermagem como a segunda. 

Graças a Deus deu enfermagem, e cá estou eu fazendo. Lá era 

universidade pública, e era paga mediante o pagamento de uma fatia, 

a gente chama de propina. Minha família é de três filhos, a mais velha 

já concluiu, ela fez Direito econômico e Direito administrativo. E a 

mais nova está cursando agora, está fazendo Relações Internacionais. 

Não penso mais tentar medicina, os professores quando nos 

apresentam o material a gente cria essa paixão, que é uma forma 

diferente de ver as coisas. A enfermagem eu acho que é mais completa 

do que a medicina, nada contra, mas eu acho. A gente estuda por 

completo o corpo humano e começa a entender melhor. Não quero 

Engenharia mais não. Pretendo terminar enfermagem, mas também 

pretendo especializar, porque ainda não existem enfermeiros 

especializados em São Tomé no hospital.” (Vicente - São Tomé e 

Principe). 
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 No caso de Vicente, a expressão de satisfação ao relatar estar cursando enfermagem 

chamou minha atenção em seu relato, pois embora a vinda para a Unilab tenha representado 

brusca mudança da área de curso que já cursava, expressou ser um verdadeiro encontro 

vocacional com o curso de enfermagem. 

4.2 Língua portuguesa (in)comum  

 

A maioria dos estudantes estrangeiros da Unilab e, portanto, oriundos da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) são atraídos para a experiência de 

estudar no Brasil, sob o pretexto da língua portuguesa em comum, o que facilitaria a 

compreensão e aprendizados do ensino oferecido. No entanto, a dimensão avaliativa inicial que 

me chamou atenção imediata foi a da língua, pois era explícita a dificuldade de expressar-se 

dos entrevistados, perdidos em meio à falta de vocabulários e fluência, bem como, para mim, a 

difícil tarefa de compreender a fala e entender o falado. A partir dessa acepção, percebi como a 

dimensão de integração é atingida a partir do aspecto linguístico. Lino, um estudante timorense, 

observa que o português aprendido em Timor Leste foi oriundo de professores de Portugal, 

portanto, sentiu o impacto das diferenças ao chegar aqui, somado aos fatores como sotaque, 

velocidade, gírias, etc.: 

 

“A maior dificuldade que encontrei quando cheguei aqui foi a língua 

né? Principalmente o sotaque, porque o modo de interpretar das 

pessoas é diferente né? De um lugar para outro. Por exemplo...o Brasil 

não entende o português de Portugal. Portugal também não entende o 

que o Brasil está falando. Isso faz com que todo mundo não entenda... 

mas com o decorrer do tempo, você passa a entender melhor. Eu tive 

uma reprovação, aliás, duas, no início do curso. A reprovação foi por 

questão das interpretações, meu erro era em relação a escrita, e outra 

eu acho que é nosso erro mesmo...a gente não faz o trabalho de acordo 

com o professor diz ai isso faz com que a gente reprova né?”(Lino-

Timor Leste) 

 

Os relatos de Lino e Manoel, outro estudante estrangeiro, me fez perceber que os 

desafios ocasionados pela variação da língua portuguesa, afetam o desempenho acadêmico, 

levando-os a reprovações e dificuldades de acompanhar as disciplinas: 

 

“A língua foi uma coisa difícil para mim também... no início, eu não 

entendia muito bem. Mas algumas palavras também do lado brasileiro 

a gente fala em língua portuguesa de Portugal, o que dificulta também 

a relação com os brasileiros... E depois a gente teve[iniciou] 

convivência com os brasileiros e a gente aprendeu um pouco com os 

brasileiros. Fiz um curso de português lá no Timor Leste durante três 
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meses antes de chegar aqui. Eu entendo o que os brasileiros falam ou 

explicam alguma coisa, mas para mim é difícil eu me expressar em 

relação às[em dar] explicações aos brasileiros. Nas disciplinas eu senti 

um pouco de dificuldade no início do trimestre...depois disso eu não 

senti mais. Reprovei duas disciplinas no mesmo trimestre...hoje estou 

melhorando. Essas reprovações foram pelo fato de que eu não estava 

entendendo bem o português e também não estudei muito durante o 

trimestre. ”(Manoel – Timor Leste) 

 

A dificuldade relacionada à língua foi expressa ainda no período antecedente à 

Unilab, quando estudantes estrangeiros fizeram cursos de extensão em língua portuguesa em 

seus países de origem, e demonstraram ser um dos seus primeiros contatos com maior 

profundidade junto à língua. A entrevista de Josué demonstrou que eles apresentavam 

dificuldades visíveis na fala portuguesa ainda na origem, e que, mesmo assim, foram aprovados 

na seleção para a Unilab. A partir desse relato, me questionei acerca dos critérios levados em 

consideração no Processo Seletivo de Estudantes Estrangeiros - PSEE da Unilab. Ora, os alunos 

são selecionados por meio de uma redação escrita em português. In casu, mal sabiam falar, 

tampouco escrever: 

 

“No início quando a gente ainda estava lá no nosso país Timor Leste a 

gente não conhecia a Unilab...aí quando lá teve uma bolsa pra 

Unilab...como a gente estava estudando numa faculdade chamada 

UNTL, teve 120 bolsas para estudantes da UNTL. Aí quando a gente 

fez uma inscrição... a gente entregou os documentos para fazer a 

inscrição e a gente passou nessa análise de documentação. E a partir 

disso, teve dois professores do Brasil que estavam lá e depois um 

timorense, eles fizeram uma entrevista com a gente e a gente passou. 

Mas o português que a gente falou, foi um português muito complicado, 

acho que ficou difícil deles entenderem. Mas eles entenderam. A gente 

falou pouco, mas a gente passou essa fase. Depois disso, teve um curso 

de extensão de língua portuguesa...que foi ministrado pelos professores 

brasileiros... durou seis meses, daí [foi aí]que a gente entendeu um 

pouco o português, só um pouco. Foi lá ainda esse curso. Durou seis 

meses e depois disso a gente esperou para fazer a viagem para 

cá.”(Josué – Timor Leste) 

 

A entrevista com a Madalena oriunda do Timor se destaca, diante das demais, no 

fato de ter sido alfabetizada em português. Percebi que noventa por cento dos estudantes 

estrangeiros entrevistados demonstravam profunda dificuldade em relação à língua. Apesar de 

ter desfrutado de curto período escolar, Madalena chegou a ser alfabetizada em língua 

portuguesa. Isso representou a semente linguística plantada em sua vida. Todavia, era costume 

na época, comunicar-se dentro de casa no dialeto local. Atribuo essa cultura ao fato do 
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desconhecimento acerca da existência da língua portuguesa, que fazia com que as crianças só 

tivessem contato com o português na escola, além de questões políticas e de sobrevivência no 

contexto da guerra: 

 

“Fui alfabetizada em português, porque no momento que eu 

andava[estava] no colégio... passei seis anos direto no colégio né?! 

Comecei a aprender português. Mas nos meus primeiros anos, meu pai 

me levou para um colégio muito fraco... eu não sabia de nada não, 

fiquei só aprendendo outras coisas. Só que nos primeiros anos, perto 

da área [época] do ABC... porque naquela altura era ABC, pré-

primário e primeira classe, eu estudava num colégio em que era 

orientado pelas madres Dominicanas. Aí quando o colégio foi fazer 

uma reforma... eu passei para outro colégio...fui transferida para outro 

colégio orientado pelas madres Mananciais[no qual era de educação 

melhor, e aprendeu o português]. Dentro de casa era Tétum e o meu 

dialeto. Como sei falar mais meu dialeto, as vezes o Tétum não sei nem 

falar. Hoje é comum o Tétum dentro de casa e o português na escola. 

No meu tempo... eu só aprendi meu dialeto[ dentro de casa]. Teve uma 

época que... quando fui para casa eu tinha dificuldade de falar meu 

dialeto, porque no colégio a madre proibia. Ela só deixava falar o 

português. Quem falava ficava de castigo. Isso era para promover o 

português.”(Madalena- Timor Leste) 

 

Ainda que de modo precário, o português era ensinado nas escolas timorenses, em 

virtude dos resquícios da invasão indonésia e a fragilidade de implementação autônoma de 

currículo em um pós-guerra. Sobre isso, Josué do Timor relata a dificuldade escolar enfrentada 

durante esse período: 

 

“Aí a gente foi estudar... mas mantendo ainda currículo da Indonésia. 

Porque quando os indonésios saíram, a gente ainda não tinha essa 

autonomia de fazer nosso currículo mesmo...de implementar o que 

queríamos fazer. Aí pegamos essa experiência do currículo da 

Indonésia para aplicar na escola...aplicamos a língua indonésia para 

todas as ciências que existem no ensino. Não existia uma língua 

portuguesa como sendo uma disciplina. Então, em 2002 eu estava no 

ensino fundamental...foi então que começou o português...como uma 

disciplina ensinada no ensino fundamental...aí eu aprendi. Naquela 

época...foi difícil porque os professores não sabem a língua 

portuguesa. Eu só tive contato com o português na escola aos doze 

anos... somente uma vez nessa disciplina. O malaio é o idioma utilizado 

na escola. A minha carreira de estudante durante a vida acadêmica é 

só na língua malaio mesmo. O português eu aprendi só numa 

disciplina. A minha dificuldade aqui na Unilab está relacionada a não 

entender a língua portuguesa. Os seis meses de curso que fiz aqui foi 

muito bom...o professor era muito bom...ele exigiu bastante da gente... 

para a gente estudar. ”(Josué – Timor Leste) 
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As dimensões linguísticas identificadas principalmente entre os timorenses são 

justificadas por questões históricas e culturais em seu país de origem. 

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. (NOBRE,2015; 
pag. 58) 

 

Os desafios ocasionados pela variação da língua portuguesa, somados à falta de 

fluência, afetam o desempenho acadêmico, levando-os a reprovações e dificuldades de 

acompanhar o conteúdo das disciplinas. 

Embora os países parceiros façam parte da chamada CPLP, constata-se que a língua 

portuguesa não é a materna nesses países. Ou, no caso da Unilab, que esse não é um critério 

relevante no processo seletivo. 

A observação da dificuldade linguística e suas variações que afeta, entre outras 

relações, o desempenho acadêmico e o convívio entre colegas, é acompanhada na continuidade 

dos relatos, incluindo os de Lícia e Bruno, ambos de Guiné Bissau: 

 

“Eu tento interagir com todo mundo, mas só que sempre tem aquelas 

pessoas...que não sei se é por causa dos costumes ou raça ou alguma 

coisa...sempre tem aquele que você fala mais, principalmente com os 

meus nacionais e com outros também estrangeiros, tipo: angolanos, 

moçambicanos...Sobre os desafios que convivi aqui, acho que a maior 

dificuldade é sobre a linguagem, e sobre desempenhos...Eu acho que 

tem dificuldade na parte de preconceitos, mas eu considero a maior 

dificuldade de quando a gente chegou aqui é sobre desempenho...que a 

linguagem é um pouco diferente né?!A gente fala português lá, mas a 

gente fala português de Portugal; é diferente. Essa para mim foi a 

maior dificuldade. ” (Licia-Cabo Verde). 

 

“Bom assim, minha convivência com estudantes brasileiros, eu diria 

que é uma convivência boa, ou seja, normal né... porque, assim...em 

particular respeito todo mundo da mesma forma que me sinto também 

respeitado pelas as pessoas que conheço. E com os estrangeiros é a 

mesma coisa...só que a gente acaba tendo mais afinidade com o pessoal 

do seu país que você veio junto e mora junto né...Então tem coisas que 

podem ser compartilhadas entre vocês, mas outras que não podem ser 

compartilhadas entre brasileiros, por exemplo. Não digo isso por falta 

de confiança, mas é por cultura mesmo, ou seja, tem coisas que a gente 

faz que achamos que é correto; e tem coisas que os brasileiros fazem 

que é diferente. Exemplo: tem palavras que a gente usa que em 

português de Brasil é tipo palavrão; e tem palavras que eles[os 

brasileiros] usam, que na nossa linguagem seria palavrão, ou seja, tem 

termos que você pode usar com colegas do mesmo país mas não pode 
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usar com brasileiros para que não se sintam ofendidos.” (Bruno-Cabo 

Verde). 

 

O impacto da mudança de sotaque, de velocidade da fala, de pronúncia, de gíria, de 

vícios de linguagem, para o ambiente universitário em outro país também é visto na fala de 

Virna, uma moçambicana: 

 

“Na primeira semana quando eu cheguei eu tive muita dificuldade...era 

questão mesmo de hábito. Meu primeiro dia de aula eu não entendi 

quase nada...lembro que a professora falava muito rápido e depois fui 

me acostumando...a professora também diminuiu a velocidade e foi 

melhorando.”(Virna- Moçambique) 

 

Apesar de alguns países proporcionarem aos alunos preparação prévia por meio de 

curso de português introdutório antes da vinda ao Brasil, não supera a importância e necessidade 

de imersão total na língua para obter condição suficiente de acompanhar aprendizado 

universitário. Exigir de um aluno o aprendizado em língua diversa da vida formativa pedagógica 

no período escolar, refletiu em reprovações de grupos de estrangeiros na Unilab: 

 

“Minha maior dificuldade que eu encontrei aqui foi o português 

mesmo... porque a gente aprende o português de Portugal lá, numa 

disciplina do ensino fundamental, a partir do 7º ano. Então a gente 

conhece um português um pouco e é o de Portugal. Mas quando a gente 

chegou aqui foi muito horrível...até os amigos brasileiros falavam o 

português...eu não entendia nada...porque o sotaque sai...a voz sai 

diferente...enfim eu não entendia nada. Aí eu me perguntava ‘ Ele está 

falando em qual sentido? Eu não posso[consigo] entender nada!”. 

Como a dificuldade maior foi o português...então aqui teve um curso 

intensivo também de língua portuguesa, acho que foi de seis meses. Foi 

no início, quando ainda estava de greve...acho que chegamos em março 

e em maio ainda estava de greve...e a gente continuou em setembro. A 

partir de março fizemos um curso de língua portuguesa. Não só de 

língua portuguesa, mas de ciências também. Porque lá, por exemplo, a 

biologia, a física, a matemática, a gente não estuda em língua 

portuguesa, não. A gente estuda com a língua malaia. Então, a maior 

dificuldade a gente encontrou também na ciência. Eu reprovei no inicio 

uma disciplina. Mas isso não é, para mim, muito não. Mas os amigos 

reprovaram muito. Para mim está relacionado a dificuldade de 

aprender e entender na língua portuguesa. Como a gente pode 

aprender ciências, biologia na língua portuguesa?” (Josué – Timor 

Leste). 

 

Os entrevistados de Cabo Verde e Angola não demonstraram dificuldade na 

fluência e vocabulário, nem sequer consideraram ou mencionaram a barreira linguística. 
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Todavia, no caso específico do Timor Leste, todos os entrevistados de lá relataram extrema 

dificuldade nesse aspecto. Porém, caso haja a continuidade de envio de alunos estrangeiros 

timorenses para a Unilab, essa realidade tende a se modificar. Pois, o governo do Timor assinou 

decreto em 2008, que propõe acelerar a reintrodução das línguas oficiais (tétum e português) 

nas escolas, classificando-as como índice de normalização do ensino. Contemplada essa 

mudança, os estudantes timorenses vindouros da Unilab, apresentarão melhor familiaridade e 

fluência na língua. 

 

 4.3 A Unilab (des)conhecida 

 

A vontade de buscar oportunidade de estudo fora se mistura em relação ao 

desconhecimento acerca da Unilab, especialmente vindo de países com limitações de 

propagação da tecnologia, incluindo a velocidade das informações. Interpreto suas vindas como 

demonstração de atitude de aposta num futuro incerto e em local não tão conhecido. O modo 

com que as notícias sobre a Unilab chegam aos países parceiros é extremamente limitado, e a 

divulgação se dá prioritariamente com base nos que os atuais estudantes comentam com 

familiares e amigos de lá. 

O estudante Josué, dimensiona uma espécie de propaganda enganosa do Brasil 

divulgada através de imagens que não retrataram a realidade que os estrangeiros encontram ao 

chegar ao Ceará: 

 

“Mas a Unilab a gente não conheceu, não. Teve um CD que foi 

elaborado da Unilab e que foi ministrado[apresentado] pela 

professora Socorro, e a gente estava lá[ no Timor Leste] assistindo 

como era a Unilab...daí que a gente conheceu um pouco a Unilab e a 

cidade de Redenção. E depois disso a gente fez a viagem para cá. 

Depois que eu cheguei aqui, o que me mostraram da Unilab não é muito 

parecido não. Porque assim... o que foi apresentado lá pelo CD só 

pegaram aquelas belezas que tinham aqui, por exemplo, os 

apartamentos mais legais, as coisas mais maravilhosas, aquilo que não 

estava bom eles não mostraram. A gente conheceu essas belezas lá e 

ficamos ‘ah, que legal! Temos que ir para o Brasil, lá é uma cidade 

maravilhosa[Redenção], temos que ir para lá para estudar!’. Para mim 

não é muito ruim não, a diferença é apenas as situações que não 

mostram a realidade, porque quando no início de nossa chegada aqui 

em Redenção, o hospital ainda estava construindo...mas se tivessem 

dito que as coisas não estavam boas, que as condições da cidade não 

estavam boas, né?” 
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A situação com que se depararam aqui, ainda que sem infraestrutura, não difere em 

muito da que vivenciam em seus países de origem, ou até mesmo representem suas realidades 

de lá, o que até facilitaria o costume ao novo local de moradia: 

 

“Mas assim, a minha chegada ao Brasil, a minha adaptação, 

especificamente aqui em Redenção não foi muito difícil, digo, porque a 

realidade em que eu moro com a de Redenção não é tão diferente dos 

bairros de Angola, de algumas cidades de lá.” (Ricardo-Angolano). 

 

Há também a demonstração de que meios tradicionais de comunicação e 

divulgação, embora restritos, são eficazes em países que dispõem de acesso à internet limitado 

e que é dessa maneira que muitos estrangeiros conhecem ou tem o primeiro contato com a 

Unilab: 

 

“Então, eu tive o conhecimento do programa da Unilab através da 

embaixada do Brasil mais concretamente por meio do Centro Cultural 

Brasil e África em São Tomé e Príncipe. Ai quando, tipo, eles abrem o 

edital, eles fazem propaganda, publicidade aí então eu me interessei, 

né, para vir cá estudar.” (Vicente- São Tomé e Principe). 

 

Por meio de políticas de cooperação internacional com Portugal e Brasil, 

relacionadas à formação e qualificação de professores, Madalena fez cursos que lhe 

possibilitaram conhecer professores brasileiros das formações, e que por meio destes, tomou 

conhecimento da existência da Unilab: 

 

“Então em 2002 eu fiz o curso de formação de professores com o 

pessoal de Portugal sobre a língua portuguesa tendo somente estudado 

até a quarta série. Em 2012, depois de dez anos ensinando, 

seguindo[fiz] a formação da língua portuguesa com os professores de 

Portugal, e a formação de um programa do Timor de 2008 a 2010. Essa 

formação da língua portuguesa com professores de Portugal... eles 

deram isso aí[ promoveram a formação] para bacharelado também. 

Depois na Educação[ no Ministério de Educação do Timor] eles 

fizeram um teste para todos os professores que não tinham 

diploma...para poder obter um diploma. Ai a gente fez um texto[ o teste 

] também para receber o diploma. Aí depois, com os professores 

brasileiros[ com a formação ofertada pelos brasileiros] durante dois 

anos, eu recebi um diploma de magistério também. Eu conheci a Unilab 

no final de 2010, no final da formação.”(Madalena- Timor Leste) 

 

A decisão de vir cursar o ensino superior no Brasil requer renúncias e coragem. 

Coragem para deixar a família, o casamento, os filhos, a moradia, a cultura, os costumes e vir 



 51 

desbravar o desconhecido, pois as informações acerca da universidade eram extremamente 

escassas. Em meio a isso, Madalena experimentou de questões preconceituosas relacionadas à 

sua idade e a insegurança na decisão de ir estudar fora: 

 

“Sou casada desde 1980, meus filhos ficaram todos lá. Essa decisão de 

vir é muito complicada...porque a gente não sabia nada né...enviamos 

os documentos e em fevereiro de 2011 saiu o resultado que tínhamos 

sido aprovados. Fomos aprovadas...mas ninguém tinha certeza, porque 

com a nossa idade, lá no Timor, dizem que não servíamos mais para 

dar aulas. Na época tinha 46 anos, e hoje eu tenho 53. Estou aqui desde 

2011.1, cheguei com 47 anos. Era uma idade complicada...porque 

dizem que já é velha, que não devemos mais ir para aulas, que era coisa 

só para os novos. A gente ficou sem saber para onde ir...e quando fomos 

na embaixada[ do Brasil no Timor] e na Educação[ no Ministério de 

Educação], nos disseram que achavam que nós não íamos, porque a 

bolsa seria para os meninos mais jovens e não para nós. Disseram que 

nós não servíamos mais para estudar. Mas o embaixador do Brasil de 

lá[ do Timor Leste] sempre foi muito educado e dizia que nós podíamos 

contar com ele. E eu disse para o embaixador que o nosso próprio 

Ministro[ de Educação] dizia que nós não tínhamos mais idade nem 

sangue para estudar.” (Madalena- Timor Leste) 

 

A crítica à idade não foi absorvida, nem motivo de descontinuidade do que almejava 

pra si. Com o espírito esperançoso, Madalena trilhou seu caminho de vontade até chegar à 

Unilab, embora tivesse inúmeros motivos para desistir. 

 

4.4 A cidade de Redenção 

 

A Unilab carrega em si duas características que influenciam no discurso dos 

entrevistados: a interiorização e a internacionalização do ensino superior. Uma universidade 

com perfil diferenciado foi trazida para uma pequena cidade no interior do Ceará, por sua 

representatividade histórica e simbólica em prol da abolição dos escravos. Concomitante com 

a junção do perfil internacional, na promoção da Cooperação Sul-Sul, por meio dos países 

parceiros de língua lusófona. 

Essas características da Unilab são presentes nos discursos dos estudantes e 

refletidas sobre o sentimento de solidão misturado a timidez e resulta na dificuldade em formar 

amizades e conviver com os moradores da pequena cidade conforme afirma o jovem Bernardo, 

de Guiné Bissau: 

“Com os brasileiros da cidade de Redenção não tem convivência... não 

tenho porquê... isso não é só de mim. As vezes a gente quer fazer 
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amizade, mas fica limitado. Na minha pessoa...eu estou limitado em 

fazer amizades. O meu humor, o meu modo de ser. Tem muitos desafios 

aqui...porque é difícil viver numa cidade há 3 anos sem fazer amizade 

com ninguém... isso é estranho. Você imagina estar num local...numa 

comunidade há 3 anos e não ter nenhum amigo...não ter convivência 

com ninguém...não ter proximidade com ninguém, isso é estranho.” 

(Bernardo- Guine Bissau). 

 

A consciência em forma de maturidade de reconhecer em uma adversidade (no 

caso, dificuldade de convivência) a necessidade do readaptar-se ao modo e estilo de vida da 

comunidade local também é frisada: 

 

“Sobre a convivência na cidade de Redenção, é difícil mesmo...e nos 

ajuda também a interagir com essas pessoas porque viemos para cá e 

temos que nos readaptar a uma nova cultura, a uma nova forma de ver, 

e também sentir como é difícil estar fora de seu próprio país.” (Vander 

- Guiné Bissau). 

 

O impacto de conflito social e cultural gerado nas diferentes formas do lidar e 

conviver entre os recém-chegados na cidade com os habitantes locais, que muitas vezes mais 

funcionam como meros observadores críticos. Observa-se também, a tentativa de continuidade 

de práticas religiosas herdadas, provavelmente, de seus usos e costumes do seu país de origem: 

 

“Com os moradores da cidade de Redenção, a convivência não tem 

sido muito boa, eles não são acolhedores. Não sei porque, mas quando 

a gente vai para Acarape a gente vê que a situação é totalmente 

diferente. Mas o povo redencionista não é muito acolhedor e não tem 

muitas amizades com a comunidade em si. Situações a gente vivencia 

todo dia né, por exemplo: eu saio da minha casa e passo…tipo, a 

educação que eu tive é que quando passar por alguém dar bom dia, boa 

tarde. E quando eu faço isso, eu não recebo o retorno, eles não 

respondem. Simplesmente ficam calado e vão. Outra situação é tipo, 

quando vê africano né? Já me viram e começaram a apontar para mim 

e falar “ não, lugar de africana é na África e não deveria estar aqui”. 

Sobre adaptação, eu fico mais com africanos. Com brasileiros é 

somente na sala de aula e outros eventos. Agora, sobre a cidade, eu 

não sou muito de sair. A minha trajetória é casa- faculdade-casa ou 

igreja.” (Virna - Moçambique). 

 

Uma consciência e interpretação mais aprofundada da dificuldade social que se 

deparou nos moradores locais, gerou um pensamento além, de necessidade de mudança e 

corroborar para que esta ocorresse, atribuindo a falta de conhecimento a um conceito de 

ignorância: 
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“Com a cidade, os moradores..assim ó...no início, eu condenava muito 

o povo daqui da cidade, hoje com mais tempo, com mais maturidade 

dentro da universidade, eu percebi que a ignorância é uma coisa que 

atrapalha muito as pessoas. Então, aqui é interior, o pessoal não tem a 

mente muito esclarecida, então eles permaneceram na ignorância e vão 

continuar na ignorância porque eles pensam que estão certos, mas na 

verdade quem tem aquela verdadeira coisa percebem que eles são 

ignorantes. Então eu acho que é melhor... na minha opinião né... não 

confrontar com as ideias, porque aqui a maioria das pessoas são 

ignorantes e não tem conhecimento sobre o espaço que o planeta Terra 

exerce aqui nesse Universo... então não sabem que existe outros povos, 

outras línguas, e acabam sendo muito ignorantes, falando coisas que, 

sinceramente, você como universitário fica até triste de ver uma pessoa 

ignorante... mas é assim, vamos construindo a universidade. A 

universidade também vem para dar esse suporte para o povo e acredito 

eu que a comunidade com um tempo vai mudar. Mas também eu não 

posso generalizar... Tem pessoas que tem consciência das coisas, tem 

pessoas que sabem se relacionar com qualquer tipo de ser humano, 

porque nós não somos homem de Ceará, nós não somos homens do 

Brasil. Somos homens desse planeta, então temos que estar aberto para 

tudo que é conhecimento. Então vamos construindo isso 

sucessivamente. As dificuldades foram muitas, mas, assim, é 

primeiramente, a questão da moradia né, e eu também falo da 

ignorância de música alta. Aqui é uma cidade universitária, sabe? Você 

tem que ter muita concentração para os estudos e eu morei num local 

que embaixo era um centro comercial e muito barulhento. A cidade 

inteira e os brasileiros não entendem que aqui é uma cidade 

universitária e colocam a música muito alta, e também a grosseria e 

racismo, sabe? É muita coisa, é a afetividade que você precisa de ter 

em forma de relacionamento.... Água, luz, alimentação, muitas coisas 

que... Mas isso é o mínimo, porque isso foram poucos dias para eu me 

adaptar. Mas o meu desafio é tentar unificar os nossos parceiros, os 

nossos irmãos dos países parceiros para tentar fortalecer as relações, 

não só os países do continente africano, mas também o Brasil, que 

fazemos parte dos países do Sul né? Tentar fortalecer as forças e 

perceber qual é verdadeira logica da política internacional.” (Gil – 

Cabo verdiano). 

 

Observou-se também a vivência de dificuldades da falta de infraestrutura no âmbito 

da saúde da cidade. Isso me faz enfatizar que, embora venham para estudar no Brasil, usufruem 

das mesmas dificuldades governamentais que nosso povo sofre, assim como, dos mesmos riscos 

das consequências omissivas dos governantes, que podem resultar em agravamento da doença 

ou até mesmo óbito de um estudante externo: 

“Quanto a saúde é muito difícil, porque lá tem que esperar muito 

tempo, é complicado para mim. A gente já foi lá com a minha irmã que 
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também estuda aqui, que teve a doença, e a gente ficou esperando muito 

tempo para atender, mas deu certo.” (Manoel - Timor Leste). 

 

O impacto do costume gastronômico também é lembrado, aliás, também compõe o 

processo adaptativo de todo aquele que se propõe experimentar um lugar novo. Inclusive, a Pró-

Reitoria de Assuntos Estudantis trabalha junto aos responsáveis do restaurante universitário 

com o objetivo de oferecer pratos típicos de cada país. Para isso, foram feitas pesquisas, buscas 

de receitas, para que fosse diminuída a brusca mudança no paladar dos recém-ingressos, além 

de promover uma interculturalidade aos brasileiros, quando ficam possibilitados de 

experimentar comidas típicas africanas e timorenses: 

 

“Moro em Redenção, na rua José Castelo Branco, a vizinhança é 

tranquila, e me tratam bem. Na alimentação, você vem com o seu gosto 

ne, com o seu costume, e sair para o outro lado do mundo, que não é o 

nosso, de primeiro a gente não gosta. Mas depois, querendo ou não, a 

gente se acostuma com aquela comida, pois não tem como fugir, aquela 

é a realidade. Você agora está no Brasil, aqui no Ceará, onde a comida 

é exatamente essa aqui. Se você não quiser comer, vai comer o que? 

Até que de certa forma, no sábado e domingo, como não comemos na 

Unilab, a gente compra aquela comida que gostamos para comer. 

Durante a semana todo mundo estuda, tem trabalho para fazer e não 

tem como cozinhar o que gosta. A gente come aquilo que está 

disponível.” (Lino – Timor Leste). 

 

A experiência no Brasil acaba virando uma rememoração de infância, na qual se 

divide a moradia com um conhecido que também apostou na experiência da Unilab, e que, 

infelizmente, tornam-se alvo de atos locais relacionados ao preconceito. Ao mesmo tempo em 

que corrobora com a ideia de que não houve uma preparação municipal para o recebimento da 

uma universidade no porte e perfil unilabiana. O preconceito emerge do desconhecimento. O 

impacto de passar a conviver com estudantes estrangeiros reflete no despreparo expressado 

pelas atitudes dos moradores da cidade: 

 

“Sobre a moradia, eu morei sozinho durante muito tempo, somente no 

ano passado comecei a morar com um amigo de infância que veio para 

cá no ano passado. Mas sempre morei sozinho. Moramos num 

apartamento, tem dois quartos e pagamos setecentos reais de aluguel. 

Para mim, eu sei que a cidade é racista, são preconceituosos, porque é 

notório, é notável, você andando pela rua você dá conta. Algumas 

pessoas já me abordaram na rua com algumas perguntas assim: lá tem 

shopping? Quando eu fazia muay thai alguns colegas perguntavam 

essas coisas: vocês compram roupa aonde? Lá tem shopping? Lá tem 

isso? La tem aquilo? Já ouvi colegas me perguntando coisas absurdas: 



 55 

se lá o pessoal anda de elefante, se dormem em arvores, tipo, coisas 

assim desse gênero, coisas que são muito comuns. Se eu estiver com 

uma brasileira e andar de mãos dadas, por exemplo, num domingo na 

praça que tem aqui e passar por senhoras e jovens que ficam ali 

sentados, você sente você nota a forma como o pessoal olha para você. 

Para amenizar essa situação poderiam ser feito palestras, 

conscientizar esse povo porque foi trazida pra cá a Universidade mas 

não lhes deram nenhum tipo de preparo pra receber pessoas diferentes, 

pessoas que não estão acostumadas e eles são extremamente racistas, 

extremamente preconceituosos. Talvez comigo, que não sou muito 

aberto assim com o pessoal da cidade, eu apenas comprimento o 

pessoal da cidade, saio de casa direto para a aula, então não tenho 

muita essa facilidade e eles não tem essa proximidade de comentarem 

ou falarem certas coisas. Mas eu ouço outras coisas absurdas que 

acontecem com outros meninos que, eu as vezes penso até, a minha 

própria mãe diz, que eu sou muito ranhoso, pessoa que se chateia à toa, 

e eu as vezes com essas coisas não tenho isso de ver que ele falou tal 

coisa de mal, e eu vou olhar e me calar. Eu digo na hora, eu falo na 

hora, se a pessoa tentar me menosprezar, eu vou desprezar o dobro.” 

(Saulo – Angola). 

 

A necessidade de promover políticas sociais e culturais locais se afirmou diante dos 

relatos de dificuldades enfrentadas no dia a dia com a população redencionista, considerando 

que as condutas dos moradores locais possam ser reavaliadas após a conscientização e 

conhecimento sobre o papel e função de uma universidade como a Unilab para a cidade de 

Redenção: 

 

“Então isso é o maior problema. Se eu tivesse que de dizer qual é a 

nossa maior dificuldade aqui como estudante estrangeiro, eu acho que 

é ainda a não adaptação da comunidade de redenção em si com a 

questão do ser estrangeiro, com a questão da internacionalização. 

Porque nós estamos falando de uma cidade que até pouco tempo não 

tinha nem a metade da população que tem hoje, e isso explica muita 

coisa. A Unilab proporcionou para a cidade em si um leque de 

aberturas e oportunidades, mas estamos diante de uma cidade que é 

muito tradicionalista e que é uma coisa que não vai ser mudada tão 

facilmente assim, mas há na comunidade em si, no geral, uma abertura 

diferente. No decorrer do tempo, com o passar do tempo, as pessoas 

vão poder compreender o verdadeiro significado da Unilab.” (Ricardo 

– Angola). 

 

Não bastassem conviver com a dificuldade de relacionamento e acolhimento da 

cidade, os estudantes tornam-se alvo e vítima da violência local. A promessa de que a 

universidade dispõe de locais para residência temporária, não se concretiza ao chegar a 

Redenção. Enfatizo que há sete anos a universidade funciona sem um prédio de residência 
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universitária. Nas propagandas da Unilab para atrair estudantes do exterior, era veiculado que 

existiria um prédio para acomodá-los durante seus estudos, porém, houve problemas junto à 

construtora que atrasou as obras. Hoje em dia, a oferta de residência temporária foi substituída 

por auxílios moradias aos estudantes, os quais são submetidos a valores de alugueis super 

inflacionados pelos locadores locais: 

 

“Aqui a convivência com o nosso sistema é difícil, a aproximação, a 

comida é diferente. A gente pode dizer que viemos de um sistema muito 

social, de ajudar muito aos outros, de aproximar uns aos outros, e essa 

proximidade é intensa mesmo, para nós. E para cá, para os amigos 

brasileiros, essa ideia, a gente não encontrou aqui. É porque cada um 

faz o seu, cada um vai no seu caminho. Existe esse sentimento de ajuda, 

mas a gente encontrou em poucas pessoas. Cada vez que a gente se 

encontra num caminho, a gente diz ‘-bom dia!’ E a pessoa não 

responde, não olha para a gente. Na segunda vez repetimos e falamos 

bom dia, mas na terceira vez já não fazemos mais, passamos a calar a 

boca mesmo. A gente fala com uma pessoa que nem responde, nem fala, 

nem olha para gente. Nessa perspectiva, faz com que essa integração 

seja nada. Como que a gente pode fazer integração sem essa relação? 

Eu moro com seis pessoas, comigo sete, todos timorenses na cidade de 

Redenção. Como a gente é sete pessoas, era mil e trezentos reais o 

aluguel mas abaixou para mil duzentos e cinquenta. É uma casa 

grande, muito boa a moradia. No início antes morávamos lá no centro 

de Acarape, mas não sei se você ouviu essa situação, quando nosso 

amigo pegou uma bala que o ladrão atirou. Teve um assalto lá em casa 

ai nosso amigo foi vítima. Daí que a gente se mudou. Invadiram nossa 

casa, foi uma hora da manhã. Três pessoas invadiram, uma pessoa 

armada. Eles pegaram três celulares. Atiraram na perna, mas graças 

a Deus, está bem. Depois dessa situação a gente mudou. Depois desse 

acontecimento, a polícia passou depois de 30 minutos e não pegou 

ninguém.” (Josué – timorense). 

 

A cidade de Redenção, após a Unilab, passou a construir parte de seu cotidiano, 

com a participação de seis novas nacionalidades e diversos dialetos, sendo ainda precoce 

identificar com exatidão a realidade dos impactos que vem sendo desenvolvidos com esse 

convívio. 

 

 

4.5 Da sobrevivência à guerra ao ensino superior no Timor 

Por meio da Profa. Jacqueline Cunha da Serra Freire, docente da Unilab, do Instituto 

de Ciências Exatas e da Natureza, tive a oportunidade de conhecer a Madalena18, uma estudante 
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oriunda do Timor, com cinquenta e três anos, a mais velha dentre todos os estudantes 

estrangeiros da universidade. Foi por meio de sua história de vida que iniciei o trabalho de 

entrevistas, e que além de estudo e pesquisa, me proporcionou grande emoção e simbolismo de 

esperança. Nossa entrevista, a mais longa de todas que fiz para esta pesquisa, envolveu 

rememorações vividas entre lembranças da família, da infância e da representatividade da 

Unilab na contextualização profissional dela. 

Inicialmente, entrei em contato com Madalena por telefone. A sua história me 

interessava, pois queria muito saber a percepção da estudante de maior idade unilabiana19. 

Talvez pela curiosidade em saber como é para uma senhora superar a coragem em largar três 

filhos, marido, casa, família, cultura, país, para realizar o sonho de estudo universitário em um 

país do outro lado do planeta: 

 

“Deixa eu te dizer uma coisa...quando eu terminei minha quarta série, 

já veio a guerra. Com a guerra, durante três anos, eu fiquei no mato[no 

meio da floresta]...então meu estudo foi interrompido. Não deu mais 

certo para eu poder estudar. Quando Timor proclamou a 

independência no dia 28 de novembro de 1975, em apenas sete dias 

depois, houve a invasão da Indonésia e como meus pais moravam no 

interior, nós evacuamos para o mato. Mato, é floresta...três anos no 

mato, na floresta. Quando a gente voltou para cidade foi só por causa 

que a população já não tinha mais força para aguentar aqueles três 

anos...por causa do bombardeio...da violência...do bombardeio dos 

navios...terrestre...aquela fumaça toda, que contaminou a gente... teve 

muitas e milhares de mortes. Então, tentando sobreviver, decidimos 

voltar para cidade. E quando voltei para cidade, meus pais já tinham 

morrido...”(Madalena- Timor Leste) 

 

O marco histórico, que enaltece as peculiaridades das dimensões avaliativas 

identificadas somente nos timorenses, do período de conflitos civis em que viveu o Timor é 

evidenciado por Nobre20(2015,pg.56): 

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 

                                            
 
20 Para conhecer melhor os timorenses na UNILAB, remeto à dissertação de Nobre (2015) 



 58 

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. 

Madalena me fez conhecer Josué, outro estudante timorense, que também ao ser 

entrevistado relatou seus momentos em meio à guerra, e que posteriormente, após reler as 

transcrições das entrevistas, me fizeram perceber que eu estava diante de verdadeiras 

testemunhas e sobreviventes das atrocidades decorrentes da guerra civil asiática: 

 

“Quando a gente enfrentou a guerra...até o meu nascimento foi na 

guerra também. Em 1991 eu nasci, e a guerra entre o Timor Leste e a 

Indonésia durou 24 anos, e foi terminar em 1999. Quando eu tinha oito 

ou nove anos eu estava lá no mato...e eu participei dessa situação que 

foi essa guerra. Eu ouvi muito barulho de arma, de guerra... os outros 

acendendo fogo nas casas... eu vi tudo isso de olho mesmo[ com os 

próprios olhos]. Eu não nasci na floresta, nasci em casa mesmo. Mas 

quando os indonésios saíram em 1998 ou 1999, começaram essas 

guerras muito grandes, e todo mundo teve que ir para a mata. 

Largaram a cidade e foram para a mata. Foi durante um ano. Eu era 

ainda criança. Entre esse tempo, quando os indonésios saíram, a gente 

voltou para casa, e a gente continuou a estudar, mas a educação não 

estava boa, tinha muita dificuldade...aconteceram umas coisas lá... foi 

horrível mesmo.”(Josué-Timor Leste) 

 

A entrada tardia na escola, geralmente aos seis ou sete anos de idade é percebida na 

maioria das entrevistas. Especialmente no caso da aluna Madalena, que entrou aos sete na 

escola, e após cursar durante cinco anos, teve os estudos interrompidos justamente em virtude 

do contexto histórico-político em que vivia o Timor Leste. Esse fato se contrapõe a situação 

vivida em seu futuro, ao tornar-se professora local apenas com a formação até a quarta série, 

visivelmente tomada pela insegurança e medo na nova responsabilidade: 

 

“Eu entrei na escola em 1969 aos sete anos de idade. Cursei até 1974... 

sai aos treze anos, na quarta série e não fiz mais. Virei professora 

porque em 2002 fiz um teste...uma prova aplicada por professores de 

Portugal...era para quem quisesse ser professora voluntária, então nós 

fizemos uma prova. Só que numa primeira prova que eu fiz, não 

consegui passar. Então eu tentei uma segunda prova... só nessa que eu 

consegui passar, e naquela altura a nota mínima era 120 pontos, como 

eu obtive mais de 175, passei. Mas quando eu passei me questionei: 

‘Meu deus, mas o que eu vou fazer na sala de aula? Eu nem sei de nada! 

’Isso foi em 2002, aí a Educação[ o Ministério de Educação timorense] 

mandou chamar...teve uma chamada para mim, mas eu não fui. Aí me 

chamaram por três vezes... aí eu fui e disse que: ‘Como posso assumir 

se não tenho nenhuma noção disso ai?’. Aí o superintendente[ do 
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Ministério] disse: ‘Mas você já passou!’. A prova foi corrigida em 

Portugal, com seis meses o resultado chegou...com essa nota que eu 

obtive…a gente passou. Aí teve três meses de estagio naquela escola, 

eu fiz numa escola católica. Foi quando eu vi que tinha uma professora 

que dava aula para setenta pessoas...foi quando eu quase desisti... eu 

quis desistir. Aí ela me disse: ‘Minha filha, não desista, não! Tenha 

paciência! A gente pode dividir a turma! ’. E eu dizia: ‘Mas como 

assim? Setenta alunos? Se a gente dividir fica trinta e cinco para cada 

uma, e mesmo assim eu não aguento, não!’. Mas aí ela disse: ‘Mas 

nesses três meses tu vai se adaptar para poder dividir a turma 

comigo.’(Madalena- Timor Leste) 

 

Enfatizo, portanto, que esta foi uma dimensão avaliativa identificada somente nos 

entrevistados oriundos do Timor Leste, mas que acumula enorme impacto tanto na trajetória de 

vida como na integração. 

 

  

4.6 Estar em uma Universidade no Brasil 

 

Como variável bastante notada, percebi que o fato de estar cursando uma 

universidade em outro país era bastante mencionado durante as entrevistas e tentei pinçar as 

diversas formas e significados que os entrevistados se reportavam a esse valor. 

Dentre as características mencionadas, a estrutura dos cursos foi enfatizada. A 

formação curricular de cursos de São Tomé e Príncipe, que consideravam suas matrizes 

formativas mais teóricas foi comparada aos aspectos práticos das formações aqui do Brasil: 

 

“Se eu estivesse em São Tomé, eu não estaria cursando enfermagem, 

lá existe sim o curso, mas na área técnica. O meu maior problema são 

as condições. Segundo informações que eu tive agora, já estão tendo 

licenciaturas em enfermagem, mas isso eu ainda estou pesquisando, 

para ver se a pessoa me atualiza. Mas minha mãe queria que eu 

fizesse o curso técnico, mas não quero, porque a educação que eu tive 

foi de a gente sempre pensar alto, tentar explorar nossa mente. A 

gente sabe que a enfermagem exige muita prática de conhecimento, é 

como o curso de engenharia, mas lá só tínhamos mais aulas teóricas 

e matemática. Eu paro e penso: se eu tivesse concluído engenharia lá 

em São Tomé, que tipo de engenheiro eu seria? Só teórico! Então, 

assim não vale a pena. Aqui nós temos muita prática: anatomia, 

histologia, bioquímica.” (Vicente – São Tomé e Príncipe). 

 

Entre os mais diversos perfis dos entrevistados, o de Gil me chamou a atenção por 

seu discurso incomum aos demais por ter enfatizado questões relacionadas a aspectos políticos, 
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governamentais, nacionalistas e revolucionárias, demonstrando, talvez, fruto de crescimento 

oriundo do aprendizado durante sua vivencia brasileira. 

 

“A universidade acabou tornando-se meu título. Todo o peso, a 

universidade tem um peso muito grande na nossa carreira aqui, a 

universidade tornou-se como um pai ou uma mãe para nós, como a 

nossa embaixada aqui no Brasil. É o nosso segundo estado, é como um 

estado dentro de outro estado, uma nação dentro de outra nação. A 

universidade tem esse caráter de um estado dentro de um outro estado, 

porque nos sentimos dentro da nossa casa, dentro da universidade. 

Porque a universidade oferece oportunidade, oferece opção para você 

se sentir na sua casa. Então, a universidade hoje tem uma 

representatividade muito forte a nível local e a nível internacional 

porque ela nos dá refúgio, proteção e com as nossas ideias, loucuras, 

com os nossos entendimentos, a universidade tem uma importância 

muito grande para nós.” (Gil – Cabo Verde). 

 

A fragilidade dos sistemas educacionais e políticos de Timor Leste é lembrada em 

meio à expressão de importância em trazer mais timorenses para experimentar da oportunidade 

unilabiana. Por questões políticas e burocráticas de acordos de cooperação entre ambos os 

países, a vinda de estudantes está temporariamente suspensa na Unilab e, em virtude disso, os 

entrevistados timorenses reportaram inúmeras vezes à necessidade de retomar a cooperação. O 

desejo em trazer seus compatriotas para a universidade brasileira, não deixa de ser um 

reconhecimento do quão boa a experiência representa para eles: 

 

“Comparando com nossa faculdade de lá, a gente ainda estava em fase 

de construção do nosso sistema educacional, estávamos só há quatro 

ou cinco anos da nossa independência e foi muito bom vir. Nesse 

sentido, se der, façam um relatório para que mais dos nossos colegas 

venham. Muitos querem participar. Nós queremos ensino de qualidade, 

nós queremos estudar. Pra Unilab voltar a receber estudantes da 

UNTL. Como nosso país, está dizendo na nossa constituição está 

dizendo que a língua oficial do país é a língua portuguesa, como os 

alunos vão estudar lá se não tem ensino em língua portuguesa? Tem 

que sair, tem que procurar um local, um país.” (Josué – Timor Leste). 

  

A vontade de levar um legado educacional ao seu país de origem também foi marcante 

nas entrevistas. Os alunos expressaram a satisfação em poder compartilhar o aprendizado ao 

retornarem para sua nação, carente de profissionais qualificados. 
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4.7  Sentimento de gratidão  

 

Um sentimento de gratidão foi, inúmeras vezes, manifestado nas entrelinhas dos 

discursos, era uma mistura de agradecimento com um imensurável significado do que o 

momento universitário pode vir (ou que já representa!) a refletir no futuro desses jovens em 

seus países: 

“A Unilab representa, tem muita importância, é muito significante para 

mim porque vou me formar na Unilab, vou servir para minha pátria 

num amanhã.” (Lícia – Guiné Bissau). 

 

O desejo de ofertar aos seus povos, aos seus patriotas, as qualificações e formações 

adquiridas em solo brasileiro é manifestado na necessidade de ir servir e trabalhar quando 

voltarem para suas casas: 

 

“A Unilab é muito importante na minha vida. Foi muito bom mesmo 

conseguir esse lugar aqui para estudar e estou me esforçando e dando 

meu máximo para aproveitar o curso. Em Cabo Verde eu não teria essa 

oportunidade, por isso é que estou dizendo, a Unilab é muito 

importante, graças a Deus consegui essa vaga aqui, estudando na 

Unilab. A Unilab representará toda minha formação. Sair daqui, 

encontrar trabalho, vou terminar aqui, voltar para lá, e trabalhar lá.” 

(Mel – Cabo verdiana). 

 

A gratidão se reflete também ao povo brasileiro. Uma juventude grata ao que o 

Brasil e ao que o brasileiro pôde proporcionar por meio dessa oferta de política cooperativa 

educacional, que levou esperança de um futuro diferente para povos lusófonos: 

 

“Unilab em termo acadêmico representa tudo para mim. No futuro eu 

espero que um dia eu vou fazer qualquer coisa pela Unilab, ou para o 

brasileiro ou para qualquer quem seja brasileiro, nem que não seja da 

Unilab, porque eu tenho que retribuir alguma coisa para o Brasil. 

Mesmo que eu não retribua, eu vou contribuir para fazer essa gratidão 

para o Brasil.” (Bernardo – Guiné Bissau). 

 

O reflexo do significado de agradecimento unilabiano para os estrangeiros, vai 

além do cerne educacional e adentra o cultural. Embora sejam, em sua maioria, do mesmo 

continente africano, mensuram como bastante distante as possibilidades de algum dia conhecer 

seus países vizinhos culturalmente como a Unilab proporciona: 

 

“Na minha trajetória de vida a Unilab vai ser uma marca para mim, 

porque é um lugar onde eu tenho a oportunidade de conhecer outras 
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pessoas que vieram da África, e mesmo sendo de lá, somos de países 

diferentes, que era muito difícil conhecer esses países, mas que agora 

estou vivendo como estivesse nesses países. E também representa para 

mim um lugar de intercâmbio entre culturas porque aqui estou 

aprendendo além da cultura brasileira, a moçambicana, são tomense, 

angolana, cabo verdiana, assim como a cultura timorense.” (Vander – 

Guiné). 

 

A gratidão é tanta, que reconhecem o período que cursam na Unilab, como a melhor 

fase de suas vidas. Desse relato, pude apreender o quão importante a oportunidade de estudo 

significa na vida desses jovens. Em meio à falta de vocabulário para expressar tamanha 

importância, ficam nas pequenas frases, a expressão de que a curiosidade pelo Brasil e pela 

Unilab lhes formou o que são hoje e serão no amanhã: 

 

“Responder o que a Unilab representa na minha trajetória de vida é 

difícil de dizer. Dizem que a universidade é a fase melhor do jovem. 

Bom, a Unilab é uma fase que também não vai dar para esquecer, e 

está representando também a melhor fase da minha vida. Logo vou me 

formar e ai serei alguém amanhã. E aí, só sei que a Unilab é um passo 

para meu futuro amanhã. Em São Tomé eu estava na universidade do 

país, já estava há dois anos num curso de matemática. Gostei muito de 

ouvi falar do Brasil e então resolvi vir para aqui.” (Emilio – São Tomé 

e Príncipe). 

 

O amadurecimento causado pela mudança da escola para a universidade é 

acentuado pela diversidade cultural unilabiana, refletindo em um crescimento pessoal e 

profissional: 

 

“A Unilab representa para mim crescimento porque foi aqui que eu 

amadureci, que eu cresci, que eu aprendi a ser mais responsável com 

as coisas e que eu aprendi a me interessar mais pelas pessoas. Porque 

eu era muito na minha, não gostava muito de falar, era muito calada, 

não saía, não falava, ficava muito na minha. Mas quando eu cheguei 

aqui, eu vi essa necessidade, então para mim a Unilab é isso.” (Virna 

– Moçambique). 

 Essa dimensão avaliativa se destaca das demais, por demonstrar que apesar dos 

inúmeros desafios vividos na adaptação e integração na vinda ao Brasil, os alunos não deixam 

de ser gratos pelo o que encontraram e viverem aqui. 
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4.8 Percepções sobre a Integração 

 

Não por ser a mais importante, mas por essa variável ter sido observada com 

unanimidade em todos os discursos dos entrevistados, eis que se torna a principal a ser avaliada. 

Além de objetivo central desta pesquisa, nela visualizam-se e por consequência, extraem-se 

várias acepções da palavra integração. Muitas vezes interpretei a palavra integração como um 

processo harmônico, coerente, conciso, sem conflitos. Com esta pesquisa pude evoluir na minha 

capacidade de interpretação, e passei a identificar e perceber que o significado de uma palavra 

representa realidades muito além do poder de definição e de pré-conceito. 

Percebi que muitos estudantes já formam uma pré-disposição de entendimento a 

integração que vão encontrar ao vir estudar na Unilab a partir de sua própria nomenclatura: 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Isso forma uma 

expectativa que na maioria das vezes é frustrada por não alcançar o que foi imaginado. A 

questão não é sobre se há ou não integração, mas sim o que essa denota, enseja, exala, 

demonstra, expressa, experimenta. A realidade integrativa nas suas mais diversas acepções 

(cultural, histórica, gastronômica, afetiva, profissional, pedagógica, social, familiar, etc) recebe 

várias significações dos estudantes que buscam estudar no Brasil, das quais passaremos a 

visualizar a seguir. 

A interação entre estrangeiros aparece sendo mais fácil, ocorre com mais facilidade, 

do que a entre estrangeiros e brasileiros, por identificarem entre si situação em comum que 

denota as mesmas dificuldades de adaptação ou pela aproximação vinda de sua familiaridade 

de serem do mesmo continente africano, ou seja, que todos experimentam da mesma sensação 

de estarem no mesmo barco: o de terem vindo estudar em terra longínqua em busca de 

qualificação: 

 

“Tipo, eu tento interagir com todo mundo, mas só que sempre tem 

aquelas pessoas, que não sei se é por causa dos costumes ou raça ou 

alguma coisa; sempre tem aquele que você fala mais, principalmente 

com os meus nacionais; e com outros também estrangeiros, tipo: 

angolanos, moçambicanos.” (Licia –Guiné Bissau). 

 

A segregação comportamental na sala de aula é vista como falta de integração. O 

fato de que brasileiros e estrangeiros exercerem uma subdivisão implícita, ao sentarem em lados 

opostos, expressa falta de intenção em misturarem-se uns aos outros. Essa ação divisória é 

interpretada como falta de vontade de brasileiros em relacionar-se com estrangeiros: 
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“Assim... eu, para falar... assim, eu convivo mais mesmo com os 

africanos, os brasileiros não. Nem na sala de aula. O que ocorre não 

sei te dizer. Eu mesma sou mais assim com os africanos mesmo, mais 

com os cabo verdianos que eu convivo. Eu acho que a dificuldade está 

relacionada a eu. Eu sempre fui no meu canto assim. E no início na 

sala de aula, a gente era mais...tinham os africanos de um lado e os 

brasileiros, mas não sei se é porque eles preferem ficar no canto deles, 

eles os brasileiros. Porque na nossa turma... entrei aqui em 2013.1.... 

e aí eu achava que a turma não tinha aquela integração que a 

Universidade falava, pois, os africanos ficavam de um lado e os 

brasileiros de outro. Mas agora eu estou em outra turma e continua a 

mesma coisa. A integração é muito pouca. É o que eu acho da minha 

visão. Não sei se é a gente que não integra ou eles. No meu caso, eu 

não integro assim com os brasileiros. Mas eu vejo integração, mas 

muito pouca aqui, é o que eu acho na minha visão. Não sei se está nos 

africanos ou nos brasileiros que não querem conviver. No meu caso, na 

primeira entrada da nossa turma, a integração era muito pouca, acho 

que eram os brasileiros que não convivem ou não querem.” (Mel - 

Cabo Verde). 

 

O aluno Bruno lembra que as ações de interação que geram integração são 

características pessoais inerentes ao indivíduo e nem todos vão corresponder com essa mesma 

vontade, portanto, não haverá integração quando o desejo é unilateral. Ele pontua a influência 

do convívio nos espaços comuns dentro dos campi universitários, em que as ocasiões acabam 

por plantar oportunidades de conhecimento mútuo, a exemplo do compartilhamento de mesas 

no restaurante universitário, gerando situações de integração: 

 

“Bom... falar assim da integração é um processo muito complicado, né. 

A verdade é que a Unilab já fez muita coisa para que isso acontecesse, 

mas a gente pode se integrar só se a gente quiser, tanto estudante 

brasileiro como estrangeiro no meu ponto de vista né. Por que eu digo 

isso? Porque... assim, eu posso ser um estudante liberal, querer fazer 

amizade com todo mundo, integrar com todo mundo. Só que vai ter um 

estudante que não vai pensar da mesma forma que eu. Então..., assim, 

a gente acaba se integrando muitas das vezes por fazer as atividades 

acadêmicas ou encontrar um espaço que é apropriado para todo 

mundo, por exemplo a biblioteca, a quadra no horário da Unilab que a 

gente usa para treinar e pra jogar, fazer algumas atividades 

desportivas. E, usa o R.U. também, porque não tem espaço pra 

ninguém, aí você procura um espaço pra se sentar né... como é uma 

mesa em comum com muitas cadeiras, cada um vai sentando onde 

houver espaço aí acaba se conhecendo, conversando, integrando.” 

(Bruno - Guiné Bissau). 

 

O papel do professor na condução das atividades da sala de aula é de extrema 

importância no processo integrativo. Buscar conteúdo atualizado com o objetivo de expandir 
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informações não distorcidas ajuda a desmistificar um pré-conceito já existente sobre a temática 

do continente africano. Com a participação dos próprios alunos estrangeiros, que atuam como 

fonte de pesquisa na construção do compartilhamento de informações, o conteúdo é atual e 

retrata fielmente a realidade, colaborando em desconstruir eventuais imagens, pensamentos e 

opiniões criadas a partir de dados africanos antigos que bloqueiam aproximações entre as 

nacionalidades: 

 

“A integração é em parte, não vou dizer que existe uma total 

integração, que seria mentira para mim. É assim, acerca...posso falar 

meu ponto de vista? Aquilo que pude vivenciar durante esse um ano e 

seis meses é que já se tem uma ideia distorcida do continente africano. 

E para eles, nós somos atrasados, nosso conhecimento não chega a ser 

à altura deles, aí existe esse preconceito. Uma vez que existe cerca de 

cinco ou seis nacionalidades né? Que acabam generalizando tudo 

isso... mas existe sim troca de informações, sempre eu falo bem do meu 

país, aí eu digo que há integração. E eu falo também dos professores, 

há alguns conceitos, há alguns materiais que falam da África que 

nem sempre é a realidade. Então nós africanos tentamos trazer uma 

ideia diferente daquilo que nós conhecemos. Por exemplo...foi uma 

imagem que postaram...até foi um menino guineense que se manifestou, 

que comoveu todo mundo, mostrando uma foto de uma criança africana 

desnutrida, aí o professor generalizou: essa é tal doença da África. 

Então, nós questionamos: será que é África? A foto era de 1955. Será 

que essa doença é igual para todos os continentes? será que existe lá 

também? Então isso foi um debate na turma. E o Prof. Thiago, que é 

coordenador da Enfermagem, propôs para nós africanos um trabalho 

para falarmos acerca da saúde de nosso país. Nesse caso, falei de São 

Tomé juntamente com a Eliane, também teve apresentação dos 

guineenses, e de também Cabo Verde. Nós falamos como é a situação 

atual, apesar de não existir uma base de dados com informações 

atualizadas, nós corremos atrás. Eu liguei para minha mãe, que é 

enfermeira lá em São Tomé, falei com o atual presidente do sindicato 

dos enfermeiros de São Tomé, onde ele me forneceu uma base de 

dados, alguma base né? Como é a saúde, como é a estrutura do 

hospital, dos enfermeiros e a outra coisa foi a legislação, que muitos 

pensam que não existe. Aí ele me enviou, para eu poder mostrar aqui 

para coordenação que nós temos uma lei que rege a enfermagem, uma 

lei do Ministério da Saúde. Então foi um debate saudável, que então já 

quebra essa barreira que existe né. Então...que mais professores façam 

isso. E agora outra coisa que eu faço, é que quando tem as novas 

entradas, tento promover isso, passar essa mensagem para eles. Caso 

queiram alguma informação atualizada, entre em contato comigo ou 

alguém que tiver documento e ai vai debatendo…podemos entrar no 

site do ministério da saúde sim, mas os dados não são atualizados, são 

de 2001 e 1990 e normalmente não são são-tomenses que fazem esses 

dados, são portugueses, espanhóis quando vão lá por projetos, e fazem 

material... mas assim, tem uma visão boa, mas distorcida. Ultimamente, 
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estudantes do último trimestre, fizeram um trabalho sobre São Tomé, 

eles pesquisaram sobre hospitais, e nos mostraram um retrato que era 

algo que não tinha nada a ver. Era algo com lixo, destruição. Acharam 

em alguma revista, ou site. Graças a Deus falaram comigo antes de 

apresentar. Então nós nos reunimos, mostramos os materiais 

que tínhamos atualizados e passamos pra eles. É uma forma que nós 

temos de conhecer a cultura de outro sobre saúde tanto de Guine, Cabo 

Verde, etc.” (Ticio- São Tome e Príncipe). 

 

A segregação comportamental nos espaços da universidade não é só vista entre 

brasileiros e estrangeiros, há a segregação por nacionalidades também. Justificada, talvez, pela 

afinidade e aproximação cultural, na identificação de perfis, dialetos e características oriundas 

do seu país de origem. É o estar mais à vontade em manter amizade e proximidade com 

determinada pessoa por ela ser de seu mesmo país, ao mesmo tempo, se cria uma espécie de 

bloqueio em relação a se abrir a outras amizades de diferentes nacionalidades, muitas vezes 

potencializado pela timidez e introspecção de cada personalidade. Quando menciono a questão 

do dialeto, é muito comum vermos pelos corredores os estudantes conversando entre si em seus 

dialetos locais, e usando o português somente para se comunicarem quando há brasileiros 

envolvidos na roda de conversa: 

 

“Acerca dos estudantes brasileiros, eu estou aqui desde 2014, mas só 

tenho um amigo só que eu considero. Isso depende da pessoa, dos 

próprios alunos brasileiros e dos africanos. Aqui notamos cada qual 

em seu cada qual, os brasileiros de um lado, os africanos de outro lado. 

Entre os próprios africanos também, cada nacionalidade de um lado. 

Tenho muitos amigos entre os estudantes estrangeiros de várias 

nacionalidades. Com os brasileiros da cidade de Redenção não tem 

convivência, não tenho porque, isso não é só de mim. As vezes a gente 

quer fazer amizade, mas fica limitado. Na minha pessoa, eu estou 

limitado em fazer amizades. O meu humor, o meu modo de ser. Tem 

muitos desafios aqui, porque é difícil viver numa cidade há três anos 

sem fazer amizade com ninguém, isso é estranho. Você imagina estar 

num local, numa comunidade há três anos e não ter nenhum amigo, não 

ter convivência com ninguém, não ter proximidade com ninguém, isso 

é estranho. Eu mesmo acho isso estranho. É por causa dos outros, e 

também por minha causa, isso depende dos dois lados. Na 

verdade, existe integração porque, estudantes brasileiros e estudantes 

africanos estão na mesma sala, estudando com os mesmos professores, 

aprendendo com professores brasileiros e aprendendo também com 

alunos brasileiros. Então existe integração nisso.” (Bernardo - Guiné 

Bissau). 

 

O aspecto da cultura educacional é visto como elemento definidor na abertura em 

se integrar. Indo mais além, o estado de maturidade que o guineense Vander menciona, foi o de 
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aprofundar a necessidade de cada um interpretar que faz parte da integração não deixar ou 

perder sua própria identidade, mas compreender o que essa experiência pode vir a acrescentar 

a partir do convívio comunitário. Ele lembra também que a cultura educacional influencia a tal 

ponto de identificarmos que há processo integrativo até mesmo entre estudantes de mesma 

nacionalidade: 

 

“Sobre a convivência com outros estudantes quer seja brasileiro ou 

estrangeiro, eu não tenho nada a dizer porque nós somos educados de 

formas diferentes então dessa forma, eu tenho que deixar de lado aquilo 

que aprendi, o “eu” e aprender a viver em “nós”. Então, nesse 

contexto, eu quero dizer que viver em “nós”, quer dizer que não tenho 

que ser eu mesmo, tenho que deixar aquilo que aprendi para aprender 

com o outro. Da mesma forma que o outro, tem que deixar aquilo que 

ele aprendeu na sua casa e viver comigo. Nessa forma, podemos, então, 

criar, uma forte integração. Claro, que a integração é difícil, só que de 

acordo com aquilo que eu já disse, tenho que deixar o meu “eu” e 

aproveitar aquilo que pode me fazer valer também. Então nesse 

contexto, eu acho que a forma de interagir depende do “eu” aceitar 

mesmo sair daquilo que é meu e partir para o outro. A convivência com 

estrangeiros da mesma nacionalidade é tranquila, porém, ao mesmo 

tempo somos diferentes. Saímos de Guiné, cada um de um lugar, eu sou 

do interior, e outros de cada cidade e outros são de lugares mais 

distanciados do que a minha cidade, somos educados de formas 

diferentes embora sejamos do mesmo país, mesma etnia. Cada um tem 

sua casa em que foi educado, então dessa forma, aqui temos que deixar 

aquilo que cada um aprendeu para poder interagir aqui.[...] Vou 

repisar na minha fala, a melhor forma de criar essa integração de 

forma verdadeira, ou da forma que nós queremos, ou melhorar, é 

preciso que cada um saia e dê um passo para dar encontro ao outro. 

Então, nessa forma podemos criar uma integração porque a 

Universidade tem um objetivo que é a integração, então para essa 

integração é preciso que cada um deixe aquilo que é seu e aprenda com 

o outro. Então, tenho que deixar o meu “eu” e partir para “nós”, a 

partir dessa perspectiva podemos criar uma boa integração.” (Vander- 

Guiné - Bissau). 

 

O estudante Emilio, dentro de sua visão positiva acerca da integração, reconhece 

em ações promovidas e apoiadas pela universidade, laços que o fazem vivê-la. A Pró-reitoria 

de Extensão celebra periodicamente datas festivas de cada nacionalidade que compõe a Unilab, 

incluindo os dias representativos de independência dos países. Além disso, ele vê como 

colaboração integrativa a força agregativa da formação de Associações de Estudantes 

Estrangeiros, que os representam em questões acadêmicas, pedagógicas, políticas e de direitos 

humanos: 
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“Integração... bom, por mais que tentamos integrar entre si, vai haver 

uma parte que é negativa né. Bom, dessa parte não posso falar muito 

pois ainda não convivi com ela, mas pela parte positiva, como 

demonstração: a independência de cada país, a associação que existe 

de estudantes estrangeiros, acho que ainda estou vivendo muito a 

integração na Unilab. Uns dizem que sim e outros dizem que não tem 

integração. Bom, eu digo que sim e que não também. Sim, porque há 

alguns que eu convivo e outros não.” (Emilio – São Tomé e Principe). 

 

A universidade atua continuamente na construção de ações e atividades 

universitárias e pedagógicas, que tem como objetivo ir além da promoção de integração. A 

moçambicana Virna, porém, pondera que não há integração quando somente a universidade 

age, e que os momentos compartilhados nos eventos promovidos não se prolongam com 

relações contínuas: 

 

“A Universidade é da integração, mas não há integração. Eu não sei 

dizer porque, está todo mundo espalhado. A integração é somente nos 

momentos dos eventos. Se tem um evento aqui, você vê um e outro 

conversando e depois todo mundo desaparece. Não há integração, não 

há. E também eu acho que a integração deve partir de cada um de nós 

e não só da universidade. Até que a universidade promove alguns 

eventos para ter mais integração e tal, mas não basta só a universidade. 

Nós também temos que sair para haver essa integração, e não há.” 

(Virna – Moçambique). 

 

A dimensão da integração passa pela interculturalidade de vários países, e é 

reconhecida como fonte de riqueza de conhecimento, que permite ver a universidade como 

fomentadora de uma integração dualista: a que é lida e a que é vivida. O estudante Gil enfatiza 

que, embora haja os que não queiram enxergar a integração, seus reflexos serão percebidos no 

futuro: 

 

“A questão da integração: a Unilab é diferente de todas as outras 

universidades, pode-se falar o que quiser, mas aqui é a única 

universidade que você adquire dois tipos de conhecimento. Você 

adquire o conhecimento cientifico, e você adquire um conhecimento 

cultural, que não é dito na sala de aula, mas na convivência do dia a 

dia, como nas festas de independência. Eu acabei conhecendo Timor, 

Angola, então sou rico, a nível de conhecimento cultural de outro país, 

e eu também vou me tornar rico de conhecimento cientifico porque isso 

que é o propósito da Universidade. Então essa integração é muito 

importante, muito rica, cada aluno torna além do que a universidade 

espera que ele seja. Hoje eu sou revolucionário, tenho essa mente da 

revolução, porque essa integração, se eu estivesse em outra 

universidade que me permitisse pensar desse jeito, nunca eu teria essa 
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visão e de mente revolucionaria. Então essa integração é muita boa 

porque fortalece a relação, traz ideias novas, e traz segurança mesmo. 

Eu tenho essa força porque eu sinto a presença de uma comunidade em 

geral em cima de mim; sinto uma política por trás, sinto uma lógica, 

por isso que eu resisto, que eu caminho com a minha ideologia e com 

as minhas ideias, então a integração é uma coisa muito importante, 

muito forte que vai ter muito resultado, diferente das outras 

universidades. Integração é sempre positiva e eu acredito que 

futuramente vamos ter grandes resultados sobre essa integração. Hoje 

vivemos num mundo de muita falsidade, é difícil afirmar que há 

integração. Temos consciência da integração, porém não vivemos a 

integração. Sabemos quais são os aspectos da integração. É diferente 

de outros espaços para mim, sabe? Os alunos brasileiros conseguem 

enxergar, conseguem saber a integração, eles leem o livro. A gente 

não... a gente é diferente, a gente vive integração, só que não 

cumprimos as regras da integração, não vivemos os princípios, as 

normas da integração, mas conhecemos muito bem a integração e essa 

integração passa também, tem-se um ponto positivo, por mais que 

queremos ser falsos, mas aprendemos com elas. Futuramente teremos 

consciência que aprendemos com essa integração, mas existe 

integração sim, por mais que tenha dificuldades, falsidades, mas existe 

integração. E essa integração está mudando a mente de cada pessoa 

dentro da universidade, mesmo daqueles que não acreditam, estão 

sendo modificados pela integração porque eles aprendem com essa 

integração no dia a dia que eles passam com essa integração, eles 

aprendem. Então existe uma integração e essa integração tem um 

aspecto muito positivo. Embora ela não seja vivida de uma forma clara, 

mas todo mundo vive essa integração.” (Gil - Cabo Verde). 

 

Mudanças ensejam adaptação. Adaptações de vários fatores são visualizadas na 

integração dos alunos estrangeiros. Os reflexos desses fatores atingem o desempenho 

acadêmico daqueles recém-chegados ao Brasil, faz parte do processo de mudança, mas que 

pode ser amenizado quando a pessoa se mostra aberta às adequações. Esse foi o caso do 

angolano Ricardo, que reiterou em seu discurso sua opção por sempre estar disposto a se 

envolver nas atividades oferecidas na universidade, e colheu frutos suaves de integração, 

incluindo o olhar de liberdade que o permitisse enxergar horizontes além dos campi: 

 

“Durante algum tempo, acho que fiquei um pouquinho perdido, 

perdido em termos de meu próprio desempenho acadêmico. 

Exatamente porque a família, a distância, acaba dificultando um 

pouquinho. A minha dificuldade esteve ligada mais a afetividade. E 

algumas dificuldades pontuais, foi a financeira, que neste momento, de 

certo forma assola a todos nós e é algo que sempre vai pesar. Sempre 

recebi auxilio estudantil, mas a dificuldade é pontual, por mais que 

você receba o auxílio, é sempre pontual você ter uma dificuldade 

financeira, é sempre. Graças a Deus eu nunca tive problemas com 
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ninguém, nunca fui motivo de eu parar e refletir como vai a amizade 

com fulano ou com ciclano; ou de como vai meu relacionamento com 

ou com outro. Logico que tem algumas situações pontuais que as vezes 

acontecem; um desentendimento básico por coisas que acontecem no 

dia a dia. Nunca tive problemas com ninguém, pela razão da qual já 

disse: muitas vezes depende da forma que você se relaciona com as 

pessoas. Se você proporcionar uma abertura para as outras pessoas, 

elas vão se abrir para ti. Não 100%, mas acredito que facilita a 

comunicação, né. E para isso, eu procuro me envolver ao máximo, ao 

máximo mesmo, com várias atividades na universidade, porque de 

certa forma isso me faz sair um pouquinho do ambiente acadêmico e 

me dá um ar de liberdade para que eu possa até enxergar outras 

oportunidades fora da universidade.” (Ricardo - Angola). 

 

A primeira entrada de timorenses na Unilab deu-se em 2011, e por questões de 

logística e de opção de curso, eles ficaram concentrados a maioria na mesma sala. Isso refletiu 

no modo de integrarem-se, pois, o costume de conviverem entre si diariamente nas salas de 

aula, derivou uma relação mais sólida nacionalista. Chegaram a questionar para a gestão a 

possibilidade de tornar a turma mista, o que foi impossibilitado. Com as mudanças de 

trimestres, as turmas se renovavam, e assim passaram a dividir a sala de aula com outras 

nacionalidades. Mas a manifestação de vontade em dividir a sala com outros países representa 

o desejo com que esses estudantes chegaram: o de integrar-se com os demais: 

 

“Na Unilab tem integração sim, mas eu tenho integração da minha 

parte, não sei da opinião dos outros estudantes para comigo. Eu me 

sinto integrado com brasileiros, com africanos, só que neste caso aqui 

eu gosto de especificar que na nossa turma inicial só havia timorenses, 

não há africanos, então eu me senti que estava numa turma que não 

acontecia integração com outras nacionalidades. Por isso, teve 

momentos que eu reclamei muito com os professores, mas não havia 

como, eles disseram que os timorenses iam ficar todos na mesma turma. 

Depois a gente teve outras disciplinas em que tiveram brasileiros e 

africanos e foi boa a integração.” (Manoel – Timor Leste). 

 

A lacuna da infraestrutura afeta a integração, uma vez que as residências 

universitárias, ainda atrasadas em suas construções, permitiria a convivência intensa e solidária 

entre os estudantes. Visualizo que funcionaria como mecanismo facilitador da promoção 

integrativa na Unilab. Laços intrínsecos são construídos no compartilhar de moradia, e iria 

permitir que as culturas fossem vivenciadas e compartilhadas com maior fluidez. Todavia, 

enquanto os prédios não são entregues, os estrangeiros buscam espaços nas cidades próximas 

aos campi, geralmente Redenção e Acarape, expondo-os a preços superfaturados de aluguéis, 

cobrados por moradores que se aproveitam da situação de necessidade dos alunos e escassez de 
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espaços. Experiências vividas em sala de aula, de dificuldade de integrarem-se ou sentirem-se 

acolhidos na divisão de grupos para realização de atividades foram bastante recorrentes nas 

entrevistas e surge novamente no relato de Lino, do Timor Leste. Ele relaciona esse fato ao não 

desejo de brasileiros em promover a integração, ou que, é natural agrupar-se com colegas de 

mesma nacionalidade, num ato de se sentir bem. Ele chama atenção ao papel do professor na 

condução e identificação de situações que demonstram facilidade ou rejeição em integrar a 

turma. Como servidora, desconheço ações institucionais que abordem essa temática e acho 

válida a construção da discussão acerca do papel influenciador do professor na integração da 

sala de aula: 

 

“Eu acho que como a Universidade é nova... não tem como a gente 

verificar muita infraestrutura, mas a gente precisa ver a universidade, 

para solucionar os problemas, a questão das residências 

universitárias, as falhas das obras que não terminam né, seis anos já 

de universidade e a gente não mora na residência. A gente mora nos 

bairros, nas casas da cidade, se acontece algo com a gente, quem vai 

se responsabilizar? Porque eu vim através daquele contrato de 

cooperação, que a Unilab disse que os estudantes estrangeiros iriam 

morar nas residências universitárias. Aí a gente vem e não tem 

moradia. Acho que isso aqui é uma questão muito complicada. Eu acho 

que a integração, essa questão de quanto mais se falam, discutem, vejo 

que a maioria fala que não tem integração. Eu falo de integração de 

tanto país internacional; de estudantes internacionais, mas também de 

estudantes nacionais. Porque tem estudantes nacionais que não se 

integram. E pior ainda os estudantes estrangeiros. Acho que depende 

da consciência das pessoas. Pessoalmente e também como os 

estudantes timorenses acham, primeiramente a gente não se integrou 

ai com o decorrer do tempo, depois, estamos nos integrando. Para mim, 

eu vi, na hora que a gente divide o grupo na sala, as pessoas se buscam 

entre si. Querendo ou não eu procuro ficar no grupo dos timorenses. 

Isso não é preconceito, eu acho que é o modo de olhar diferente das 

pessoas. Os brasileiros procuram os brasileiros, os angolanos 

procuram os angolanos, os timorenses procuram os timorenses. Acho 

que isso é além de preconceito, e é além de integração. Acho que as 

pessoas escolhem o que é melhor para si, escolhem um determinado 

colega porque ele trabalha e estuda bem. Mas tem alguns professores 

que querem cada grupo fique com sua respectiva nacionalidade. Tem 

outros professores que dizem que na formação dos grupos de trabalho 

ficam conosco para escolher, já que somos livres. Ai depende do 

método de cada professor. Porque o professor também influencia para 

fazer integração, além disso ele influencia para aquele preconceito em 

relação a união.” (Lino - Timor Leste). 

 

A demonstração de atitudes intolerantes dos brasileiros diante do comportamento 

questionador de um colega estrangeiro reporta à necessidade de se trabalhar a questão da 
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integração na sala de aula. Além disso, há críticas quanto ao fato do chamamento de 

classificáveis, nos processos seletivos, recaírem somente aos brasileiros e não aos estrangeiros. 

Mais transparência nas tomadas de decisão, ou uma gestão mais participativa e inclusiva é a 

crítica feita pelo estudante Saulo, que não sabe se indicaria a Unilab para seus familiares em 

Angola: 

 

“A integração na sala de aula é meio complicada, para mim no meu 

ponto de vista é tudo fingimento. Não existe para mim. Porque você 

nota mesmo pelos colegas que não é aquela coisa verdadeira, não 

existe. Se você for uma pessoa atenta você dá conta que não é uma 

coisa, que não é de verdade, você vê na forma que os colegas se sentam, 

os grupinhos que fazem, os grupinhos para apresentarem o trabalho. 

Só para constar, teve uma aula da semana passada, de quinta-feira, 

que teve um colega de São Tomé e Príncipe e ele preparou a aula, e 

estava naquela discussão e naquele debate com o professor, e os 

colegas brasileiros não gostaram disso. Então, eles acharam que ele 

estava perguntando muito, estava tirando dúvida demais, estava 

comentando sobre matéria e os colegas ficaram chateados por isso. 

Você via pelas ações, por respirar fundo, comentar, fazerem barulho, 

até trocarem de lugar, sair da turma, entrar e sair, nas aulas seguintes 

comentaram com o outro professor. [...] Eu elogio a Unilab através dos 

professores, do ensino, essa coisa de integrar os países acho que foi a 

melhor coisa que aconteceu nos últimos anos. [...]. O que me atraiu ao 

Brasil foi a busca por um diploma internacional. Tenho para reclamar 

da Unilab muita coisa. A Unilab é omissa em muitos aspectos. A Unilab 

só se posiciona quando é pressionada ou quando vai acontecer alguma 

coisa, em beneficio à instituição. A Universidade devia cumprir com 

certas diretrizes que ela própria criou, que ela não faz, por exemplo 

50% dos estudantes, os processos seletivos deviam ser mais equitativos, 

mais iguais, mas não é. As chamadas de estudantes, por exemplo, se 

sobrar vaga do processo seletivo, os estudantes africanos que ficaram 

como classificáveis, dificilmente e muito raramente eles são chamados. 

Mas quando sobra para os brasileiros, eles fazem várias chamadas. 

Deveria ser também o contrário, mas não acontece. Então tem uma 

seria de coisas, essa de a Universidade fazer as coisas em panos 

fechados, salas fechadas e depois só sair espalhando, tendo resolvido 

somente entre eles. O pessoal olha para mim e diz, calma próximo ano 

você vai embora. Eu não sei se eu indicaria alguém da minha família 

para vir para a Unilab, depende, se estiver disposto a aguentar essas 

coisas... Eu fui pra Angola agora de férias e expliquei para alguns 

amigos como é a Unilab, como era a cidade, que a cidade não tinha 

condições nenhuma pra receber estudantes, as pessoas da cidade, a 

estrutura da universidade, mas tem também coisas boas, tem os 

professores, tem essa coisa da integração que você conhece várias 

pessoas , várias culturas, vários países que falam português. Tem o 

lado bom e tem o lado ruim como toda e qualquer instituição.” (Saulo- 

Angola). 
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A integração da Unilab tem sido comparada a apenas inclusão. Num ato apenas de 

“colocar dentro” e agir com indiferença em relação ao colega, é como Josué retrata sua 

experiência na divisão de grupos de atividades em sala de aula. Ele reproduz que seu desejo de 

ficar próximo dos seus colegas, de mesma nacionalidade, se repete com os demais colegas de 

outros países. A questão de afinidade ou a proximidade deles equivale à garantia de manutenção 

e certeza de aceitação de suas identidades? A cultura responde. Ele afirma que embora seja cedo 

para julgar se haverá ou não integração dos brasileiros aos estrangeiros, a cultura afetiva, a 

proximidade, a ajuda e o acolhimento social que vivenciam no Timor Leste ainda não foram 

encontrados por aqui: 

 

“Aqui tem integração, mas não é muito integração. A gente vê muitos 

alunos dizendo que não tem integração. E a gente acaba dizendo que 

não há integração, mas há apenas a inclusão. Colocar dentro da 

atividade e pronto. Dentro dessa atividade ninguém se olha, ninguém 

fala “ah, podes me ajudar? ” Não é integração, é inclusão. Bota dentro 

lá e acabou. Lá não existe integração, não existe. Por exemplo, a gente 

no RU para comer, os meus amigos timorenses sentam comigo. Os 

outros guineenses quando entram lá, sentam com os outros guineenses. 

Isso existe por conta da nossa proximidade, nossa cultura, a identidade 

que a gente trouxe. Então, essa maior proximidade ainda é muito 

intensa. Talvez a gente precisa levar muito tempo para fazer essa 

integração melhor. Só tem dois, três quatro anos, é difícil. Aqui a 

convivência com o nosso sistema é difícil, a aproximação, a comida é 

diferente. A gente pode dizer que viemos de um sistema muito social, de 

ajudar muito aos outros, de aproximar uns aos outros, e essa 

proximidade é intensa mesmo, para nós. E para cá, para os amigos 

brasileiros, essa ideia, a gente não encontrou aqui.” (Josué – Timor 

Leste). 

 

4.9 As trajetórias e percepções: caminhos da integração 

  

A partir do momento que tomei posse na Unilab, um profundo questionamento 

acerca da integração que compõe sua nomenclatura inquietou-me. Motivada por essa 

inquietação passei a observar e me questionar como se daria essa integração na vida daqueles 

alunos que vem de fora do país para estudar no Brasil. Movida por esse questionamento, 

procurei avaliar a política que envolve a universidade e a integração que a envolve. 

A construção desta avaliação foi, estruturalmente, se constituindo pelas dimensões 

avaliativas identificadas nas trajetórias de vida dos entrevistados. Entre uma entrevista e outra, 

fui percebendo que a integração, a partir da percepção dos estrangeiros, é influenciada por 

situações vivenciadas em suas trajetórias. Consideremos cada uma dessas dimensões. 
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Inicialmente, os estudantes timorenses, como um caso a parte, expressam sua 

bagagem de vida como sobreviventes da guerra civil na Ásia, e sua superação no alcance da 

sonhada graduação com ensino de qualidade oferecida no Brasil. Embora demonstrem pouca 

familiaridade em relação à língua (in)comum, a dificuldade linguística atinge outras 

nacionalidades em diferentes variações relacionadas a sotaque, gírias, vícios linguísticos, 

vocabulário. Demonstra-se, ainda, ser um fator determinante no desenvolvimento do 

desempenho acadêmico entre todos os países; e também ser situação que predispõe obstaculizar 

a comunicação e engajamento nas relações entre alunos estrangeiros e brasileiros. 

Os entrevistados relataram sua dificuldade de acesso às informações acerca da 

Unilab, ainda em seus países de origem, seja por motivo de comunicação, internet, seja pela 

incompatibilidade das informações lá repassadas não serem condizentes com a realidade aqui 

encontrada. A divergência do que foi dito para eles com o impacto da vivencia na prática 

demonstrou favorecer dificuldade de interação com a comunidade local. Ao mesmo tempo 

em que demonstram seus enormes interesses em investir no sonhado estudo superior, ainda que 

em terras (des)conhecidas. 

A novidade em ir morar em um país distante, confronta-se com a realidade 

encontrada na cidade de Redenção. O despreparo local, tanto em termos de infraestrutura como 

em logística urbana, soma-se ao choque cultural imposto com a chegada de moradores 

estrangeiros. Os conflitos implícitos e explícitos desses encontros Brasil-África-Timor refletem 

nas condutas e andamento da integração entre esses povos. 

Apesar de o ambiente sócio acadêmico ser composto por situações alheias às suas 

vontades, os entrevistados reportam profundo sentimento de gratidão por estarem no Brasil, na 

Unilab; por estarem vivendo esses momentos, e que não podem e nem conseguem mensurar 

tamanho impacto em suas vidas. O estar em uma universidade no Brasil é reportado com tanta 

satisfação e entusiasmo, que demonstra a enorme representatividade da oportunidade que 

vivenciam. 

Como última dimensão avaliativa observada, foram as percepções sobre a 

integração propriamente ditas na visão dos estrangeiros que compõem a Unilab, das quais pude 

identificar que há relatos de pontos positivos e outros que denotam negatividade. Ou seja, de 

integração, há os que reportam que ocorre e há os que afirmam sua não ocorrência.  

De acordo com as trajetórias vividas, identificamos ambas as situações, e que, 

independente do sentimento integrativo formado pelos alunos, na prática, na vida cotidiana, a 

Cooperação Sul-Sul ocorre sistematicamente. 
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5 CONDISERAÇÕES FINAIS 

  

Avaliar a Unilab me proporcionou aproximação direta com a prática da Cooperação 

Sul-Sul exercida através da implementação da política externa brasileira ao promover a 

proximidade de relações entre o Brasil-África-Timor-Leste. Embora haja a discussão em 

relação ao conceito de “neocolonização moderna”, na qual a promoção de cooperação 

educacional ocasionaria como contrapartida a entrada de investimentos privados brasileiros no 

continente africano, identifico-o como ação governamental estratégica ao perfil governista 

adotado por Lula(2003-2010) e, portanto, não visualizei interferências ou relatos derivados 

deste contexto na prática cooperativa verificada na Unilab. 

De fato, a Unilab é oriunda do movimento geopolítico internacional que se formou 

a partir da Cooperação Sul-Sul, (e que o Governo Lula aprofundou sua política externa com 

base nesta, tendo sido por esta razão, inclusive, divulgada a Unilab, como sendo a 

“Universidade do Lula”) na qual insere-se como base teórica a Teoria da Dependência marxista, 

que motivou a união dos países do hemisfério Sul em oposição ao fortalecimento hegemônico 

dos países do Norte. Na tentativa de opor-se, uniram-se com o objetivo de estabelecer novas 

oportunidades de relações, não necessariamente diferentes do que vivenciavam nas ações 

Norte-Sul. Por isso, não se descarta a CSS ser uma nova versão das relações verticais, ou até 

mesmo, se encaixar em construção genuinamente inédita de relações internacionais, 

constituindo a quebra do paradigma das relações de hegemonia entre os países Norte-Sul. 

Para avaliar a Unilab na perspectiva da CSS, e as relações que as circundam, 

busquei aproximação da Avaliação em Profundidade (GUSSI, 2008; RODRIGUES, 2008) por 

entender que, além de buscar meios inovadores e modernos de avaliação de políticas públicas, 

é preciso analisar a política com o cuidado que envolve a separação do texto para o contexto 

(Lejano,2012) de modo a tentar compreender como se dá a relação dos estudantes estrangeiros 

com a comunidade local. E com a proposta avaliativa em profundidade juntamente com a 

complexidade que envolve a separação do texto ao contexto, pude visualizar que a integração 

é atingida pelas diversas formas que ocorre as interações (culturais, sociais, educacionais) entre 

alunos e comunidade local e acadêmica; todavia, apesar disso, nutrem enorme sentimento de 

gratidão pela oportunidade educativa internacional que participam. 

A coerência institucional de Lejano(2012) possibilita analisar o grau de 

durabilidade da política. Como já mencionado, a ideia de coerência institucional defendida pelo 

pesquisador leva em conta que a escolha do lugar para implantar uma política demanda 

conhecer suas individualidades físicas, sociais e estruturais, e, seus significados simbólicos e 
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históricos, que, quando analisados solitariamente, podem vir a comprometer a continuidade da 

política. No caso da Unilab, percebe-se que há ainda muitas ações a serem adequadas para que 

a integração proposta em suas diretrizes institucionais tenha alcance duradouro. As entrevistas 

demonstram o quão aspectos culturais locais e a desinformação da população acerca dos países 

dos estudantes recebidos causam impactos negativos no processo integrativo. E que, embora a 

instituição promova tentativas modificadoras por meio dos projetos que citei, ainda que 

superficialmente no início deste trabalho, se mostram ineficazes diante da demanda da 

comunidade acadêmica. Maiores esforços precisam ser implementados para que se identifique 

uma mudança na realidade local e, assim, projete-se o prolongamento institucional da política. 

A partir dessa constatação, considero a Unilab como ação política educacional que 

promove o viés da CSS como quebra do paradigma da ideologia ocidental exploradora, uma 

vez que da avaliação da prática cooperativa destaca-se o sentimento de apreciação positiva, 

evidenciado pelos estudantes estrangeiros. Sentimento este, que não seria identificado em 

eventual relação Norte-Sul. Ainda que inúmeras dificuldades e adversidades circundem a 

integração entre os brasileiros e estrangeiros, estes reconhecem a política, no caso, a Unilab 

como alcance do início de seus objetivos educacionais. Digo início, pois há expressões de 

vontade de cursar pós-graduações no Brasil para, se for o caso, alguns deles retornarem com a 

melhor qualificação educativa para seus países de origem.  

Todavia, reconheço, diante dos dados da pesquisa levam a conclusão que, 

dialeticamente, o processo de integração se dá também pelos conflitos e processos não 

harmônicos reportados, expressando, ao mesmo tempo, que pode evocar à lógica da reprodução 

das relações Norte-Sul, como por exemplo, quando o sentimento de “dominação” é expressado 

pelos moradores locais de Redenção, na esfera cotidiana, sobre os estudantes estrangeiros. 

Dominação conotativa que pode ser exemplificada por relações sociais marcadas também pelo 

racismo, preconceito, rejeição e críticas aos comportamentos dos estudantes, presentes nas suas 

falas. 

Avaliar a integração da Unilab é visualizar um entrelaçamento de dimensões, 

experiências e trajetórias distintas que proporcionam uma riqueza de conhecimento do contexto 

institucional e também no contexto local (Redenção) e nacional, e suas contradições. A cada 

relato, mergulha-se num mar de opiniões e vertentes, que fazem sair de si e explorar o próximo, 

numa gama de dimensões que só uma avaliação em profundidade possibilita. 

Contudo, esta avaliação me permitiu ir além do aprofundamento das trajetórias e 

adentrar nos inúmeros contextos práticos e vivências que se unem ao texto do projeto de lei de 

criação nº12.289/2010 da Unilab. 
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A integração vista na Unilab difere de qualquer outro modelo integrativo previsto 

em universidades mundiais, pois tem caráter único. Em sua diferenciação, incluem-se os 

desafios brasileiros de realidade social, política e econômica, mas que a veia da integração se 

destaca como perspectiva de disseminação de uma política pública educacional internacional. 

A política unilabiana coadjuva com a perspectiva humanitária ao reconhecer que 

os direitos humanos, como a educação universal, constitucionalmente assegurados não são só 

atributos e responsabilidades das nações. Ao reservar cinquenta por cento de suas vagas aos 

ingressantes estrangeiros21, exerce a garantia constitucional dentro da política de relações 

internacionais. 

Por meio da riqueza pela qual se constitui a diversidade das trajetórias da Unilab, 

aproximei a avaliação do modelo experiencial de Lejano (2012), o qual afirma que o critério de 

autenticidade da política é encontrado através do conhecimento partilhado por sujeitos inseridos 

na política. Neste caso, a experiência local com os estudantes estrangeiros me permitiu alcançar 

essa abordagem. 

O diferencial que representa a Unilab é uma riqueza para todos os países que a 

envolvem, pois, o perfil discente atingido representa o alcance que a expansão universitária 

atinge para além das fronteiras nacionais. Oferece estudo àqueles que há anos jamais 

imaginariam ter essa mesma oportunidade, sendo, muitos deles, os primeiros da própria família 

a ter acesso ao ensino superior. 

A pauta de integração que envolve a Unilab vai muito além da ótica comercial que 

em muitos casos orienta a Política Externa Brasileira; adentra a esfera constitucional dos 

Direitos Humanos, e engloba a integração de povos, culturas, línguas, costumes, pela via da 

cooperação educacional. 

A matriz da perspectiva de orientação futura da política internacional do Brasil 

poderá ter como base a integração, pois essa já é vista como pratica cotidiana das ações dos 

blocos governamentais internacionais que se inter-relacionam. A Unilab, portanto, ocupa 

posição importante, da construção do posicionamento que o Brasil conduz sua política externa.  

Portanto, o diferencial da Unilab faz emanar saberes e conhecimentos de riqueza 

tão vasta, porém ainda desconhecida por outras instituições de ensino. 

Antes do início dessa pesquisa, detinha a falsa conceituação de que a integração exala 

processos harmoniosos. Mas não. Com esta avaliação, apreendi, sobre integração, que podemos 

identificar diversas vertentes. Dentre elas, no caso da Unilab, a de que é mais que um mero 

                                            
21 Embora esse quantitativo não se reserve em sua totalidade na prática. 
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formalismo político da qual se aproxima a agenda do estado brasileiro, pois, na prática, é 

vivenciada pelos sujeitos da política de CSS, como uma experiência modificadora de vidas, da 

cidade de Redenção, da visão de África, da permeabilidade intercultural dos países envolvidos, 

complementando uma experiência única e enriquecedora que faz avançar e aproximar as 

relações de cooperações entre os países, permeada também por tensões e conflitos. 

A análise da política, por meio do modelo experiencial de Lejano (2012), me leva a considerar 

nesta avaliação a junção do texto implantado institucionalmente pela Unilab ao contexto de 

histórias de vida que a envolvem. No caso desta pesquisa, dos estudantes estrangeiros. 

Faço a junção ao modelo de Lejano, à avaliação em profundidade defendida por 

Rodrigues (2008), que me incentivou buscar elementos avaliativos além da superficialidade. E 

encorajou-me buscar dimensões intrínsecas e não usuais dos conteúdos das entrevistas, que 

assim concedeu a este estudo o caráter de autenticidade da política, proposto por Lejano (2012). 

Eu, em busca do avaliar integrativo, descobri a densidade que há nas relações 

cooperativas educacionais. O que encontrei vai muito além da inserção do Brasil no mundo, na 

Sul-Sul, através da educação. A riqueza absorvida a partir da interpretação das histórias que 

formam trajetórias me fez reconstruir a acepção de integração que detinha antes de iniciar essa 

pesquisa, percebendo que é um campo vasto a ser explorado e disposto a muito contribuir nas 

pesquisas em Relações Internacionais por meio de seu aprofundamento, dentro da perspectiva 

avaliativa de profundidade, que permite identificar dimensões capazes de explorar a política de 

forma autêntica e eficaz. Com isso, demonstrei possibilidades de aproximar 

interdisciplinarmente dois campos de conhecimento: o das Relações Internacionais ao campo 

da avaliação de políticas públicas. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS ABERTAS REALIZADAS COM OS 

ESTUDANTES ESTRANGEIROS. 

 

 

 Participação na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro Brasileira; 

 Convivência entre estudantes brasileiros e estrangeiros em ambientes universitários e da cidade de 

Redenção/CE; 

 Dificuldades e desafios dessas convivências; 

 Olhar e percepção da Integração na visão dos estudantes estrangeiros; 

 Representatividade da Unilab na trajetória de vida dos estudantes estrangeiros. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM ESTUDANTES22 

 

1) Nacionalidade:  

Guiné Bissau 

Faixa etária: 

 22 anos 

Curso: Enfermagem Sexo: 

Feminino 

Eu acho que eu não sou bem participativa aqui. Eu participo apenas na quarta-feira da quarta 

cultural, e na sala de aula eu participo mais ou menos. Eu não faço diferença entre brasileiros 

e estrangeiros. Tipo, eu tento interagir com todo mundo, mas só que sempre tem aquelas 

pessoas, que não sei se é por causa dos costumes ou raça ou alguma coisa; sempre tem 

aquele que você fala mais, principalmente com os meus nacionais; e com outros também 

estrangeiros, tipo: angolanos, moçambicanos. Sobre os desafios que convivi aqui, acho que 

a maior dificuldade é sobre a linguagem, e sobre desempenhos. Eu acho que tipo tem 

dificuldade na parte de preconceitos, mas eu considero a maior dificuldade de quando a 

gente chegou aqui é sobre desempenho, que a linguagem é um pouco diferente né?!A gente 

fala português lá, mas a gente fala português de Portugal; é diferente. Essa para mim foi a 

maior dificuldade. A Unilab representa, tem muita importância, é muito significante para 

mim porque vou me formar na Unilab, vou servir para minha pátria num amanhã. 

2) Nacionalidade:  

Cabo Verde 

Faixa etária:  

23 anos 

Curso: Enfermagem Sexo: 

Feminino 

Assim eu participo normalmente, de todas atividades. Gosto mais de participar mesmo é 

das atividades culturais que a Unilab faz. Na sala de aula eu sou mais ou menos ativa, não 

falo muito assim. Eu já fiz uns estágios em hospitais, e tento ser participativa com os 

pacientes. No início tive um estágio no CAPES e eu era muito participativa com os pacientes 

de lá. Assim, eu, para falar assim, eu convivo mais mesmo com os africanos, os brasileiros 

não. Nem na sala de aula. O que ocorre não sei te dizer. Eu mesma sou mais assim com os 

africanos mesmo, mais com os cabo verdianos que eu convivo. Eu acho que a dificuldade 

está relacionada a eu. Eu sempre fui no meu canto assim. E no início na sala de aula, a gente 

era mais...tinham os africanos de um lado e os brasileiros, mas não sei se é porque eles 

preferem ficar no canto deles, eles os brasileiros. Porque na nossa turma; entrei aqui em 

2013.1, e aí eu achava que a turma não tinha aquela integração que a Universidade falava, 

pois, os africanos ficavam de um lado e os brasileiros de outro. Mas agora eu estou em outra 

turma e continua a mesma coisa. A integração é muito pouca. É o que eu acho da minha 

visão. Não sei se é a gente que não integra ou eles. No meu caso, eu não integro assim com 

os brasileiros. Mas eu vejo integração, mas muito pouca aqui, é o que eu acho na minha 

                                            
22 As entrevistas abertas realizadas estão na íntegra, respeitando o vocabulário e expressões originais, o que pode 

vir a demandar releitura para compreensão. 
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visão. Não sei se está nos africanos ou nos brasileiros que não querem conviver. No meu 

caso, na primeira entrada da nossa turma, a integração era muito pouca, acho que eram os 

brasileiros que não convivem ou não querem. A Unilab é muito importante na minha vida. 

Foi muito bom mesmo conseguir esse lugar aqui para estudar e estou me esforçando e dando 

meu máximo para aproveitar o curso. Em Cabo Verde eu não teria essa oportunidade, por 

isso é que estou dizendo, a Unilab é muito importante, graças a Deus consegui essa vaga 

aqui, estudando na Unilab. A Unilab representará toda minha formação. Sair daqui, 

encontrar trabalho, vou terminar aqui, voltar para lá, e trabalhar lá. 

3) Nacionalidade: 

 Guine Bissau 

Faixa etária:  

26 anos 

Curso: Engenharia de Energias Sexo: 

Masculino 

Bom, eu diria que a minha participação na Unilab é um pouco boa. Além de ser estudante 

do curso de engenharia eu participo das atividades de cultura e desportivas e de algumas 

palestras que são ministradas por professores, e agente de vez em quando dar algumas 

palestras também. Bom, assim, minha convivência com estudantes brasileiros, eu diria que 

é uma convivência boa, ou seja, normal né, porque, assim, eu em particular respeito todo 

mundo da mesma forma que me sinto também respeitado pelas as pessoas que conheço. E 

com os estrangeiros é a mesma coisa, só que a gente acaba tendo mais afinidade com o 

pessoal do seu país que você veio junto e mora junto né. Então tem coisas que podem ser 

compartilhadas entre vocês, mas outras que não podem ser compartilhadas entre brasileiros, 

por exemplo. Não digo isso por falta de confiança, mas é por cultura mesmo, ou seja, tem 

coisas que a gente faz que achamos que é correto; e tem coisas que os brasileiros fazem que 

é diferente. Exemplo: tem palavras que a gente usa que em português de Brasil é tipo 

palavrão; e tem palavras que eles usam, que na nossa linguagem seria palavrão, ou seja, tem 

termos que você pode usar com colegas do mesmo país mas não pode usar com brasileiros 

para que não se sintam ofendidos. Bom, eu sou muito fechado né. E sou tímido também, e 

isso dificulta muita das vezes tanto com os brasileiros como o pessoal do meu país. Minha 

timidez causa falta de proximidade, e aí eu acabo fazendo poucas amizades. Bom, falar 

assim da integração é um processo muito complicado, né. A verdade é que a Unilab já fez 

muita coisa para que isso acontecesse, mas a gente pode se integrar só se a gente quiser, 

tanto estudante brasileiro como estrangeiro no meu ponto de vista né. Por que eu digo isso? 

Porque, assim, eu posso ser um estudante liberal, querer fazer amizade com todo mundo, 

integrar com todo mundo. Só que vai ter um estudante que não vai pensar da mesma forma 

que eu. Entao, assim, a gente acaba se integrando muitas das vezes por fazer as atividades 

acadêmicas ou encontrar um espaço que é apropriado para todo mundo, por exemplo a 
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biblioteca, a quadra no horário da Unilab que a gente usa para treinar e pra jogar, fazer 

algumas atividades desportivas. E, e usa o R.U. também, porque não tem espaço pra 

ninguém, aí você procura um espaço pra se sentar né, como é uma mesa em comum com 

muitas cadeiras, cada um vai sentando onde houver espaço aí acaba se conhecendo, 

conversando, integrando. A Unilab me deu muita oportunidade, no meu país eu não teria 

essa chance de fazer o curso de engenharia de energias, porque nas universidades que tem 

lá, como o curso de engenharia de energias é um curso novo, não tinha. Tinha outros cursos, 

mas esse não. 

4) Nacionalidade:  

São Tomé e Principe 

Faixa etária:  

24 anos  

Curso: Enfermagem Sexo:  

Masculino 

Então, eu tive o conhecimento do programa da Unilab através da embaixada do Brasil mais 

concretamente por meio do Centro Cultural Brasil e África em São Tomé e Príncipe. Ai 

quando, tipo, eles abrem o edital, eles fazem propaganda, publicidade aí então eu me 

interessei, né, para vir cá estudar. Porque? Porque lá eu já estudava, cursava a Engenharia 

Eletronica e de Telecomunicações, mas durante o ensino médio, o meu foco era medicina. 

Aí quando veio essa oportunidade de vir pra ca, né, então, eu não perdi a chance né. Na 

verdade, aqui na Unilab eu escolhi engenharia como a primeira opção e enfermagem como 

a segunda. Graças a Deus deu enfermagem, e cá estou eu fazendo. Lá era universidade 

pública, e era paga mediante o pagamento de uma fatia, a gente chama de propina. 

Concernente à adaptação e disciplinas, tive problemas sim, em duas, né. Mas não vou dizer 

que é por causa dos professores, nada disso. Acho que é mais pro meu lado, falta mais 

empenho. Graças a Deus os professores são de excelência, explicam perfeitamente bem. 

Acerca da integração, tanto social como acadêmica não tive grandes problemas. O maior 

acho que foi a alimentação, que ainda continuo tendo, posso dizer que é algo contínuo. Bom, 

no meu ver, deveriam variar um pouco mais a comida. Minha família é de 3 filhos, a mais 

velha já concluiu, ela fez Direito econômico e Direito administrativo. E a mais nova está 

cursando agora, está fazendo Relações Internacionais. Não penso mais tentar medicina, os 

professores quando nos apresentam o material a gente cria essa paixão, que é uma forma 

diferente de ver as coisas. A enfermagem eu acho que é mais completa do que a medicina, 

nada contra, mas eu acho. A gente estuda por completo o corpo humano e começa a entender 

melhor. Não quero Engenharia mais não. Pretendo terminar enfermagem, mas também 

pretendo especializar, porque ainda não existem enfermeiros especializados em São Tomé 

no hospital, e eu quero levar algo novo. A integração é em parte, não vou dizer que existe 

uma total integração, que seria mentira para mim. É assim, acerca...posso falar meu ponto 
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de vista? Aquilo que pude vivenciar durante esse um ano e seis meses é que já se tem uma 

ideia distorcida do continente africano. E para eles, nós somos atrasados, nosso 

conhecimento não chega a ser à altura deles, aí existe esse preconceito. Uma vez que existe 

cerca de 5 ou 6 nacionalidades né? Que acabam generalizando tudo isso, mas existe sim 

troca de informações, sempre eu falo bem do meu país, aí eu digo que há integração. E eu 

falo também dos professores, há alguns conceitos, há alguns materiais que falam da África 

que nem sempre é a realidade. Então nós africanos tentamos trazer uma ideia diferente 

daquilo que nós conhecemos. Por exemplo foi uma imagem que postaram, até foi um 

menino guineense que se manifestou, que comoveu todo mundo, mostrando uma foto de 

uma criança africana desnutrida, aí o professor generalizou: essa é tal doença da África. 

Então, nós questionamos: será que é África? A foto era de 1955. Será que essa doença é 

igual para todos os continentes? será que existe lá também? Então isso foi um debate na 

turma. E o Prof. Thiago, que é coordenador da Enfermagem, propôs para nós africanos um 

trabalho para falarmos acerca da saúde de nosso país. Nesse caso, falei de São Tomé 

juntamente com a Eliane, também teve apresentação dos guineenses, e de também Cabo 

Verde. Nós falamos como é a situação atual, apesar de não existir uma base de dados com 

informações atualizadas, nós corremos atrás. Eu liguei para minha mãe, que é enfermeira lá 

em São Tomé, falei com o atual presidente do sindicato dos enfermeiros de São Tomé, onde 

ele me forneceu uma base de dados, alguma base né? Como é a saúde, como é a estrutura 

do hospital, dos enfermeiros e a outra coisa foi a legislação, que muitos pensam que não 

existe. Aí ele me enviou, para eu poder mostrar aqui para coordenação que nós temos uma 

lei que rege a enfermagem, uma lei do Ministério da Saúde. Então foi um debate saudável, 

que então já quebra essa barreira que existe né. Então que mais professores façam isso. E 

agora outra coisa que eu faço, é que quando tem com as novas entradas, tento promover 

isso, passar essa mensagem para eles. Caso queiram alguma informação atualizada, entre 

em contato comigo ou alguém que tiver documento e ai vai debatendo…podemos entrar no 

site do ministério da saúde sim, mas os dados não são atualizados, são de 2001 e 1990 e 

normalmente não são tomenses que fazem esses dados, são portugueses, espanhóis quando 

vão lá por projetos, e fazem material mas assim, tem uma visão boa, mas distorcida. 

Ultimamente, estudantes do último trimestre, fizeram um trabalho sobre São Tomé, eles 

pesquisaram sobre hospitais, e nos mostraram um retrato que era algo que não tinha nada a 

ver. Era algo com lixo, destruição. Acharam em alguma revista, ou site. Graças a Deus 

falaram comigo antes de apresentar. Então nós nos reunimos, mostramos os materiais que 
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tínhamos atualizados e passamos pra eles. É uma forma que nós temos de conhecer a cultura 

de outro sobre saúde tanto de Guine, Cabo Verde, etc. Se eu estivesse em São Tomé, eu não 

estaria cursando enfermagem, lá existe sim o curso, mas na área técnica. O meu maior 

problema são as condições. Segundo informações que eu tive agora, já estão tendo 

licenciaturas em enfermagem, mas isso eu ainda estou pesquisando, para ver se a pessoa me 

atualiza. Mas minha mãe queria que eu fizesse o curso técnico, mas não quero, porque a 

educação que eu tive foi de a gente sempre pensar alto, tentar explorar nossa mente. A gente 

sabe que a enfermagem exige muita prática de conhecimento, é como o curso de engenharia, 

mas lá só tínhamos mais aulas teóricas e matemática. Eu paro e penso: se eu tivesse 

concluído engenharia lá em São Tomé, que tipo de engenheiro eu seria? Só teórico! Então, 

assim não vale a pena. Aqui nós temos muita prática: anatomia, histologia, bioquímica. 

5) Nacionalidade: 

Guiné Bissau 
Faixa etária:  

22 anos 

Curso: Bacharelado em 

Humanidades 

Sexo: 

Masculino 

Eu participo das ações em sala de aula de vez em quando, já em relação ao movimento 

estudantil eu participei mais vezes através de um Projeto de extensão, mas agora não estou 

participando. Acerca dos estudantes brasileiros, eu estou aqui desde 2014, mas só tenho um 

amigo só que eu considero. Isso depende da pessoa, dos próprios alunos brasileiros e dos 

africanos. Aqui notamos cada qual em seu cada qual, os brasileiros de um lado, os africanos 

de outro lado. Entre os próprios africanos também, cada nacionalidade de um lado. Tenho 

muitos amigos entre os estudantes estrangeiros de várias nacionalidades. Com os brasileiros 

da cidade de Redenção não tem convivência, não tenho porque, isso não é só de mim. As 

vezes a gente quer fazer amizade, mas fica limitado. Na minha pessoa, eu estou limitado em 

fazer amizades. O meu humor, o meu modo de ser. Tem muitos desafios aqui, porque é 

difícil viver numa cidade há 3 anos sem fazer amizade com ninguém, isso é estranho. Você 

imagina estar num local, numa comunidade há 3 anos e não ter nenhum amigo, não ter 

convivência com ninguém, não ter proximidade com ninguém, isso é estranho. Eu mesmo 

acho isso estranho. É por causa dos outros, e também por minha causa, isso depende dos 

dois lados. Na verdade, existe integração porque, estudantes brasileiros e estudantes 

africanos estão na mesma sala, estudando com os mesmos professores, aprendendo com 

professores brasileiros e aprendendo também com alunos brasileiros. Então existe 

integração nisso. A Unilab, é....não sei, não posso dizer nada, só o tempo dirá isso pra mim. 

Eu terminei o ensino médio desde 2007, fiquei seis anos sem estudar, e depois eu encontrei 

essa oportunidade de entrar na Unilab. Unilab em termo acadêmico representa tudo para 

mim. No futuro eu espero que um dia eu vou fazer qualquer coisa pela Unilab, ou para o 
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brasileiro ou para qualquer quem seja brasileiro, nem que não seja da Unilab, porque eu 

tenho que retribuir alguma coisa para o Brasil. Mesmo que eu não retribua, eu vou contribuir 

para fazer essa gratidão para o Brasil.  

6) Nacionalidade: 

Guiné Bissau 

Faixa etária:  

27 anos 

Curso: Bacharelado em 

Humanidades 

Sexo: 

Masculino 

Bom, qualquer que seja a aprendizagem as vezes você tem muitas coisas que você pode 

aproveitar e tem muitas coisas que você tem que deixar, então eu acho que eu aprendo muito 

no ambiente acadêmico, não só na sala de aula, que é o lugar de se aprender. Mas 

aprendemos na forma de interagir com outras pessoas, em qualquer que seja o lugar. Sobre 

a convivência com outros estudantes quer seja brasileiro ou estrangeiro, eu não tenho nada 

a dizer porque nós somos educados de formas diferentes então dessa forma, eu tenho que 

deixar de lado aquilo que aprendi, o “eu” e aprender a viver em “nós”. Então, nesse contexto, 

eu quero dizer que viver em “nós”, quer dizer que não tenho que ser eu mesmo, tenho que 

deixar aquilo que aprendi para aprender com o outro. Da mesma forma que o outro, tem que 

deixar aquilo que ele aprendeu na sua casa e viver comigo. Nessa forma, podemos, então, 

criar, uma forte integração. Claro, que a integração é difícil, só que de acordo com aquilo 

que eu já disse, tenho que deixar o meu “eu” e aproveitar aquilo que pode me fazer valer 

também. Então nesse contexto, eu acho que a forma de interagir depende do “eu” aceitar 

mesmo sair daquilo que é meu e partir para o outro. A convivência com estrangeiros da 

mesma nacionalidade é tranquila, porém, ao mesmo tempo somos diferentes. Saímos de 

Guiné, cada um de um lugar, eu sou do interior, e outros de cada cidade e outros são de 

lugares mais distanciados do que a minha cidade, somos educados de formas diferentes 

embora sejamos do mesmo país, mesma etnia. Cada um tem sua casa em que foi educado, 

então dessa forma, aqui temos que deixar aquilo que cada um aprendeu para poder interagir 

aqui. Sobre a convivência na cidade de Redenção, é difícil mesmo, e nos ajuda também a 

interagir com essas pessoas porque viemos para cá e temos que nos readaptar a uma nova 

cultura, a uma nova forma de ver, e também sentir como é difícil estar fora de seu próprio 

país. Quanto às dificuldades, são enormes, porém não significa que é difícil ou que são 

impossíveis de acabar com elas. Vou repisar na minha fala, a melhor forma de criar essa 

integração de forma verdadeira, ou da forma que nós queremos, ou melhorar, é preciso que 

cada um saia e dê um passo para dar encontro ao outro. Então, nessa forma podemos criar 

uma integração porque a Universidade tem um objetivo que é a integração, então para essa 

integração é preciso que cada um deixe aquilo que é seu e aprenda com o outro. Então, tenho 

que deixar o meu “eu” e partir para “nós”, a partir dessa perspectiva podemos criar uma boa 
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integração. Bom, logo no início era muito difícil para mim porque saí de disciplinas mais 

práticas para ir para disciplinas mais teóricas, era essa minha maior dificuldade. Mas isso 

não significa que era impossível superar isso. Nada é impossível para o interessado a 

empenhar-se. Eu graduei em contabilidade lá, vim aqui aprender um outro curso que é 

Humanidades porque mesmo sendo contabilista eu vou ter que interagir com pessoas, então 

preciso conhecer como interagir com essas pessoas, esse era meu maior desafio. Ter vários 

textos para ler, dava dor de cabeça, mas, acabei ultrapassando essas dificuldades. Na minha 

trajetória de vida a Unilab vai ser uma marca para mim, porque é um lugar onde eu tenho a 

oportunidade de conhecer outras pessoas que vieram da África, e mesmo sendo de lá, somos 

de países diferentes, que era muito difícil conhecer esses países, mas que agora estou 

vivendo como estivesse nesses países. E também representa para mim um lugar de 

intercâmbio entre culturas porque aqui estou aprendendo além da cultura brasileira, a 

moçambicana, são tomense, angolana, cabo verdiana, assim como a cultura timorense. 

7) Nacionalidade:  

São Tomé e Príncipe 

Faixa etária:  

21 anos 

Curso:  

Engenharia de energias 

Sexo: Masculino 

A minha participação, posso dizer, que está numa média entre 20 e 30%. Dedico minha vida 

mais a estudar sozinho. Sou muito mais privado, gosto mais de privacidade. A minha 

convivência é boa, tenho vários amigos brasileiros, assim como tenho vários amigos 

africanos. É muito interessante conhecer novas culturas, eu estou gostando. Toda 

convivência tem sido boa, com guineenses, cabo verdianos, minha única lamentação é com 

os portugueses. Por não ter aqui ainda alguns alunos portugueses. Então, estou enganado, 

pensava que também tinham os portugueses aí nos PALOPs. Com os moradores da cidade, 

não posso dizer muito pois não convivo muito com a sociedade lá de Redenção. Minha saída 

é só casa-escola e casa novamente. No início, as dificuldades foram sobre a cultura e o 

clima. O clima é muito quente, lá não é muito como aqui. Lá as vezes é um pouquinho 

úmido. Ah, e também a comida, a gastronomia. Mas isso tem a ver com a cultura, com o 

tempo se adapta. A comida não gostei, porque é estranha né? Com o tempo você vai 

comendo, conhecendo, e até vai sabendo o nome e gostando de algumas coisas. Nas 

disciplinas, não senti dificuldades, aprendo sozinho. Integração, bom, por mais que 

tentamos integrar entre si, vai haver um a parte que é negativa né. Bom, dessa parte não 

posso falar muito pois ainda não convivi com ela, mas pela parte positiva, como 

demonstração: a independência de cada país, a associação que existe de estudantes 

estrangeiros, acho que ainda estou vivendo muito a integração na Unilab. Uns dizem que 

sim e outros dizem que não tem integração. Bom, eu digo que sim e que não também. Sim, 
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porque há alguns que eu convivo e outros não. Responder o que a Unilab representa na 

minha trajetória de vida é difícil de dizer. Dizem que a universidade é a fase melhor do 

jovem. Bom, a Unilab é uma fase que também não vai dar para esquecer, e está 

representando também a melhor fase da minha vida. Logo vou me formar e ai serei alguém 

amanhã. E ai, só sei que a Unilab é um passo para meu futuro amanhã. Em São Tomé eu 

estava na universidade do país, já estava há 02 anos num curso de matemática. Gostei muito 

de ouvi falar do Brasil e então resolvi vir para aqui. E é isso. 

8) Nacionalidade: 

Moçambique 

Faixa etária: 

23 anos 

Curso: 

Enfermagem 

Sexo: Feminino 

Eu participo mais das aulas, eventos e outras coisas eu não gosto de participar. Gosto de 

ficar na minha mesmo. Eu não tenho muitos amigos brasileiros, só tenho os da turma mesmo 

e da igreja. A relação com eles tem sido muito boa. Os brasileiros que eu convivo, a gente 

só convive dentro da sala de aula. E fora, os outros meus amigos são da igreja e a gente só 

convive dia 2ª. Com os outros estudantes africanos, a gente se encontra na Unilab, ficamos 

o dia inteiro lá conversando. Com os moradores da cidade de Redenção, a convivência não 

tem sido muito boa, eles não são acolhedores. Não sei porque, mas quando a gente vai para 

Acarape a gente vê que a situação é totalmente diferente. Mas o povo redencionista não é 

muito acolhedor e não tem muitas amizades com a comunidade em si. Situações a gente 

vivencia todo dia né, por exemplo: eu saio da minha casa e passo…tipo, a educação que eu 

tive é que quando passar por alguém dar bom dia, boa tarde. E quando eu faço isso, eu não 

recebo o retorno, eles não respondem. Simplesmente ficam calado e vão. Outra situação é 

tipo, quando vê africano né? Já me viram e começaram a apontar para mim e falar “ não, 

lugar de africana é na África e não deveria estar aqui”. Sobre adaptação, eu fico mais com 

africanos. Com brasileiros é somente na sala de aula e outros eventos. Agora, sobre a cidade, 

eu não sou muito de sair. A minha trajetória é casa- faculdade-casa ou igreja. É só isso. Na 

primeira semana quando eu cheguei eu tive uma dificuldade, era questão mesmo de hábito. 

Meu primeiro dia de aula eu não entendi quase nada. Lembro que a professora falava muito 

rápido e depois fui me acostumando, a professora também diminuiu a velocidade e foi 

melhorando. A Universidade é da integração, mas não há integração. Eu não sei dizer 

porque, está todo mundo espalhado. A integração é somente nos momentos dos eventos. Se 

tem um evento aqui, você vê um e outro conversando e depois todo mundo desaparece. Não 

há integração, não há. E também eu acho que a integração deve partir de cada um de nós e 

não só da universidade. Até que a universidade promove alguns eventos para ter mais 

integração e tal, mas não basta só a universidade. Nós também temos que sair para haver 
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essa integração, e não há. A Unilab representa para mim crescimento porque foi aqui que 

eu amadureci, que eu cresci, que eu aprendi a ser mais responsável com as coisas e que eu 

aprendi a me interessar mais pelas pessoas. Porque eu era muito na minha, não gostava 

muito de falar, era muito calada, não saía, não falava, ficava muito na minha. Mas quando 

eu cheguei aqui, eu vi essa necessidade, então para mim a Unilab é isso. 

9) Nacionalidade: 
Cabo Verde 

Faixa etária: 24 

anos 

Curso: Ciencias da Natureza e 

da Matematica- Habilitação em 

Fisica 

Sexo: 

Masculino 

De um modo geral, eu considero minha participação muito boa porque sou bem incluso no 

meu curso, tenho um aproveitamento satisfatório e também participo dos grupos de 

pesquisas, grupos de debates, de reuniões, de grupos de amizades fora da universidade, enfim 

participo de quase todas as atividades que são propostas pela academia e eu sempre faço 

parte. Assim, olha, primeiramente eu vou falar pra você ter uma noção: quando eu cheguei 

aqui eu percebia essa relação de uma forma diferente, mas com o tempo, eu posso afirmar 

que eu fiquei um pouco decepcionado com a relação com estudantes brasileiros, porque esta 

não é amigável, é uma relação de inveja, de competição e isso acaba atrapalhando muito, 

inclusive a nós estudantes estrangeiros, porque nós temos essa falta que sentimos da nossa 

casa, da nossa família, temos esse lado sentimental que não é conhecido as vezes. Acabamos 

defrontando com essa situação que acaba trazendo mais frustação, mais saudade, trazendo 

mais coisas que atrapalham nossos estudos, então eu posso te afirmar com certeza que agora 

a relação não é boa, sabe? Sempre tem uma parte de egoísmo, uma parte de se sair melhor 

depois e eu posso afirmar que, com certeza, não tem esse lado amigável na nossa relação. Se 

tem algum tipo de relação, é porque tem algum tipo de interesse por trás, não tem relação de 

coração, de amor, de sentimento, porque você gosta, porque você quer ajudar, não. Se tem 

relação mesmo, é porque um tem interesse sobre o outro. Entre os estrangeiros entre si, é da 

mesma forma. Não posso afirmar…é aquele velho ditado né: a luta não é só contra os brancos 

ocidentais, mas entre os próprios africanos. Você não pode distinguir a África em um só 

continente africano, porque são vários países, e são países que não se dão bem uns com os 

outros países. É como aqui no Brasil e Argentina, é a mesma coisa. A África não é um só 

país e nem um só povo, somos vários povos. Então a relação depende de país para país, 

mesmo dentro de um próprio país, você sabe que o ser humano vive hoje num sistema 

capitalista, todo mundo muito buscando o seu interesse né. Não é diferente dos brasileiros. 

Assim como os brasileiros não se dão com alguns brasileiros e falam mal um do outro , nós 

africanos temos nossas diferenças e falamos mal e tentamos atrapalhar uns aos outros, mas 
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só que tem um porem: a gente tem esse lado de tentar se reconciliar porque estamos fora de 

nosso pais e queremos ter um suporte, um refúgio e acabamos tendo esse conforto e refúgio 

nuns aos outros, dando as mãos uns aos outros, mas na maioria também, você sabe, é aquela 

amizade falsa, trocando as mãos, mas todo mundo tem seu interesse por trás, todo mundo 

tem sua ideologia. Com a cidade, os moradores, assim ó, no início, eu condenava muito o 

povo daqui da cidade, hoje com mais tempo, com mais maturidade dentro da universidade, 

eu percebi que a ignorância é uma coisa que atrapalha muito as pessoas. Então, aqui é 

interior, o pessoal não tem a mente muito esclarecida, então eles permaneceram na 

ignorância e vão continuar na ignorância porque eles pensam que estão certo, mas na verdade 

quem tem aquela verdadeira coisa percebem que eles são ignorantes. Então eu acho que é 

melhor, na minha opinião né, não confrontar com as ideias, porque aqui a maioria das 

pessoas são ignorantes e não tem conhecimento sobre o espaço que o planeta Terra exerce 

aqui nesse Universo então não sabe que existe outros povos, outras línguas, então acabam 

sendo muito ignorantes, falando coisas que, sinceramente, você como universitário fica até 

triste de ver uma pessoa ignorante, mas é assim, vamos construindo a universidade. A 

universidade também vem para dar esse suporte para o povo e acredito eu que a comunidade 

com um tempo vai mudar. Mas também eu não posso generalizar as coisas. Tem pessoas que 

tem consciência das coisas, tem pessoas que sabem se relacionar com qualquer tipo de ser 

humano, porque nós não somos homem de Ceará, nós não somos homens do Brasil. Somos 

homens desse planeta, então temos que estar aberto para tudo que é conhecimento. Então 

vamos construindo isso sucessivamente. As dificuldades foram muitas, mas, assim, é 

primeiramente, a questão da moradia né, e eu também falo da ignorância de música alta. 

Aqui é uma cidade universitária, sabe? Você tem que ter muita concentração para os estudos 

e eu morei num local que embaixo era um centro comercial e muito barulhento. A cidade 

inteira e os brasileiros não entendem que aqui é uma cidade universitária e colocam a música 

muito alta, e é grosseria e racismo, sabe? É muita coisa, é afetividade que você precisa de 

ter em forma de relacionamento e agua, luz, alimentação, muitas coisas que... Mas isso é o 

mínimo, porque isso foram poucos dias para eu me adaptar. Mas o meu desafio é tentar 

unificar os nossos parceiros, os nossos irmãos dos países parceiros para tentar fortalecer as 

relações, não só os países do continente africano, mas também o Brasil, que fazemos parte 

dos países do Sul né? Tentar fortalecer as forças e perceber qual é verdadeira logica da 

política internacional. Que nós não nos beneficiamos dessa política, mas que nós, enfim, 

somos massacrados, somos torturados por essa política e eu acredito que essa universidade 
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vai trazer logica, vai trazer formação de jovens que futuramente vai fortalecer essa relação, 

e tornar esses países do Sul uma potência. Somos capazes de fazer essa relação entre os 

países do Sul, facilitarmos a cooperação, trocas comerciais, tecnologias, enfim. Nós ainda 

somos explorados, somos colonizados, só que de uma forma invisível, não é todo mundo 

que consegue perceber a lógica dessa colonização. Então, na minha lógica eu penso que um 

dia nós vamos conseguir nos libertar dessa colonização que ainda é muito forte, ainda é 

muito presente no nosso dia a dia. A questão da integração: a Unilab é diferente de todas as 

outras universidades, pode-se falar o que quiser, mas aqui é a única universidade que você 

adquire dois tipos de conhecimento. Você adquire o conhecimento cientifico, e você adquire 

um conhecimento cultural, que não é dito na sala de aula, mas na convivência do dia a dia, 

como nas festas de independência. Eu acabei conhecendo Timor, Angola, então sou rico, a 

nível de conhecimento cultural de outro país, e eu também vou me tornar rico de 

conhecimento cientifico porque isso que é o propósito da Universidade. Então essa 

integração é muito importante, muito rica, cada aluno torna além do que a universidade 

espera que ele seja. Hoje eu sou revolucionário, tenho essa mente da revolução, porque essa 

integração, se eu estivesse em outra universidade que me permitisse pensar desse jeito, nunca 

eu teria essa visão e de mente revolucionaria. Então essa integração é muita boa porque 

fortalece a relação, traz ideias novas, e traz segurança mesmo. Eu tenho essa força porque 

eu sinto a presença de uma comunidade em geral em cima de mim; sinto uma política por 

trás, sinto uma lógica, por isso que eu resisto, que eu caminho com a minha ideologia e com 

as minhas ideias, então a integração é uma coisa muito importante, muito forte que vai ter 

muito resultado, diferente das outras universidades. Integração é sempre positiva e eu 

acredito que futuramente vamos ter grandes resultados sobre essa integração. Hoje vivemos 

num mundo de muita falsidade, é difícil afirmar que há integração. Temos consciência da 

integração, porém não vivemos a integração. Sabemos quais são os aspectos da integração. 

É diferente de outros espaços para mim, sabe? Os alunos brasileiros conseguem enxergar, 

conseguem saber a integração, eles leem o livro. A gente não, a gente é diferente, a gente 

vive integração, só que não cumprimos as regras da integração, não vivemos os princípios, 

as normas da integração, mas conhecemos muito bem a integração e essa integração passa 

também, tem-se um ponto positivo, por mais que queremos ser falsos, mas aprendemos com 

elas. Futuramente teremos consciência que aprendemos com essa integração, mas existe 

integração sim, por mais que tenha dificuldades, falsidades, mas existe integração. E essa 

integração está mudando a mente de cada pessoa dentro da universidade, mesmo daqueles 
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que não acreditam, estão sendo modificados pela integração porque eles aprendem com essa 

integração no dia a dia que eles passam com essa integração, eles aprendem. Então existe 

uma integração e essa integração tem um aspecto muito positivo. Embora ela não seja vivida 

de uma forma clara, mas todo mundo vive essa integração. A universidade acabou tornando-

se meu título. Todo o peso, a universidade tem um peso muito grande na nossa carreira aqui, 

a universidade tornou-se como um pai ou uma mãe para nós, como a nossa embaixada aqui 

no Brasil. É o nosso segundo estado, é como um estado dentro de outro estado, uma nação 

dentro de outra nação. A universidade tem esse caráter de um estado dentro de um outro 

estado, porque nos sentimos dentro da nossa casa, dentro da universidade. Porque a 

universidade oferece oportunidade, oferece opção para você se sentir na sua casa. Então, a 

universidade hoje tem uma representatividade muito forte a nível local e a nível internacional 

porque ela nos dá refúgio, proteção e com as nossas ideias, loucuras, com os nossos 

entendimentos, a universidade tem uma importância muito grande para nós. 

10) Nacionalidade: 

Angola 

Faixa etária:  

24 anos 

Curso:  

Engenharia de Energias 

Sexo:  

Masculino 

A Unilab para mim é uma oportunidade onde eu observo, assim, muitas vantagens. Partindo 

da base que eu sou a primeira pessoa da minha família que cursa o nível superior né? Sou o 

último filho dos meus pais, são 08 filhos. Eu sou o primeiro a dar esse passo. Desde muito 

cedo tive uma independência muito…tive uma autonomia própria para correr atrás dos meus 

objetivos. Então a Unilab para mim é uma oportunidade que eu nunca tive né...É....em 

Angola eu ia entrar também no ensino superior, só que entrei na Unilab por conta própria. 

Ia lá fazer uma faculdade privada, no caso. Mas assim, a minha chegada ao Brasil, a minha 

adaptação, especificamente aqui em Redenção não foi muito difícil, digo, porque a realidade 

em que eu moro com a de Redenção não é tão diferente dos bairros de Angola, de algumas 

cidades de lá. E no meu convívio em Angola eu tinha muito contato, por intermédio do meu 

trabalho, com brasileiros, com franceses, italianos. Eu era designer gráfico. Eu sou 

autodidata. Eu trabalhei no Ministério, quer dizer, eu trabalho no Ministério do Exterior, mas 

no caso estou com a rescisão temporária do contrato. Ai não sei, se quando voltar eu continuo 

ou não. Aí eu passei no concurso público, tinha ensino médio, e passei no concurso né. E eu 

sempre tive contato com pessoas do mundo inteiro, e isso me ajudou muito, na questão de 

lidar com a língua em si, pois eu já tinha contato com alguns brasileiros, com alguns 

guineenses, cabo verdianos, moçambicanos. Só não são tomenses e timorenses. Então a 

adaptação aqui foi muito fácil para mim. A maior dificuldade que tive foi a financeira. 

Porque na minha forma de ser, no meu dia a dia eu gosto de lidar com as pessoas, eu gosto 
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de fazer amizades, gosto de buscar coisas novas, de trabalhar com pessoas que promovem a 

integração, então acho que isso me proporciona uma abertura para um leque de 

conhecimentos no que diz respeito mesmo até a própria cultura das outras nacionalidades. A 

minha relação com as pessoas que trabalham nos departamentos da universidade; eu tenha 

um acesso muito grande, graças a Deus. Mas tudo isso mesmo está relacionado a minha 

forma de como lidar com as pessoas. Eu entendo que, ainda falando um pouco da adaptação, 

que, por exemplo, a forma como tu lidas aqui dentro do gabinete com as pessoas, com as 

coisas, com os estudantes, é totalmente diferente se tu fores lá para fora. Porque? Porque tu 

passas o dia aqui, o teu trabalho é aqui dentro, então a tua noção do que é essa integração, 

do que é lidar com as pessoas lá fora de diferentes nacionalidades é totalmente diferente, 

mas também, por outro lado, eu como estudante, consigo observar que para que nós 

tenhamos essas estruturas todas lá fora, é porque vocês aqui trabalham, exatamente para que 

possamos usufruir dessa estrutura lá fora. Eu vejo por aí, nesse vai e vem, de entrar aqui ou 

ali, eu consigo fazer muitas amizades com as pessoas, com os pró-reitores, com os 

funcionários, de qualquer categoria. Então para mim, isso não é nenhum problema. Tocando 

um pouquinho na questão de racismo, o racismo para mim é uma coisa que existe na nossa 

mente, independente de qual for a intensidade com que a pessoa fala contigo, com que a 

pessoa dirige para ti uma palavra, ai você consegue determinar o grau de intensidade que 

você pode determinar como racismo. Então, eu nunca sofri racismo, mas acredito que já 

estive diante de eventos e situações que outrora se eu não fosse uma pessoa muito aberta, as 

pessoas eu consideraria como racismo. As vezes a nossa não abertura a muitas coisas, a nossa 

não abertura a cultura, a cultura brasileira em si, ela pode ocasionar pensamentos como este. 

A questão do racismo depende muito da intensidade de como você lida com as pessoas. Se 

você tiver uma abertura maior com as pessoas você vai começar a entender, que na maior 

parte das vezes as pessoas falam por pura inocência, mas existem momentos que talvez elas 

falem com a intenção mesmo. E da mesma maneira, eu também sinto que existem pessoas 

que as vezes passam do limite, existem pessoas que não entendem a cultura do ser estudante 

estrangeiro africano, angolano ou cabo verdiano, são tomenses ou guineense, etc. Então isso 

é o maior problema. Se eu tivesse que de dizer qual é a nossa maior dificuldade aqui como 

estudante estrangeiro, eu acho que é ainda a não adaptação da comunidade de redenção em 

si com a questão do ser estrangeiro, com a questão da internacionalização. Porque nós 

estamos falando de uma cidade que até pouco tempo não tinha nem a metade da população 

que tem hoje, e isso explica muita coisa. A Unilab proporcionou para a cidade em si um 
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leque de aberturas e oportunidades, mas estamos diante de uma cidade que é muito 

tradicionalista e que é uma coisa que não vai ser mudada tão facilmente assim, mas há na 

comunidade em si, no geral, uma abertura diferente. No decorrer do tempo, com o passar do 

tempo, as pessoas vão poder compreender o verdadeiro significado da Unilab. E 

dificuldades, de princípio, a minha maior dificuldade foi exatamente, dentre os filhos de 

meus pais, eu ser o primeiro, ou seja, a primeira pessoa a trabalhar formalmente em um 

Ministério, ser um funcionário público. Eu comecei a trabalhar muito com cedo, com 16 

anos já trabalhava, com 18 anos já fui gerente de uma gráfica, com 19 fui diretor técnico de 

uma gráfica, então é tudo isso mexeu muito comigo quando eu vim para aqui. Porque eu já 

ajudava meus pais, já tinha essa possibilidade de ajudar aos meus pais, no final do mês eu 

rachava o salário com meus pais. Então isso me pesou muito ao chegar aqui, me pesou no 

sentido de que eu vim para aqui e voltei na condição de ficar novamente dependente deles, 

entendeu? Eu tenho irmãos, e eu sinto a necessidade que meus irmãos sentem, logico. Meu 

pai vai pegar e mandar dinheiro para mim, e meus irmãos, como é que ficam? Eu tenho uma 

família grande, meus irmãos trabalham, mas trabalham fixo hoje e amanhã não, na verdade 

meus irmãos tem, a minha família tem uma tradição de...se eu fosse dizer, de autodidatas, 

sabe? Meus irmãos todos são designer gráficos, artistas plásticos, minha família toda tem 

essa tendência a fotógrafos, então é muito dessa vida de que hoje fiz isso e amanhã fiz aquilo, 

vinculados a arte, e acaba sendo um trabalho sendo não muito fixo né? De qualquer forma, 

ainda acabam dependendo dos meus pais. E isso pesou muito, e durante algum tempo abalou 

um pouquinho a minha condição, o meu desenvolvimento acadêmico. Eu tive um 

acompanhamento psicológico, não por essa minha não adaptação estivesse me fazendo 

muito mal, mas eu acho que eu precisava até mesmo para entender e saber lidar com a 

situação que eu vivia naquele momento. O acompanhamento foi por aqui pela Unilab com a 

Mariana, que foi a minha psicóloga. E não foi por muito tempo, creio que foi por uns, acho 

que 2 ou 3 meses, e depois desse período nós tivemos uma pausa porque houve uma greve e 

ela é servidora pública, e não podia automaticamente me atender constantemente, mas 

sempre que ela podia e que eu solicitava, ela me acompanhava e foi muito bom. Tive um 

ótimo sucesso, um ótimo desempenho, melhorei meu desempenho acadêmico, superei e me 

ajudou muito. Durante algum tempo, acho que fiquei um pouquinho perdido, perdido em 

termos de meu próprio desempenho acadêmico. Exatamente porque a família, a distância, 

acaba dificultando um pouquinho. A minha dificuldade esteve ligada mais a afetividade. E 

algumas dificuldades pontuais, foi a financeira, que neste momento, de certo forma assola a 
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todos nós e é algo que sempre vai pesar. Sempre recebi auxilio estudantil, mas a dificuldade 

é pontual, por mais que você receba o auxílio, é sempre pontual você ter uma dificuldade 

financeira, é sempre. Graças a Deus eu nunca tive problemas com ninguém, nunca fui motivo 

de eu parar e refletir como vai a amizade com fulano ou com ciclano; ou de como vai meu 

relacionamento com ou com outro. Logico que tem algumas situações pontuais que as vezes 

acontecem; um desentendimento básico por coisas que acontecem no dia a dia. Nunca tive 

problemas com ninguém, pela razão da qual já disse: muitas vezes depende da forma que 

você se relaciona com as pessoas. Se você proporcionar uma abertura para as outras pessoas, 

elas vão se abrir para ti. Não 100%, mas acredito que facilita a comunicação, né. E para isso, 

eu procuro me envolver ao máximo, ao máximo mesmo, com várias atividades na 

universidade, porque de certa forma isso me faz sair um pouquinho do ambiente acadêmico 

e me dá um ar de liberdade para que eu possa até enxergar outras oportunidades fora da 

universidade. Porque, é como eu disse inicialmente, eu sempre fui muito independente 

próprio, e nunca esperei que as pessoas fizessem por mim. Então eu tenho um objetivo, uma 

meta de formação, para além daquilo que são minhas expectativas, eu nunca fiquei parado 

num lugar e pronto: fazer isso e só estudar. Eu sempre tenho uma expectativa maior. Se não 

estou estudando, estou fazendo um curso; se não estou fazendo um curso, estou a fazer algum 

trabalho. Se não estou fazendo um trabalho, estou a escrever algum projeto, sempre fui 

dinâmico. E eu procuro dentro dessa temática, ter algumas parcerias com algumas escolas, 

eu desenvolvo um projeto de palestras solidárias. Incentivo à produção cientifica nas escolas 

de ensino médio do maciço de Baturité. Proporciono palestras falando sobre várias áreas 

ligadas à minha formação, falo de resíduos sólidos, hidrelétricas, falo de Angola. Já fui 

vinculado a um grupo de estudos, fui o primeiro bolsista e co-fundador da incubadora 

tecnológica de economia solidaria- a Intesol. Depois disso, trabalhei um pouquinho na 

Comunicação da Unilab, na ASSECOM, como bolsista e assistente técnico na área de design 

gráfico, pelo CNPQ. Aí trabalhei um pouquinho na PROEX como bolsista, foi em torno de 

uns 6 meses. O que mais me faz falta é a comida da minha mãe. É como eu disse, eu não tive 

grandes problemas com a questão de adaptação. A comida, logico, é, mas eu até me 

surpreendi porque algumas comidas são tão parecidas, que só muda um ou outro ingrediente 

e o nome. Eu sou uma pessoa que tenho uma visão de futuro um pouquinho diferente, eu 

sempre gostei de trabalhar com consultoria. Em Angola, além do meu trabalho, eu trabalhava 

como freelancer, e logo bem no momento que entrei no Ministério do Exterior, apareceu a 

Unilab. Eu havia começado esse trabalho para pagar meu curso superior em Angola. 
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Inclusive na época que eu estava para vir a Unilab, eu tinha feito a inscrição para fazer 

faculdade de arquitetura numa universidade privada em Angola. Eu tinha perspectiva de 

cursas duas universidades, uma privada, e outra publica na Universidade Agostinho Neto só 

que quando eu fui fazer o processo para a matricula na Agostinho Neto, eu vi que a base do 

teste para a faculdade que eu ia entrar, tinha muito conteúdo que eu não havia visto no ensino 

médio. Aí eu me vi num limite, que se eu fizesse naquele momento, a probabilidade de eu 

passar seria muito pouca. Então optei por entrar no ensino superior, depois disso eu arranjava 

uma forma de fazer um vestibular para poder entrar no ensino público. Dentro do Ministério 

do Exterior, tem uma empresa que presta serviços de consultoria, que eu também prestava 

algum serviço na área, e dentro dessa empresa há um setor de energias, e eu faço engenharia 

de energias. Então a minha perspectiva é se eu tiver de voltar pra Angola, eu vou atuar 

especificamente naquele setor. Mas a minha perspectiva é, terminar os meus estudos aqui, 

fazer uma especialização em gestão ambiental aqui no Brasil ainda. E se tiver uma 

possibilidade de conseguir um mestrado…eu quero sair daqui do Brasil com o máximo de 

formação possível, se eu conseguir sair daqui com o Phd, melhor. Mas a minha perspectiva 

é, assim que eu terminar, criar um mecanismo de trabalhar com consultoria na área de 

energias, principalmente na área de gestão de projetos, porque eu lido muito bem com essa 

área, então, eu gosto muito e volto todo a minha formação para a gestão de projetos na área 

de hidrelétrica. Tenho namorada, ela é brasileira, e já fazem 2 anos que estamos juntos. Casar 

com ela é uma perspectiva que eu não sei. Costumo dizer que depende muito com a forma 

que eu lido com o meu relacionamento, porque são perspectivas futuras, então eu não gosto 

de planejar a minha vida, mas eu tenho planos para a vida. Viver um dia após o outro, 

entende? Então é isso, casar...se der certo casamos, se não der certo. Inicialmente eu fico 

aqui no Brasil, eu não vou voltar para Angola sem estrutura alguma, não vou fazer nada em 

Angola sem estrutura, sem alguma coisa feita. Eu tenho uma visão de futuro muito...não sei 

se é, para além das minhas expectativas, mas eu considero isso né, porque é como eu disse: 

eu considero o ensino superior como uma oportunidade, como uma entrada. E eu tenho uma 

teoria, todo mundo vai se formar na universidade, mas nem todo mundo vai sair formado, 

então ser formado significa ir para além daquilo que a universidade te proporciona. Então eu 

observo isso, eu vejo além daquilo que a universidade me proporciona, a universidade é só 

um caminho, o resto vai depender das minhas perspectivas, se eu vou conseguir um mestrado 

ou especialização aqui ou não, tudo vai depender da intensidade, de como eu vejo ou vou na 
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minha formação, né. Divido meu apartamento somente com uma pessoa, é um apartamento 

com 2 quartos, pago 530 reais, em Redenção, bem no centro, perto do banco. Obrigado.  

11) Nacionalidade:  

Timor Leste 

Faixa etária:  

23 anos 

Curso:  

Quimica 

Sexo:  

Masculino 

Tenho 23 anos, mas cheguei aqui aos 19 anos. Na Unilab vejo muito profissionalismo, com 

todos os professores possuindo doutorado, professores que são muito bacanas nesse mundo. 

O lado ruim é que a gente chegou aqui com o estado físico da universidade não estava pronto. 

E quando a gente teve a discussão lá no nosso pais sobre a Unilab que o professor nos 

apresentou uma coisa, mas aqui o estado físico e um planejamento ainda não estão prontos. 

E chegamos aqui não tinha nada, e no nosso pais conversaram sobre moradia e alimentação, 

essas coisas todas, mas quando a gente chegou aqui não tinha nada disso, e agente sofreu 

com isso. Não tinha moradia, tivemos que procurar uma casa, fazer as próprias comidas, 

essas coisas. Eu me sinto enganado, mas para mim, já vivenciei isso tudo e agora já estou 

em condição boa e pronto. A língua foi uma coisa difícil para mim também, no início eu não 

entendia muito bem, mas algumas palavras também do lado brasileiro a gente fala em língua 

portuguesa de Portugal, que dificulta também a relação com os brasileiros. E depois a gente 

teve convivência com os brasileiros e agente aprendeu um pouco com os brasileiros. Fiz um 

curso de português lá no Timor Leste durante 3 meses antes de chegar aqui. Eu entendo o 

que os brasileiros falam ou explicam alguma coisa, mas para mim é difícil eu me expressar 

em relação às explicações aos brasileiros. Nas disciplinas eu senti um pouco de dificuldade 

no início do trimestre, depois disso eu não senti mais. Reprovei duas disciplinas no mesmo 

trimestre. Hoje estou melhorando. Essas reprovações foram pelo fato de que eu não estava 

entendendo bem o português e também não estudei muito durante o trimestre. Na Unilab tem 

integração sim, mas eu tenho integração da minha parte, não sei da opinião dos outros 

estudantes para comigo. Eu me sinto integrado com brasileiros, com africanos, só que neste 

caso aqui eu gosto de especificar que na nossa turma inicial só havia timorenses, não há 

africanos, então eu me senti que estava numa turma que não acontecia integração com outras 

nacionalidades. Por isso, teve momentos que eu reclamei muito com os professores, mas não 

havia como, eles disseram que os timorenses iam ficar todos na mesma turma. Depois a gente 

teve outras disciplinas em que tiveram brasileiros e africanos e foi boa a integração. As 

qualidades da Unilab que eu vejo são extremamente muito boas, porem a infraestrutura está 

muito difícil porque, não sei como dizer, até hoje temos muitas coisas a fazer, tipo os 

laboratórios, materiais ainda não estão prontos, a sala de aula ainda não está em condição, a 
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moradia universitária também. Os laboratórios que ainda não estão prontos são os da parte 

da engenharia, os das Ciências da Natureza estão prontos, mas ainda faltando alguns 

materiais. Os de Química estão faltando muitas coisas, tipo os reagentes que ainda não 

temos. Tive algumas aulas de experimentos, que os professores trouxeram os reagentes lá da 

UFC para cá. Eles foram atrás dos reagentes para trazer para cá. Tivemos aulas nos 

laboratórios da UFC no passado, mas agora temos aqui, no campus das Auroras. Eu moro 

com três pessoas numa casa e pago 450 reais. Recebo 190 reais de auxílio da Unilab, fora os 

500 dólares que recebo do governo timorense. Eu já me acostumei com esse valor...eu posso 

reclamar, mas não tem soluções. Ah, uma coisa que ainda não falei: antes de a gente chegar 

aqui, a gente assinou um documento sobre nosso auxilio que receberíamos aqui que seria de 

300 e poucos reais, mas quando a gente chegou foi diminuído sem razoes, sem explicações, 

para 190 reais. Esse contrato que a gente assinou ainda está válido, se ainda está válido então 

o dinheiro deve estar sobrando por aí. Para mima comida foi tranquilo. Quanto a saúde é 

muito difícil, porque lá tem que esperar muito tempo, é complicado para mim. A gente já foi 

lá com a minha irmã que também estuda aqui, que teve a doença, e a gente ficou esperando 

muito tempo para atender, mas deu certo. Eu entrei na escola no Timor com 06 ou 07 anos 

e saí do secundário com 17. Com 18 a gente faz curso lá no nosso país. Curso de português. 

Depois eu entrei aqui. Eu terminei com 17 o secundário, com 18 entrei no ensino superior 

da UNTL, fiz o primeiro semestre em Química, depois um ano inteiro a gente não teve aula 

porque a gente não ganhou a bolsa. Depois com 19 eu entrei aqui. Lá eu não falava português 

em casa, só tive contato na escola mesmo, com uma disciplina que tinha na escola. E o curso 

de português que estudei para a prova da Unilab e só. Eu acho que a Unilab precisa melhorar 

na entrada dos alunos, e na estrutura física da universidade. Uma coisa muito difícil é que 

nas Ciências da Natureza, depois da nossa entrada, não teve mais novatos, o que dificulta 

recuperar as disciplinas reprovadas, então para melhorar isso as entradas têm que ser 

consecutivas e o aspecto físico da Universidade. É isso. 

12) Nacionalidade:  

Timor Leste 

Faixa etária:  

25 anos 

Curso:  

Administração Publica 

Sexo:  

Masculino 

Eu acho a Unilab boa. Eu gosto de estudar aqui. A dificuldade é quando no início né, em 

todo e qualquer canto se tem dificuldades no início, não só para estudantes estrangeiros mas 

para estudantes nacionais também. Dificuldade, por exemplo, de interpretar, como a gente 

interpreta o estudo, os conteúdos, quando a gente sai do ensino médio e entra na 

universidade, o ambiente de ensinar é diferente. Lá no ensino médio a gente só vê aquilo 
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que os professores dão, e no ensino superior é diferente, a gente é que tem que procurar, 

tem que fazer decisões, de quais caminhos seguir. Essas decisões que a gente faz, faz a gente 

ter muita correria né? Eu entrei no ensino superior logo depois que eu terminei meu ensino 

secundário em 2011, eu entrei direto na universidade. Naquele momento só se baseava 

naquela nota do ensino médio e entrava direto na universidade, e no acaso, é universidade 

federal do Timor, que é pública. E a gente estudava no 1º semestre, aí nos matriculamos 

para o 2º semestre, aí peguei bolsa para cá, e a gente veio direto para cá. Em relação a 

conhecer a Unilab, a gente estava estudando lá na UNTL, a universidade pública é só a 

UNTL né? Ai a gente estudava lá, ai depois que eles selecionaram os estrangeiros. Quando 

na implantação da Unilab em 2011 já teve um estudo antes de envio com alguns que estão 

aqui da UNTL, só que tinha também os alunos timorenses, no caso 3 pessoas, que eles 

selecionaram nas embaixadas lá no Timor. Ai depois, na próxima etapa de envio em 2012, 

eles começaram a selecionar através do Ministério de educação para enviar os estrangeiros 

para cá. A partir desse momento, a UNTL começa a selecionar seus estudantes para vir para 

cá. Depois dessa seleção foi que nosso nome foi divulgado. Quem facilita essas informações 

são a UNTL, que repassa para gente. A maior dificuldade que encontrei quando cheguei 

aqui foi a língua né? Principalmente o sotaque, porque o modo de interpretar das pessoas é 

diferente né? De um lugar para outro. Por exemplo: o Brasil não entende o português de 

Portugal. Portugal também não entende o que o Brasil está falando. Isso faz com que todo 

mundo não entenda, mas com o decorrer do tempo, você passa a entender melhor. Eu tive 

uma reprovação, aliás, duas, no início do curso. A reprovação foi por questão das 

interpretações, meu erro era em relação a escrita, e outra eu acho que é nosso erro mesmo, 

a gente não faz o trabalho de acordo com o professor diz ai isso faz com que a gente reprova 

né? Eu pessoalmente, pretendo continuar meu estudo de pós-graduação aqui no Brasil ou 

em outro lugar de estado ne? Mas vamos procurar outra maneira de ficar aqui. Os timorenses 

que estão aqui, a gente vem com cooperação direta, no qual o governo do Timor no contrato 

que assinamos por meio da UNTL junto com o estado brasileiro por meio do MEC e Unilab, 

através do primeiro reitor o Paulo Speller que assinou em Brasília o acordo de cooperação 

para que mais estudantes venham para cá, diz que temos que voltar. Essa cooperação faz 

com que o Ministério de Educação do Timor determine que os estudantes podem ir estudar 

fora, mas depois regressem ao país para contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. 

Nós estudantes da UNTL, quem está financiando, é o Ministério de Educação do Timor com 

o valor de 500 dólares por mês. Todo mês, depende da questão do banco, ainda que chegue 
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retroativo, mas eles mandam referente mensalmente. Aqui na Unilab também recebo 

auxilio, porque dentro do acordo de cooperação entre a Unilab e o governo, eles falaram o 

seguinte: o governo do Timor sustenta os estudantes de pagar passagens de ida e volta, e 

também receber auxilio de 500 dólares. Agora, a parte da Unilab é financiar os estudantes 

timorenses a partir do auxílio moradia, para garantir moradia, alimentação. As taxas que o 

governo federal que temos que pagar não incluem. Como a questão do visto e renovação de 

passaporte. A gente só recebe o auxílio moradia, ainda que metade. Auxílio moradia seria 

380 reais, mas a Unilab cortou pela metade, então a gente so recebe 180 reais. Mais os 500 

dólares por mês. Eu acho que como a Universidade é nova não tem como a gente verificar 

muita infraestrutura, mas a gente precisa ver a universidade, para solucionar os problemas, 

a questão das residências universitárias, as falhas das obras que não terminam né, seis anos 

já de universidade e a gente não mora na residência. A gente mora nos bairros, nas casas da 

cidade, se acontece algo com a gente, quem vai se responsabilizar? Porque eu vim através 

daquele contrato de cooperação, que a Unilab disse que os estudantes estrangeiros iriam 

morar nas residências universitárias. Aí a gente vem e não tem moradia. Acho que isso aqui 

é uma questão muito complicada. Eu acho que a integração, essa questão de quanto mais se 

falam, discutem, vejo que a maioria fala que não tem integração. Eu falo de integração de 

tanto país internacional; de estudantes internacionais, mas também de estudantes nacionais. 

Porque tem estudantes nacionais que não se integram. E pior ainda os estudantes 

estrangeiros. Acho que depende da consciência das pessoas. Pessoalmente e também como 

os estudantes timorenses acham, primeiramente a gente não se integrou ai com o decorrer 

do tempo, depois, estamos nos integrando. Para mim, eu vi, na hora que a gente divide o 

grupo na sala, as pessoas se buscam entre si. Querendo ou não eu procuro ficar no grupo 

dos timorenses. Isso não é preconceito, eu acho que é o modo de olhar diferente das pessoas. 

Os brasileiros procuram os brasileiros, os angolanos procuram os angolanos, os timorenses 

procuram os timorenses. Acho que isso é além de preconceito, e é além de integração. Acho 

que as pessoas escolhem o que é melhor para si, escolhem um determinado colega porque 

ele trabalha e estuda bem. Mas tem alguns professores que querem cada grupo fique com 

sua respectiva nacionalidade. Tem outros professores que dizem que na formação dos 

grupos de trabalho ficam conosco para escolher, já que somos livres. Ai depende do método 

de cada professor. Porque o professor também influencia para fazer integração, além disso 

ele influencia para aquele preconceito em relação a união. Moro em Redenção, na rua Jose 

Castelo Branco 125, a vizinhança é tranquila, e me tratam bem. Na alimentação, você vem 
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com o seu gosto ne, com o seu costume, e sair para o outro lado do mundo, que não é o 

nosso, de primeiro a gente não gosta. Mas depois, querendo ou não, a gente se acostuma 

com aquela comida, pois não tem como fugir, aquela é a realidade. Você agora está no 

Brasil, aqui no Ceará, onde a comida é exatamente essa aqui. Se você não quiser comer, vai 

comer o que? Até que de certa forma, no sábado e domingo, como não comemos na Unilab, 

a gente compra aquela comida que gostamos para comer. Durante a semana todo mundo 

estuda, tem trabalho para fazer e não tem como cozinhar o que gosta. A gente come aquilo 

que está disponível. Pronto.  

13) Nacionalidade: Angola Faixa etária: 23 

anos 

Curso: Bacharelado em 

Humanidades - Sociologia 

Sexo: 

Masculino 

Eu fiquei sabendo da Unilab através de uma nota de rodapé no jornal. Foi uma coisa muito 

assim, sei lá. Eu já estudava em Angola, nível superior, pagando. La tem universidade 

publicas também lá. Primeiro comecei por Psicologia, depois fui para Direito na 

Universidade Agostinho Neto, universidade pública lá, mas eu estava para ir pra Portugal. 

Então já estava com tudo programado e etc. Só que tem um pequeno problema em relação 

a concessão do visto, então estava meio acuado já com aquela preguiça. Então, estava lendo 

um dia o jornal, e vi os documentos todos, então foi aquilo de ver a notícia, e no dia seguinte, 

numa segunda-feira, fui na embaixada ver as informações necessárias e me candidatei. Foi 

por ai... agora, expectativas, acho que não foram tantas assim. Irmãos de pai e mãe não tenho 

nenhum. Tenho uma irmã de pai e eu sou único filho único. Mas eu cresci com seis mulheres 

lá em casa, que a minha ame cuidava de filhos dos irmãos dela. Meu pai ficou com a minha 

mãe, depois separaram. Teve uma outra filha, mas depois também se separou. Comecei a 

escola com 06 anos e terminei com 20 anos. Fiquei um tempo sem estudar durante 01 ano e 

meio. Aqui faço Sociologia, pretendo voltar e trabalha rem algo social de lá, ministério, 

alguma coisa. E depois ir para a academia, mas só depois. Eu cresci na religião católica, 

depois fui para testemunhas de jeová, mas hoje em dia estou sem religião. Só foi uma 

disciplina que eu tive mais dificuldade: Estruturas dinâmicas das sociedades escravistas II. 

Não reprovei, faltou pouco para reprovar. Se eu não tivesse feito os trabalhos…A integração 

na sala de aula é meio complicada, para mim no meu ponto de vista é tudo fingimento. Não 

existe para mim. Porque você nota mesmo pelos colegas que não é aquela coisa verdadeira, 

não existe. Se você for uma pessoa atenta você dá conta que não é uma coisa, que não é de 

verdade, você vê na forma que os colegas se sentam, os grupinhos que fazem, os grupinhos 

para apresentarem o trabalho. Só para constar, teve uma aula da semana passada, de quinta-

feira, que teve um colega de São Tomé e Príncipe e ele preparou a aula, e estava naquela 
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discussão e naquele debate com o professor, e os colegas brasileiros não gostaram disso. 

Então, eles acharam que ele estava perguntando muito, estava tirando dúvida demais, estava 

comentando sobre matéria e os colegas ficaram chateados por isso. Você via pelas ações, 

por respirar fundo, comentar, fazerem barulho, até trocarem de lugar, sair da turma, entrar 

e sair, nas aulas seguintes comentaram com o outro professor. Sobre a moradia, eu morei 

sozinho durante muito tempo, somente no ano passado comecei a morar com um amigo de 

infância que veio para cá no ano passado. Mas sempre morei sozinho. Moramos num 

apartamento, tem 2 quartos e pagamos 700 reais de aluguel. Para mim, eu sei que a cidade 

é racista, são preconceituosos, porque é notório, é notável, você andando pela rua você dá 

conta. Algumas pessoas já me abordaram na rua com algumas perguntas assim: lá tem 

shopping? Quando eu fazia muay thai alguns colegas perguntavam essas coisas: vocês 

compram roupa aonde? Lá tem shopping? Lá tem isso? La tem aquilo? Já ouvi colegas me 

perguntando coisas absurdas: se lá o pessoal anda de elefante, se dormem em arvores, tipo, 

coisas assim desse gênero, coisas que são muito comuns. Se eu estiver com uma brasileira 

e andar de mãos dadas, por exemplo, num domingo na praça que tem aqui e passar por 

senhoras e jovens que ficam ali sentados, você sente você nota a forma como o pessoal olha 

para você. Para amenizar essa situação poderiam ser feito palestras, conscientizar esse povo 

porque foi trazida pra cá a Universidade mas não lhes deram nenhum tipo de preparo pra 

receber pessoas diferentes, pessoas que não estão acostumadas e eles são extremamente 

racistas, extremamente preconceituosos. Talvez comigo, que não sou muito aberto assim 

com o pessoal da cidade, eu apenas comprimento o pessoal da cidade, saio de casa direto 

para a aula, então não tenho muita essa facilidade e eles não tem essa proximidade de 

comentarem ou falarem certas coisas. Mas eu ouço outras coisas absurdas que acontecem 

com outros meninos que, eu as vezes penso até, a minha própria mãe diz, que eu sou muito 

ranhoso, pessoa que se chateia à toa, e eu as vezes com essas coisas não tenho isso de ver 

que ele falou tal coisa de mal, e eu vou olhar e me calar. Eu digo na hora, eu falo na hora, 

se a pessoa tentar me menosprezar, eu vou desprezar o dobro. Eu elogio a Unilab através 

dos professores, do ensino, essa coisa de integrar os países acho que foi a melhor coisa que 

aconteceu nos últimos anos. Se eu não estivesse na Unilab eu estaria cursando o ensino 

superior público ou privado em Angola. Lá a universidade pública é paga só se você for 

estudar de noite e é um valor bem simbólico. O que me atraiu ao Brasil foi a busca por um 

diploma internacional. Tenho para reclamar da Unilab muita coisa. A Unilab é omissa em 

muitos aspectos. A Unilab só se posiciona quando é pressionada ou quando vai acontecer 
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alguma coisa, em beneficio à instituição. A Universidade devia cumprir com certas 

diretrizes que ela própria criou, que ela não faz, por exemplo 50% dos estudantes, os 

processos seletivos deviam ser mais equitativos, mais iguais, mas não é. As chamadas de 

estudantes, por exemplo, se sobrar vaga do processo seletivo, os estudantes africanos que 

ficaram como classificáveis, dificilmente e muito raramente eles são chamados. Mas quando 

sobra para os brasileiros, eles fazem várias chamadas. Deveria ser também o contrário, mas 

não acontece. Então tem uma seria de coisas, essa de a Universidade fazer as coisas em 

panos fechados, salas fechadas e depois só sair espalhando, tendo resolvido somente entre 

eles. O pessoal olha para mim e diz, calma próximo ano você vai embora. Eu não sei se eu 

indicaria alguém da minha família para vir para a Unilab, depende, se estiver disposto a 

aguentar essas coisas...Eu fui pra Angola agora de férias e expliquei para alguns amigos 

como é a Unilab, como era a cidade, que a cidade não tinha condições nenhuma pra receber 

estudantes, as pessoas da cidade, a estrutura da universidade, mas tem também coisas boas, 

tem os professores, tem essa coisa da integração que você conhece várias pessoas , várias 

culturas, vários países que falam português. Tem o lado bom e tem o lado ruim como toda 

e qualquer instituição. 

14) Nacionalidade: 

Timor Leste 

Faixa etária: 25 anos Curso: Ciências da 

Natureza e Matemática- 

Matemática 

Sexo:  

Masculino 

No início quando a gente ainda estava lá no nosso país Timor Leste a gente não conhecia a 

Unilab, não. Aí quando lá teve uma bolsa pra Unilab, como a gente estava estudando numa 

faculdade chamada UNTL, aí teve 120 bolsas para estudantes da UNTL. Aí quando a gente 

fez uma inscrição, e no início a gente entregou os documentos para fazer a inscrição e a 

gente passou nessa análise de documentação. E a partir disso, teve dois professores do Brasil 

que estavam lá e depois um timorense, eles fizeram uma entrevista com a gente e a gente 

passou. Mas o português que a gente falou, foi um português muito complicado, acho que 

ficou difícil deles entenderem. Mas eles entenderam. A gente falou pouco, mas a gente 

passou essa fase. Depois disso, teve um curso de extensão de língua portuguesa, foi 

ministrado pelos professores brasileiros, durou seis meses, daí que a gente entendeu um 

pouco o português, só um pouco. Foi lá ainda esse curso. Durou seis meses e depois disso a 

gente esperou para fazer a viagem para cá. Mas a Unilab a gente não conheceu, não. Teve 

um CD que foi elaborado da Unilab e que foi ministrado pela professora Socorro, e a gente 

estava lá assistindo como era a Unilab, daí que a gente conheceu um pouco a Unilab e a 
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cidade de Redenção. E depois disso a gente fez a viagem para cá. Depois que eu cheguei 

aqui, o que me mostraram da Unilab não é muito parecido não. Porque assim, o que foi 

apresentado lá pelo CD só pegaram aquelas belezas que tinham aqui, por exemplo, os 

apartamentos mais legais, as coisas mais maravilhosas, aquilo que não estava bom eles não 

mostraram. A gente conheceu essas belezas lá e ficamos “ah, que legal! Temos que ir para 

o Brasil, lá é uma cidade maravilhosa, temos que ir para lá para estudar! ”. Para mim não é 

muito ruim não, a diferença é apenas as situações que não mostram a realidade, porque 

quando no início de nossa chegada aqui em Redenção, lá o hospital ainda estava 

construindo, mas se tivessem dito que as coisas não estavam boas, que as condições da 

cidade não estavam boas, né? Minha maior dificuldade que eu encontrei aqui foi o português 

mesmo, porque uma vez que a gente aprende o português de Portugal lá, numa disciplina 

do ensino fundamental, a partir do 7º ano. Então a gente conhece um português um pouco, 

de Portugal. Mas quando a gente chegou aqui foi muito horrível, até os amigos brasileiros 

falavam o português, eu não entendia nada, porque o sotaque sai, a voz sai diferente, enfim 

eu não entendia nada. Aí eu me perguntava “ele está falando em qual sentido? Eu não posso 

entender nada! ”. Como a dificuldade maior foi o português, então aqui teve um curso 

intensivo também de língua portuguesa, acho que foi de seis meses. Foi no início, quando 

ainda estava de greve, acho que chegamos em março e em maio ainda estava de greve, e a 

gente continuou em setembro. A partir de março fizemos um curso de língua portuguesa. 

Não só de língua portuguesa, mas de ciências também. Porque lá, por exemplo, a biologia, 

a física, a matemática, a gente não estuda em língua portuguesa, não. A gente estuda com a 

língua malaia. Então, a maior dificuldade a gente encontrou também na ciência. Eu reprovei 

no inicio uma disciplina. Mas isso não é, para mim, muito não. Mas os amigos reprovaram 

muito. Para mim está relacionado a dificuldade de aprender e entender na língua portuguesa. 

Como a gente pode aprender ciências, biologia na língua portuguesa? Lá é assim, quando a 

gente enfrentou a guerra, até o meu nascimento foi na guerra também. Em 1991 eu nasci, e 

a guerra entre o Timor Leste e a Indonésia durou 24 anos, e foi terminar em 1999. Quando 

eu tinha 8 ou 9 anos eu estava lá no mato, e eu participei dessa situação que foi essa guerra. 

Eu ouvi muito barulho de arma, de guerra, os outro acendendo fogo nas casas, eu vi tudo 

isso de olho mesmo. Eu não nasci na floresta, nasci em casa mesmo. Mas quando os 

indonésios saíram em 1998 ou 1999, começaram essas guerras muito grandes, e todo mundo 

teve que ir para a mata. Largaram a cidade e foram para a mata. Foi durante um ano. Eu era 

ainda criança. Entre esse tempo, quando os indonésios saíram, a gente voltou para casa, e a 
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gente continuou a estudar, mas a educação não estava boa, tinha muita dificuldade, 

aconteceram umas coisas lá, foi horrível mesmo. Ai a gente foi estudar, mas mantendo ainda 

currículo da Indonésia. Porque quando os indonésios saíram a gente ainda não tinha essa 

autonomia de fazer nosso currículo mesmo, de implementar o que queríamos fazer. Aí 

pegamos essa experiência do currículo da Indonésia para aplicar na escola, aplicamos a 

língua indonésia para todas as ciências que existem no ensino. Não existe uma língua 

portuguesa como sendo uma disciplina. Então, em 2002 eu estava no ensino fundamental ai 

começou o português, uma disciplina ensinada no ensino fundamental ai eu aprendi. 

Naquela época foi que ficou difícil porque os professores não sabem a língua portuguesa. 

Eu só tive contato com o português na escola aos 12 anos, somente uma vez nessa disciplina. 

O malaio é o idioma utilizado na escola. A minha carreira de estudante durante a vida 

acadêmica é só na língua malaio mesmo. O português eu aprendi só numa disciplina. A 

minha dificuldade aqui na Unilab está relacionada a não entender a língua portuguesa. Os 

seis meses de curso que fiz aqui foi muito bom, o professor era muito bom, ele exigiu 

bastante da gente, para a gente estudar. A dificuldade maior da Unilab são as diferenças né? 

No início a comida, a cultura, o vestuário diferente. As pessoas usam o vestuário de outra 

forma, não mostram tudo, todo o corpo; a convivência. Aqui tem integração, mas não é 

muito integração. A gente vê muitos alunos dizendo que não tem integração. E a gente acaba 

dizendo que não há integração, mas há apenas a inclusão. Colocar dentro da atividade e 

pronto. Dentro dessa atividade ninguém se olha, ninguém fala “ah, podes me ajudar? ” Não 

é integração, é inclusão. Bota dentro lá e acabou. Lá não existe integração, não existe. Por 

exemplo, a gente no RU para comer, os meus amigos timorenses sentam comigo. Os outros 

guineenses quando entram lá, sentam com os outros guineenses. Isso existe por conta da 

nossa proximidade, nossa cultura, a identidade que a gente trouxe. Então, essa maior 

proximidade ainda é muito intensa. Talvez a gente precisa levar muito tempo para fazer essa 

integração melhor. Só tem dois, três quatro anos, é difícil. Aqui a convivência com o nosso 

sistema é difícil, a aproximação, a comida é diferente. A gente pode dizer que viemos de 

um sistema muito social, de ajudar muito aos outros, de aproximar uns aos outros, e essa 

proximidade é intensa mesmo, para nós. E para cá, para os amigos brasileiros, essa ideia, a 

gente não encontrou aqui. É porque cada um faz o seu, cada um vai no seu caminho. Existe 

esse sentimento de ajuda, mas a gente encontrou em poucas pessoas. Cada vez que a gente 

se encontra num caminho, a gente diz -bom dia! E a pessoa não responde, não olha para 

gente. Na segunda vez repetimos e falamos bom dia, mas na terceira vez já não fazemos 
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mais, passamos a calar a boca mesmo. A gente fala com uma pessoa que nem responde, 

nem fala, nem olha para gente. Nessa perspectiva, faz com que essa integração seja nada. 

Como que a gente pode fazer integração sem essa relação? Eu moro com seis pessoas, 

comigo sete, todos timorenses na cidade de Redenção. Como a gente é sete pessoas, era mil 

e trezentos reais o aluguel mas abaixou para mil duzentos e cinquenta. É uma casa grande, 

muito boa a moradia. No início antes morávamos lá no centro de Acarape, mas não sei se 

você ouviu essa situação, quando nosso amigo pegou uma bala que o ladrão atirou. Teve 

um assalto lá em casa ai nosso amigo foi vítima. Daí que a gente se mudou. Invadiram nossa 

casa, foi uma hora da manhã. Três pessoas invadiram, uma pessoa armada. Eles pegaram 

três celulares. Atiraram na perna, mas graças a Deus, está bem. Depois dessa situação a 

gente mudou. Depois desse acontecimento, a polícia passou depois de 30 minutos e não 

pegou ninguém. Eu estudo Matemática e tenho 25 anos. Eu pretendo terminar aqui e voltar 

para o Timor. Ai se tiver oportunidade eu venho aqui de novo para estudar, mas não é aqui 

no Ceará. Eu vou pro Sul, pra Santa Catarina, eu ouvi muitas situações de lá, diz que é uma 

cidade maravilhosa, que é muito boa, que não é como aqui no Ceará, foi uns amigos que 

moram lá. Foi um amigo que passou aqui na Unilab, mas ganhou uma bolsa lá e foi para lá. 

Acho que ele pediu transferência, não sei. Ele disse que foi uma bolsa do Bradesco. Aí ele 

participou dessa bolsa e ganhou lá. Atualmente temos 70 timorenses estudando aqui na 

Unilab. Na primeira chegada foram 3 e na segunda vieram 69 timorenses, mas aí uma delas 

voltou por causa da saúde e o outro foi para Santa Catarina. Aqui a qualidade da Unilab, 

fora as vivencias, falando da vida acadêmica, é um ensino e aprendizagem muito bons. O 

ensino aqui é muito bom, os professores são excelentes, doutores excelentes, sabem ensinar 

mesmo. Fazem com que os alunos sejam autônomos, sábios, inteligentes mesmo. Então, 

aqui eu gosto muito do sistema educacional brasileiro. Acho que a maior parte, muitos 

professores entendem da pedagogia de como ensinar aos alunos. É porque, assim, as aulas 

que eu frequentei, que eu ainda estou frequentando, é uma aula no sentido de fazer a pessoa 

inteligente, ser autônoma. Quando a gente ensina, tem que ensinar baseando-se na realidade. 

Porque muitos professores ensinam o conteúdo sem fazer uma relação com a vida dos 

alunos, fora da vida acadêmica, como a gente coloca o conteúdo na vida da gente, para fazer 

a mistura com o conteúdo que a gente aprende. A partir disso, facilita para você aprender 

melhor. Depois disso, a Universidade brasileira ela tem muitos programas, por exemplo, o 

PIBID, o PIBEAC, as bolsas que existem, existem muitas bolsas. Eu recebo auxílio moradia 

de 190 reais fora 500 dólares do governo timorense. Ao todo dá em torno de mil e duzentos, 
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mil e trezentos reais. Eu vivo bem, tranquilo. Só dá para viver, mas imagine aqui que uma 

garrafa de agua custa 2 reais, 3 reais, então é suficiente para gente. Existem essas bolsas 

para capacitar mesmo os alunos. Eu gosto tanto de participar dos eventos. É um sistema que 

ajuda bastante na melhoria do aluno, na capacidade, na capacitação. Comparando com nossa 

faculdade de lá, a gente ainda estava em fase de construção do nosso sistema educacional, 

estávamos só há quatro ou cinco anos da nossa independência e foi muito bom vir. Nesse 

sentido, se der, façam um relatório para que mais dos nossos colegas venham. Muitos 

querem participar. Nós queremos ensino de qualidade, nós queremos estudar. Pra Unilab 

voltar a receber estudantes da UNTL. Como nosso país, está dizendo na nossa constituição 

está dizendo que a língua oficial do país é a língua portuguesa, como os alunos vão estudar 

lá se não tem ensino em língua portuguesa? Tem que sair, tem que procurar um local, um 

país. O português que eu aprendi é só uma disciplina, nem o professor sabe direito o 

português. A minha mãe e meu pai só falam na língua indonésia. Meus avós sabem 

português, porque antes da invasão da Indonésia, o nosso pais foi colonizado por 

portugueses. São os que sabem pouco o português por conta da colonização portuguesa. Eu 

sei cinco línguas de idiomas da minha cidade. Fora da nossa vida acadêmica, a gente fala 

essas cinco línguas.  

15) Nacionalidade: 

Timor Leste 

Faixa etária:  

47 anos 

Curso: Ciências da Natureza 

e Matemática- Matemática 

 

 

 

Sexo: 

Feminino 

 
Para Unilab a gente não tem noção de quando vir. O meu país é muito longe e a gente não 

sabe se esse país é perto, se dá para a gente poderia vir, dependendo também do dinheiro. 

Eu fiquei sabendo da Unilab quando estive na formação de professores, eu já era professora. 

Eu tive uma formação com professores brasileiros no Timor de 2008 a 2010. Quando 

terminei esse curso, veio um formulário da Unilab, então nossa diretora, a Profa. Ana 

Valeria que é do Rio de Janeiro me chamou para eu preencher o formulário. Só que fomos 

cinco que preenchemos o formulário, dois homens e nós três meninas. Só que na hora que 

fomes ä embaixada para entregar o documento, veio aquela confusão. Porque os meninos 

se perguntaram caso fosse necessário ir, onde moraríamos, onde poderíamos comer, beber, 

onde ficaríamos, ninguém sabia onde fica este país. Então os homens desistiram na hora, 

nem entregaram os documentos. Então a profa. Rosilene, também é do Brasil, e na formação 

que ela deu, ela disse: vocês não precisam se preocupar, porque não há certeza de vocês 

irem. É só um formulário. Não tem certeza para vocês irem, não. Ai a gente enviou. Depois 

voltamos para casa, mas foi uma coisa de brincadeira, a gente nem se preocupou, nem ligou. 

Eu não terminei faculdade lá. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu terminei minha quarta 
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série, já veio a guerra, com a guerra durante três anos eu fiquei no mato, então meu estudo 

foi interrompido. Não deu certo mais para eu poder estudar. Quando Timor proclamou a 

independência no dia 28 de novembro de 1975, apenas sete dias, houve a invasão da 

indonésia e como meus pais moravam no interior, nós evacuamos para o mato. Mato 

floresta, três anos no mato floresta. Quando a gente voltou para cidade foi só por causa que 

a população já não tinha mais força para aguentar aqueles três anos, por causa do 

bombardeamento, da violência, do bombardeamento dos navios, terrestre, aquela fumaça 

toda, ai contaminou a gente, teve muitas milhares de mortes, então tentando sobreviver 

decidimos voltar para cidade. E quando voltei na cidade, meus pais já tinham morrido, meu 

pai foi assassinado e minha mãe morreu por conta de um parto, meus quatro irmãos 

morreram contaminados por causa dessas doenças, pronto só ficou nós quatro. Eu entrei na 

escola em 1969 aos 7 anos de idade. Cursei até 1974, sai aos 13 anos, na 4ª série e não fiz 

mais. Virei professora porque em 2002 fiz um teste, uma prova dos professores de Portugal, 

era para quem quisesse ser professora voluntária, então nos fizemos uma prova. Só que 

numa primeira prova que eu fiz eu não consegui passar. Então eu tentei uma segunda prova, 

só nessa que eu passei, e naquela altura a nota mínima era 120 pontos, como eu obtive mais 

de 175 eu passei, mas quando eu passei me questionei “meu deus, mas o que eu vou fazer 

na sala de aula? eu nem sei!” . Isso foi em 2002, ai a Educação mandou chamar, teve uma 

chamada pra mim, eu não fui, ai me chamaram por 3 vezes, ai eu fui e disse que “como 

posso assumir se não tenho nenhuma noção disso ai?”. Aí o superintendente disse: mas você 

já passou! E a prova foi corrigida em Portugal, com seis meses o resultado chegou com essa 

nota que eu tive e a gente passou. Ai teve três meses de estagio naquela escola, eu fiz numa 

escola católica. Foi quando eu vi que tinha uma professora que dava aula para setenta 

pessoas, foi quando eu quase desisti, eu quis desisti. Ai ela me disse: “minha filha, não 

desista, não! Tenha paciência! A gente pode dividir a turma! ”. E eu dizia: ”mas como 

assim? Setenta alunos? Se a gente dividir fica 35 para cada uma, e mesmo assim eu não 

aguento, não! ”. Mas ai ela disse: “mas nesses três meses tu vai se adaptar pra poder dividir 

a turma comigo. ” Fui alfabetizada em português, porque no momento que andava no 

colégio, então passei seis anos direto no colégio né?! Aí comecei a aprender português. Mas 

nos meus primeiros anos meu pai me levou para colégio muito fraco eu não sabia não, fiquei 

só aprendendo outras coisas. Só que nos primeiros anos, perto da área do ABC, porque 

naquela altura era ABC, pré-primário e primeira classe, num colégio em que era orientado 

pelas madres Dominicanas. Ai quando o colégio foi fazer a reforma eu passei para outro 
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colégio; fui transferida para outro colégio orientado pelas madres Mananciais. Dentro de 

casa era Tétum e era meu dialeto. Como sei falar mais meu dialeto, as vezes o Tétum não 

sei nem falar. Hoje é comum o Tétum dentro de casa e o português na escola. No meu tempo 

eu só aprendi meu dialeto. Teve uma época que quando fui para casa eu tinha já dificuldade 

de falar meu dialeto, porque no colégio a madre proibia. Ela só deixava falar o português. 

Quem falava ficava de castigo. Isso era para promover o português. Então em 2002 eu fiz o 

curso de formação de professores com o pessoal de Portugal sobre a língua portuguesa tendo 

somente estudado até a quarta série. Em 2012, depois de 10 anos ensinando, seguindo a 

formação da língua portuguesa com os professores de Portugal, e a formação de um 

programa do Timor de 2008 a 2010. Essa formação da língua portuguesa com professores 

de Portugal eles deram isso ai era pra bacharelado também. Depois na Educação eles fizeram 

um teste para todos os professores que não tinham diploma, para poder obter um diploma. 

Ai a gente fez um texto também para receber o diploma. Ai depois, com os professores 

brasileiros de 02 anos eu recebi um diploma de magistério também. Eu conheci a Unilab no 

final de 2010, no final da formação. Sou casada desde 1980, meus filhos ficaram todos lá. 

Essa decisão de vir é muito complicada, porque a gente não sabia nada né, enviamos os 

documentos e em fevereiro de 2011 saiu o resultado que tínhamos sido aprovados. Fomos 

aprovadas, mas ninguém tinha certeza, porque com a nossa idade, lá no Timor, dizem que 

não servia mais para dar aulas. Na época tinha 46 anos, e hoje eu tenho 53. Estou aqui desde 

2011.1, cheguei com 47 anos. Era uma idade complicada, porque dizem que já é velha, que 

não devemos mais ir para aulas, que era coisa so para os novos. A gente ficou sem saber 

para onde ir, e quando fomos na embaixada e na Educação, nos disseram que achavam que 

nós não íamos, porque a bolsa seria para os meninos mais jovens não para nós. Disseram 

que nós não servíamos mais para estudar. Mas o embaixador do Brasil lá sempre foi muito 

educado e dizia que nós podíamos contar com ele. E eu disse para o embaixador que o nosso 

próprio Ministro dizia que nós não tínhamos mais idade nem sangue para estudar. Mas o 

embaixador disse que negociava, então a negociação foi entre o embaixador e o ministério 

da educação  

 

 

  


