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RESUMO 
 
Analise do processo de imigração de jovens estudantes 
africanos para o Brasil. Toma como referência o processo 
migratório, em princípio “temporário”, de estudantes de 
diferentes países da África, para estudar em universidades 
brasileiras, a partir de acordos bilaterais firmados entre países 
em desenvolvimento e o estado brasileiro. Analisa essa 
migração articulada ao processo de implementação de políticas 
estudantis envolvendo alunos estrangeiros e os processos de 
socialização desses alunos na Universidade Federal do 
Maranhão. Parte do pressuposto de que se trata de uma 
migração “temporária” e incentivada pelos acordos bilaterais 
entre os Estados e realizada dentro de determinados 
parâmetros. Articula a diáspora africana na UFMA com a 
questão racial.  
 
Palavras-chave: Diáspora africana educação 
 
ABSTRACT 
 
This work analyses the immigration process of young African 
students to Brazil. It took as a reference the migratory process, 
at first “temporary”, of students of different countries of Africa to 
study in Brazilian universities because of bilateral agreement 
signed between developing countries and Brazil. It analyses 
this migration connected to the implementation process of 
student policies involving foreign students and the socialization 
process of these students inside Maranhão Federal University 
(UFMAIt assumes that this is a “temporary” migration and 
motivated by bilateral agreements between the States and 
performed within certain parameters. It articulates the African 
Diaspora in UFMA with the racial question.. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho analisa a imigração de jovens estudantes africanos para o Brasil. 

Toma como referência o processo migratório, em princípio “temporário”, de 

estudantes de diferentes países da África, para estudar em universidades 

brasileiras, a partir de acordos bilaterais firmados entre países em desenvolvimento 

e o estado brasileiro. Analisa essa migração articulada aos processos de 

discriminação racial envolvendo alunos estrangeiros e os processos de socialização 

desses alunos na Universidade Federal do Maranhão.  

A migração africana para estudar não é um fenômeno recente. Conforme 

Mungoi (2006), “este movimento teve início muitos anos antes do processo de 

descolonização que começou no final dos anos 50”. Cumpriu um papel importante 

na formação das elites intelectuais africanas, bem como, na carreira de intelectuais 

que lutaram nos processos de descolonização. Apesar de assumir um novo caráter, 

a migração continua sendo um investimento fundamental na trajetória de muitas 

famílias africanas.  

Da mesma forma, não são recentes os Programas de Estudantes-Convênio 

de Graduação. O “Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G)” foi 

criado em 1965, pelo Decreto nº 55.613 e, atualmente é regido pelo Decreto nº 

7.948/2013. Pretende oferecer a estudantes de países “em desenvolvimento”3 com 

os quais o Brasil mantém acordo educacional, cultural ou científico-tecnológico, a 

oportunidade de realizar seus estudos de graduação em Instituições de Ensino 

Superior (IES) brasileiras. Esse Programa é administrado pelo Ministério das 

Relações Exteriores, por meio da Divisão de Temas Educacionais, e pelo Ministério 

da Educação, em parceria com Instituições de Ensino Superior em todo o país. 

(http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECG.php). 

A migração temporária de jovens africanos para estudar no Brasil traz 

questões importantes para a reflexão sociológica. Primeiramente, relativas as 

problemáticas ligadas às migrações de africanos em geral, como os processos de 

socialização no país de destino, bem como fatores que determinam a migração. Em 

segundo lugar, é importante considerar o fato de se tratar de uma migração 
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“temporária” e incentivada pelos acordos bilaterais entre os Estados. Portanto, a 

princípio, uma migração “controlada” pelos Estados e realizada dentro de 

determinados parâmetros. E, um terceiro aspecto, problematizar a singularidade da 

constituição de diásporas africanas no Brasil articuladas a questão racial, aspecto 

que será priorizado nesta comunicação. 

O processo de imigração dos estudantes africanos para o Brasil tem se 

constituído uma preocupação de alguns pensadores/pesquisadores africanos, ou 

não. No entanto, conforme aponta Gusmão (2014) nada ou pouco se conhece dos 

caminhos que estão sendo trilhados por jovens africanos em movimento através de 

diferentes países do mundo atual. A problemática do estudante africano nas 

instituições brasileiras não tem sido objeto de reflexão acadêmica e científica 

sistemática. Alguns poucos pesquisadores e, muitas vezes, os próprios estudantes 

africanos tomam a experiência de viver no Brasil como temática de suas 

monografias, dissertações e teses, no interior do mundo acadêmico.  

Apesar do caráter peculiar desse tipo de migração, direcionada para fins de 

formação acadêmica e com o apoio de determinados incentivos estatais, 

permanecem relevantes problemáticas presentes em outras pesquisas sobre 

migrações. Uma delas refere-se às formas de socialização dos migrantes no país de 

destino e a questão racial. 

As situações marcadas pelo preconceito racial, foram tratadas por Subuhana 

(2005), em estudo realizado em São Paulo, quando constatou que o "preconceito de 

cor” e/ou “preconceito racial” é apontado como a principal, causa do mal-estar de um 

número considerável desses estudantes estrangeiros africanos em terras brasileiras. 

O autor constata que, apesar do reconhecimento de que ser universitário e 

estrangeiro atenua a experiência negativa que representa para esses estudantes 

descobrirem-se em desvantagem social pela simples pigmentação da pele, muitos 

dizem ter passado por situações constrangedoras pelo fato de ter uma tonalidade da 

pele escura (negros). A discriminação ocorre em vários ambientes sociais - como em 

prédios residenciais, ônibus, supermercados, restaurantes, bancos, shoppingcenter, 

em festas, dentro da universidade, entre outros, o que obriga esses estudantes a 

refletirem sobre a sua condição de “preto e africano” (Subuhana, 2005). 

Para Kaly (2001) os africanos que chegam ao Brasil para estudar se deparam 

com uma realidade em que, para além da condição de estrangeiro e de todo o 



 

 

 

                  

processo de estranhamento decorrente da socialização no país de destino, existem 

especificidades relacionadas à condição de “ser negro” e a história dos afro-

brasileiros. Na mesma perspectiva, Mungoi (2006) questiona a experiência “de ser 

africano e negro no contexto social brasileiro, onde a imagem do continente africano 

é projetada de forma estereotipada e o negro está sujeito a discriminação devido ao 

seu fenótipo”. Acrescentamos a essa percepção, a relação das experiências dos 

estudantes com a política implantada pelo governo federal. Como são vistos os 

estudantes africanos no contexto universitário maranhense? Esses estudantes já 

sofreram algum tipo de preconceito ou racismo, dentro da UFMA?  

 

2. ESTUDANTES AFRICANOS E NEGROS NA UFMA 

Os estudantes africanos no Brasil se deparam com situações para as quais 

não estavam preparados. Uma delas é a variedade de tipos físicos que caracteriza 

os brasileiros e que, numa estratégia de colonialidade do poder (QUIJANO, 2005) 

são classificados de forma hierárquica. Cabe aos de cor mais escura lugar inferior 

nessa classificação. 

Além da condição de migrantes e de estudantes de convênio, existem 

pressupostos relacionados ao "ser africano" que são peculiares a um país que tem 

um passado escravagista. Há, por parte dos brasileiros, uma expectativa a respeito 

da "África", seja em relação a uma dívida histórica, assim como em relação aos 

atributos culturais e formas de vida que os africanos deveriam portar, que 

configuram o que se esperar da "África". Ao mesmo tempo, jovens migrantes de 

vários países africanos chegam ao Brasil com percepções e expectativas em relação 

a esse país. 

Muitos estudantes africanos revelaram, em entrevistas e em conversas 

informais, estarem surpresos pelo lugar ocupado pela África no imaginário social dos 

brasileiros, tanto no meio universitário, como fora deste. O conhecimento que os 

brasileiros detêm sobre o continente africano é mínimo. A maioria demonstra que a 

imagem que eles têm sobre o continente africano passa pelas informações 

recebidas dos órgãos de comunicação, como a televisão, onde o continente e os 

africanos são associados ao sofrimento, pobreza, desgraça, guerra, fome, selva, HIV 

etc. 



 

 

 

                  

Na UFMA obtivemos depoimentos significativos no que se refere às atitudes 

preconceituosas em relação aos africanos: 

É do mesmo jeito que acabei de falar né... Tem as pessoas que tratam a gente muito bem... Mas em 
partes, por exemplo. Logo que você saí da sua casa, para quem usa o transporte público percebe 
esses preconceitos dentro do ônibus até chegar a universidade... Pelas suas atitudes, que você da 
para entender que é uma forma de discriminação. (Entrevista concedida em novembro de 2014 pelo 
guineense, estudante de Comunicação Social -Jornalismo - UFMA) 

 
São comuns os relatos que apontam episódios de discriminação racial 

envolvendo esses estudantes. Por vezes a discriminação ocorre disfarçada em 

piadinhas, que no caso da estudante de Cabo-Verde, nem foram percebidas como 

preconceito: 

Às vezes tem. Nunca foi preconceituoso ou racista, mas umas piadinhas... E eles não fazem com 
esse intuito, só querem brincar, mas, no fundo você vê que não é bem preconceito mas é a falta de 
informação.Você vê que eles têm aquela visão da África, tribo,pessoas morando no meio dos 
leões/elefantes, tanto que as primeiras perguntas sempre foram essas, você já chegou perto do 
elefante e do leão. Você vê que eles não têm informação nenhuma, porque em Cabo-Verde não tem 
nada desses animais e nem conseguem situar, você fala que sou de Cabo-Verde e ficam perdidos, 
mas fica aonde? E são muitos limitados e tem visão do Brasil, mas fora nada. Agora sofrer racismo 
mesmo não... Até porque aqui no Maranhão tem muitos negros nunca cheguei de passar por isso 
não. (Entrevista concedida em novembro de 2014 pela  Cabo-verdiana, estudante de Medicina - 
UFMA) 
 
 

O mesmo ocorreu com uma aluna guineense, que percebe essas piadinhas 

como se não tivessem conotação preconceituosa.  

 
Não, não notei nada. Pelo menos o que eu vejo, Só que as brincadeiras, que no início eu achava 
normal, mas agora estou achando meio chato. Tipo assim você já chegou perto de leão? Esses tipos 
de coisas... mas, eu acho que eles fazem isso pela brincadeira, que de certo modo fica chato, mas 
não é nada relacionado ao preconceito, é mais a brincadeira mesmo. Porque todo mundo na sala é 
da mesma cor de pele que eu, eu não vejo ninguém que é branco de olhos azuis como dizem... aqui 
todo mundo é moreno da mesma pele. (Entrevista concedida em novembro de 2014 pela guineense, 
estudante de Odontologia - UFMA) 

 
 Há outros que também relataram mal estar com as piadas, mas não 

perceberam que se tratasse de preconceito racial. No entanto, um estudante de 

Cabo-Verde reconheceu que colegas seus, africanos, já haviam sofrido preconceito. 

Já fizeram piadas com o intuito de serem engraçadas, mas que no final das contas não tinham piada 
nenhuma. Discriminação pela cor de pele nunca sofri ou pelo menos não me dei conta disso. Em 
relação aos meus outros colegas africanos, não somente do meu curso, já houve situações de 
preconceito por parte de professores e estudantes que discriminaram e denegriram a imagem de um 
amigo meu que cursa engenharia.  (Entrevista concedida em novembro de 2014 pelo Cabo-verdiano, 
estudante de Medicina - UFMA). 
 

Por vezes, o estudante faz referência ao tipo de pergunta que costumam lhe 

fazer, que teria um caráter preconceituoso em relação à África: 



 

 

 

                  

 

Na verdade, aqui dentro da UFMA, não enfrentei isso... e muito menos na sala de aula. Mas o que 
posso dizer o que enfrentei foi simplesmente aquelas dificuldades né... é claro que quando a pessoa 
vem para te fazer umas perguntas, vem com perguntas cabulosas meio confuso, como ele já quer 
afirmar a ideia dele, mas não consegui anotar com muita ênfase, e tem as pessoas que querem saber 
sobre a África e Angola, faço questão de lhes informar sobre tal e a maioria das pessoas da minha 
sala já tem informações mínimas do que é a África. Quanto ao pigmento da minha pele, isso não 
aconteceu ainda na UFMA, graças a deus. (Entrevista concedida em novembro de 2014 pelo 
angolanoA, estudante de Ciências Econômicas - UFMA) 

 

Embora afirmando que não sofreu preconceito em sua sala de aula, o 

guineense admitiu ter percebido, na UFMA, situações preconceituosas. 

Bem na minha sala, isso nunca aconteceu esses tipos de coisas. Se aconteceu não percebi, mas fora 
da sala de aula, já percebi sim aqui mesmo dentro da UFMA... graças a deus nunca dentro da minha 
sala, nem com alunos e muito menos com os professores... Mas na UFMA, você vê o estranhamento 
de algumas pessoas que as vezes fazem algumas perguntas muito pesadas, tipo se agente veio de 
navios, ou de quê mesmo para chegar o Brasil... porque viemos estudar aqui, isso ate fora da UFMA 
acontece, o mesmo aconteceu com nosso colega africano da Nigéria (Ayuba), que tem problemas 
com o professor que estava humilhando ele...( Entrevista concedida em novembro de 2014 pelo 
guineense, estudante de Comunicação Social - Jornalismo - UFMA) 

 

Um dos estudantes guineense, admitiu que o preconceito nem sempre é 

explícito: 

Olha explicitamente não. Mas implicitamente sim... Uma vez eu andava no centro, eu estava numa 
rua, ai tinha um rapaz que vinha do sentido contrário, quando ele me viu e achou logo que eu era um 
bandido e voltou logo e entrou na outra rua, e foi embora... Então essa é uma das formas de 
descriminação ou preconceito, julgando as pessoas pela aparência dessa maneira (bandido) 
(Entrevista concedida em novembro de 2014 pelo guineense, Graduado em Letras - UFMA). 

 

O racismo foi apontado como uma dimensão da violência:  

 
Falando do Maranhão, acho a violência me preocupa muito, é um estado muito violento chega ate ser 
comparado com os outros estados do Brasil mais violentos que agente já ouviu de falar e vimos isso 
pela TV. A violência é que me mais preocupa, também questão de racismo, essas associações que 
se fazem do negro com bandidagem, ladrão, mas pelo visto essas questões são bem históricas que o 
povo em si está tentando amenizar, fazendo com que esses tipos de atos desaparecem da sociedade 
brasileira.(Entrevista concedida em novembro de 2014 pelo angolanoF, estudante de Ciências 
Econômicas - UFMA) 

 

Com relação à aceitação desses estudantes em seus cursos, todos admitiram 

ter sido boa, com exceção de um entrevistado que reconheceu haver preconceito e 

racismo. 

Com certeza já passei vários episódios, principalmente com o meu professor do calculo vetorial 
(Saraiva), durante aulas dele passei algumas coisas de preconceitos e ate levou a um processo 
judicial, e por enquanto o processo está em caminhamento na justiça, e a respeito dos colegas alguns 
tentam fazer brincadeiras, que da para entender que é de mau gosto... fazem a brincadeira com 
África, em relação a nossa natureza, modo de vida e algumas coisas de tipo e tentam colocar as 
coisas que prejudicam o continente e com isso da para entender que é preconceito mesmo... mesmo 
assim a gente segura a onda e segue para frente, porque no final estamos aqui para estudar não 



 

 

 

                  

para aceitar esses tipos de coisas que eles fazem com a gente aqui...(Entrevista concedida em 
outubro de 2014 pelo nigeriano, estudante de Engenharia Química - UFMA) 
 

Portanto, esse aluno afirma ter passado a assumir uma postura cautelosa, 

colocando limites em seus relacionamentos. 

No Brasil, o preconceito quase sempre é dissimulado. Predomina a narrativa 

de que vivemos num país onde as diferenças são aceitas e valorizadas. Por outro 

lado, quando o brasileiro reconhece o preconceito, o faz como sendo algo do “outro” 

e nunca dele mesmo, conforme pesquisa referida pelo Datafolha (RODRIGUES, 

1995). Os resultados dessa pesquisa indicam que 89% dos brasileiros afirmam ter 

ciência do preconceito contra os brasileiros negros, mas somente 10% se 

reconhecem como preconceituosos.  

Fernandes (1972, p.23) afirmou que o que há de mais evidente nas atitudes 

dos brasileiros diante do „preconceito de cor‟ é a tendência a considera-lo como algo 

ultrajante (para quem o sofre) e degradante (para quem o pratique). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As dificuldades de viver em um país diferente também são atenuadas pelo 

objetivo que trouxe o estudante ao Brasil, a obtenção de um diploma de curso 

superior. Também atenua as dores da saudade e do estranhamento, a oportunidade 

de conhecer nova cultura, motivo alegado por alguns dos africanos que estudam na 

UFMA, para migrar. 

Os entrevistados reconhecem muitos aspectos positivos na experiência que a 

diáspora lhes proporciona, através da oportunidade do PEC-G, especialmente a 

possibilidade de se qualificar em uma Universidade que consideram de boa 

qualidade e de conhecer outra cultura. Mas apontam as dificuldades que enfrentam, 

os preconceitos que os vitimam, tornando essa experiência diaspórica uma vivência 

marcada por sabores e dissabores.  

Os depoimentos deixaram transparecer os incômodos pela condição de 

imigrante, associada à condição de ser africano, negro, ter uma cor de pele 

diferente. A discriminação vem carregada pelo estereótipo de que os africanos não 

sabem nada, “estão tendo contato com a educação pela primeira vez na vida”. 



 

 

 

                  

 Participar do PEC-G como africano significa associar ao sofrimento vivido por 

todo migrante por não ser parte da ordem nacional onde está vivendo, o sofrimento 

causado pela discriminação racial.  
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