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O olhar, ainda tímido, para o outro lado do 

Atlântico, contribui para que o Brasil figure en-

tre os primeiros destinos de estudantes das ex-

colônias portuguesas, segundo o último rela-

tório da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), publi-

cado em 2009. Os jovens africanos tornam-se 

alunos locais por meio de curso a distância, 

intercâmbio, vagas para refugiados políticos 

e convênios interinstitucionais. Em 2013, a in-

tegração deve se expandir, a partir do acordo 

firmado entre a UFJF e a Universidade Agosti-

nho Neto, de Angola, a fim de não só promo-

ver a mobilidade de estudantes como também 

Até 2014, em cada 60 alunos de gradua-

ção presencial e a distancia da Univer-

sidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

um será africano. Atualmente, a proporção 

está em torno de 125 estudantes. Dos 16.200 

universitários matriculados, 130 são de Ango-

la, Cabo Verbe, Gana, Guiné-Bissau, República 

Democrática do Congo, Mauritânia e Moçambi-

que. Caso se mantenha a expansão de gradu-

andos, serão 315 africanos daqui a dois anos. 

O acréscimo ocorre por meio da política de 

internacionalização da UFJF, em consonância 

com medidas nacionais de aproximação entre 

Brasil e África. 

a de professores e a realização de pesquisas, 

eventos e publicações. O país está interessado, 

também, em ampliar este vínculo para a for-

mação de profissionais de Direito, segundo a 

secretária de Relações Internacionais da UFJF, 

Rossana Melo, que esteve em Angola em maio. 

A África é o foco ainda de livros, seminários, 

Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab) e 

festa organizada por intercambistas.

O maior contingente de alunos estrangeiros 

na UFJF é de Moçambique, na África Orien-

tal. Noventa estudantes estão matriculados no 

quarto período da graduação a distância em 

RAUL MOURÃO
Repórter

UFJF intensifica aproximação com 
continente africano

iNTERNaCiONaliZaÇÃO

além de intercâmbio, a Universidade oferece graduação a distância em Moçambique e produz 
estudos sobre diáspora
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Administração Pública, oferecida pela Facul-

dade de Administração e Ciências Contábeis 

da UFJF e pela universidade moçambicana 

Eduardo Mondlane (UEM). As instituições se 

revezam no oferecimento de 54 disciplinas e 

pretendem abrir nova turma a cada ano. Para 

isso, recebem suporte tecnológico do Centro 

de Educação a Distância (Cead) da instituição 

mineira e o apoio da Universidade Aberta do 

Brasil. “Aprendemos muito com nossos par-

ceiros. Compreender a realidade econômica, 

social, política e cultural deles é determinante 

para gerir um programa entre duas nações”, 

afirma o coordenador do curso na UFJF, Mar-

cos Tanure. O diploma será expedido pelas 

duas universidades, válido para seleção em 

pós-graduação no Brasil.

Os outros 40 estudantes africanos matricula-

dos na UFJF podem ser vistos em salas de aula 

no campus de Juiz de Fora. A maioria chega 

pelo Programa Estudantes-Convênio de Gra-

duação (PEC-G) dos ministérios da Educação 

e das Relações Exteriores, voltado para países 

em desenvolvimento. Os critérios de seleção 

variam conforme a embaixada. O congolês 

Aaron Winter, 25 anos, aluno do 8º período 

de Engenharia Civil, participou de seletiva e 

interrompeu o penúltimo ano do mesmo cur-

so, na capital Kinshasa, para fazer a graduação 

brasileira. O conceito das instituições federais, 

o porte médio de Juiz de Fora, a presença de 

africanos na cidade e a posição do Brasil como 

potência continental foram alguns dos fatores 

para a escolha do país pelo jovem, em vez de 

Canadá ou Estados Unidos. O ensino gratuito 

foi preponderante. Em Kinshasa, Winter pa-

gava taxa semestral de, em média, R$ 800 e 

tarifa por serviços. O custo é alto para o país 

ocupante da última posição no Índice de De-

senvolvimento Humano (IDH), a 187ª, e onde 

80% da população vivem com menos de US$ 

2 por dia, segundo a Organização das Nações 

Unidas (ONU). No Brasil, este índice chega a 

10%. 

“Na República Democrática do Congo, a 

estrutura da universidade é pública, mas tudo 

é pago. Os alunos brasileiros têm o que a gente 

não tem e, às vezes, não sabem aproveitar. 

Lá, quando o professor está em sala de aula, 

ninguém conversa, e, se quiser sair de sala, 

tem que pedir permissão. Percebo que os 

estudantes aqui são menos envolvidos nas 

atividades da universidade, como assembleias”, 

ressalta Winter. “Não é que essa atitude não 

exista (nos países africanos). Mas, ainda que o 

aluno tire nota 60 ou cem, o comportamento 

importa. Isso é cultura mesmo”, completa 

o aluno de Ciências Contábeis Leandro 

Aldair, 22, de Guiné-Bissau. Os estudantes de 

Economia Jailson Pires, 26, e Keven Brito, 23, 

e o de Arquitetura Eulices Cardoso, 22,  todos 

de Cabo Verde, confirmam a relevância de se 

qualificarem no Brasil.

Vivência de culturas
Além da habilitação, o intercâmbio pressupõe 

a vivência de culturas diferentes e a percepção 

sobre os hábitos de uma sociedade. Para o 

congolês Winter, o idioma foi o início. No seu 

país, o francês é a língua oficial e existem 

dialetos. Ao mesmo tempo, o estudante 

deparou-se, em solo brasileiro, com costumes 

que seriam repreendidos na terra natal por 

destoarem das “metas culturais” congolesas. 

“Se você está fora do padrão, leva chicotadas. 

Se falar palavrão em público, também. Lá, só 

se namora para casar. Se casam e se separam, 

têm que mudar de cidade.” A jornalista 

Jaqueline Harumi, formada pela UFJF, precisou 

se adaptar às condições de Gana, na África 

Ocidental, para se manter nos seis meses de 

intercâmbio em 2010. Faltaram água e energia 

elétrica, houve semelhança no preparo da 

refeição, mas sobraram carros mal conservados 

em ruas sem asfalto e o calor de Acra, a 

Os jovens africanos
tornam-se alunos locais por 
meio de curso a distância, 
intercâmbio, vagas para 
refugiados políticos e 
convênios interinstitucionais
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Aaron Winter, da República 
Democrática do Congo; Jailson 
Pires, Keven Brito e Eulices Car-
doso, de Cabo Verde; e Leandro 
Aldair, de Guiné-Bissau
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capital ganense. No entanto, o contraste foi 

insuficiente para antecipar o retorno ao Brasil. 

“Conheci pessoas de diferentes faixas etárias 

de Gana, de diversas nacionalidades e até 

mesmo brasileiros. Visitei lugares maravilhosos, 

que jamais pensei existissem por lá.” Jaqueline 

apareceu, inclusive, em rede nacional de TV 

ganense como torcedora da seleção local na 

Copa do Mundo, realizada na África do Sul.  

A Copa, aliás, mostrou uma imagem 

desconhecida sobre a África, assim como o 

intercâmbio pode permitir o questionamento 

de estereótipos. Os países africanos, de fato, 

possuem os piores indicadores sociais, ainda 

sofrem com guerra civil, doenças que podem 

ser prevenidas (ver box na página 22), mas 

compõem sociedades complexas que não 

se reduzem a poucas definições, conforme 

ressaltam os estudantes Keven Brito e Jailson 

Pires. Cabo Verde possui expectativa de vida 

próxima à do Brasil. Gana foi classificado como 

o terceiro país que mais cresceu no mundo 

em 2011. Kinshasa, a capital do Congo, tem 8,3 

milhões de habitantes. “Falta informação. E 

também de nossa parte. Quando saí de meu 

país, disseram-me que me tornaria jogador de 

futebol e não iria estudar por querer vir para 

o Brasil. No avião, quando olhei São Paulo 

com aqueles prédios...”, relata Winter, com um 

pingente dourado no formato do continente 

africano, destacando-se no peito.

O voo de volta será obrigatório para os alu-

nos estrangeiros obterem o diploma somente 

na embaixada brasileira do país de origem. A 

cabo-verdiana Zuleica Eveline Semedo retor-

nou, em 2011, após se formar em Comunicação 

Social pela UFJF. Trabalhou em uma emissora 

brasileira, na capital Praia, e atualmente está 

na China, cursando mestrado. O retorno nem 

sempre é carregado de certezas. “Será que, 

quando eu voltar, terei os mesmos recursos 

que tenho aqui para trabalhar? Chego a me 

perguntar sobre isso”, revela Eulices Cardo-

so, com tom de angústia e sinceridade. “Em 

Cabo Verde, tudo é importado”, completa. O 

Produto Interno Bruto (PIB) do país, de US$ 

1,9 bilhão, somado ao de Guiné-Bissau, de US$ 

973,4 milhões, não alcança o de Juiz de Fora, 

acima de US$ 3,6 bilhões. Já Leandro Aldair 

é categórico sobre o regresso ao repetir três 

vezes: “Nosso objetivo é ajudar o país”. Guiné-

Bissau precisa, pois está próximo de se tornar 

o primeiro Estado sob domínio do narcotráfico. 

Hoje ele pode ser considerado o primeiro país 

do mundo onde a disputa pelo poder se dá en-

tre traficantes. “A Polícia não tem força lá”, diz 

o estudante. Atualmente, alguns países da Áfri-

ca se tornaram entrepostos da droga que vem 

da América Latina, destinada à Europa.

A violência, o contato entre culturas tradicio-

nais, herança colonial e pensamento contem-

porâneo - inclusive o de intercambistas - além 

da situação de refugiados estão expostos em 

obras de escritores africanos, estudados por 

pesquisadores da UFJF. “A literatura moçam-

bicana faz emergir esses conflitos. Traz para a 

escrita todas as questões que a colonização 

gerou em termos sociais, culturais, históricos 

e que estão presentes na contemporaneida-

de. Mia Couto, renomado escritor moçambi-

cano, vai escamar esses palimpsestos”, afirma 

a professora do Departamento de Letras Es-

trangeiras Modernas da Faculdade de Letras, 

do Programa de Pós-graduação em Estudos 

Literários e da especialização em História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana, Enilce Ro-

cha. A docente analisa, ainda, a inserção da 

oralidade moçambicana nas obras do escri-

tor, com declarada influência de autores bra-

sileiros, como Guimarães Rosa e João Cabral 

de Melo Neto. “Por que é importante para nós 

toda essa aproximação com Moçambique e 

outros países de língua portuguesa? Porque o 

Brasil quer ser prioritariamente ocidental. Os 

brasileiros reconhecem como distinção social 

as referências do mundo ibérico, da Europa, do 

homem branco. Só recentemente aprovaram 

a lei que obriga o ensino da história e cultura 

afro-brasileira.”

No sentido de pesquisar e divulgar o quanto 

o Brasil é africano, surgem núcleos de estudos 

sobre os vínculos do país com o continente em 

universidades. Na UFJF, cada vez mais africa-

na, o Neab oferece especialização lato sensu, 

promove seminários e publicações sobre a 

área, e pretende implantar o curso a distância 

de aperfeiçoamento em Educação para as Re-

lações Étnico-raciais. “O Neab é constituído a 

partir da percepção de que somos sim, africa-

nos. Trazemos conosco as marcas da diáspo-

ra”, afirma o coordenador do núcleo, Robert 

Daibert Júnior.
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“Visitei a África pela primeira vez em 

2000, para a Aids Conference - da 

Sociedade Internacional de Aids 

-, em Durban, África do Sul. A conferência 

engloba atividades científicas e político-sociais, 

sendo palco habitual de manifestos com 

engajamento da comunidade internacional. 

O evento foi histórico: a principal conferência 

mundial em Aids, e no continente africano, 

o mais afetado pela epidemia. A atenção de 

cientistas e governantes, voltava-se, enfim, 

para o epicentro do problema.

Na abertura do evento, autoridades locais 

sugeriam nos discursos que o grande causador 

da epidemia não seria o vírus HIV, virando 

motivo de ironia entre alguns palestrantes. 

Porém, a ideia compreendida no discurso das  

autoridades era que o HIV talvez não fosse o 

principal determinante para a dimensão que a 

epidemia tomava na África, mas sim os fatores 

inerentes à complexidade social, econômica e 

cultural do continente, que formavam ambiente 

propício para que a curva e o impacto da 

epidemia na África subsaariana tomassem as 

catastróficas características atuais.

Essa conferência explicitou a necessidade 

de soluções, estratégias e políticas para se 

desenvolver pesquisas e intervenções de 

controle da epidemia conforme a realidade 

do continente africano. Mais do que isso, a 

concepção de que sob a liderança de ações 

de cuidados à saúde para pacientes com 

HIV/Aids poderiam ser trilhados caminhos 

para melhorar a saúde global da população; 

que indicadores como coberturas vacinais, 

mortalidade infantil e materna e programas 

de assistência à criança e à mulher tirassem 

proveito indireto da estrutura assistencial; e de 

pesquisas com financiamentos relacionados à 

epidemia HIV/Aids.

Em 2001, passei um mês em Uganda, no 

Hospital Mulago, da Universidade Makerere 

em Kampala, referência nacional, e que ficou 

conhecido mundialmente no filme “O último rei 

da Escócia”, estrelado por Forester Whitaker. 

Ali vi o duro cotidiano da saúde na África 

subsaariana. Países com estrutura rural, onde a 

maioria da população vive distante de postos 

de saúde, com coberturas vacinais, expectativa 

de vida, mortalidade infantil e perinatal muito 

aquém do esperado. O hospital, superlotado, 

não possuía estrutura e recursos, com 

pacientes dormindo em esteiras, lavando 

suas roupas nos jardins e sem, muitas vezes, 

receberem remédios ou exames necessários. 

Os da enfermaria de clínica médica tinham 

doenças infecciosas e preveníveis. Incontáveis 

deles com complicações de Aids, febre 

reumática e malária grave. Muitos morriam no 

principal hospital do país como morreriam se 

estivessem em suas casas. E a realidade era 

culturalmente aceita: familiares não esperavam 

que os entes queridos internados com doenças 

graves, como complicações de Aids, saíssem 

vivos.

A sensação pessoal era de impotência e 

perplexidade ao perceber que um filme 

de ficção poderia ser real. A fragilidade da 

“onipotência médica” se impôs. Não havia 

maneira de empregar ou exercer minhas 

habilidades e conhecimentos médicos. O 

conhecimento científico parecia pouco útil. 

Como indivíduo, não havia ações suficientes 

para mudar o curso da realidade, mesmo 

que tenuamente. Certo dia, na emergência 

pediátrica, atendia a uma criança de 6 anos 

que morria nos braços da desesperada mãe. 

Quando fazia manobras de ressuscitação, o 

médico-chefe do setor chegou ordenando 

que parasse e declarasse óbito. Talvez aquela 

criança morresse de qualquer forma naquele 

dia, daquela doença, afinal era malária grave. 

Porém, certamente, não precisava morrer. Se 

tivesse  nascido em outra realidade, não teria 
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“A sensação pessoal era de impotência e perplexidade 
ao perceber que um filme de ficção poderia ser real”

Doutor em Saúde Pública pela Fiocruz; chefe do Serviço de Infectologia e coordenador do Centro de Epidemiologia, 
Estatística e Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora; ganhador do Prêmio Capes de Teses 2011 na área 
de Saúde Coletiva 
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morrido, e nem seria encarada pela equipe de 

emergência como um caso sem possibilidades 

terapêuticas.

Mas uma coisa seria igual, mesmo se ela tivesse 

nascido em outra realidade: o desespero de 

uma mãe que acabou de perder o filho. O 

determinante médico que levou ao desfecho 

do caso vinha das orientações, preconizadas 

pelo Ministério da Saúde, de que a chance de o 

tratamento de malária não funcionar era maior 

que 60%, devido à elevada resistência primária 

a cloroquina. Já o determinante econômico 

era as autoridades locais não terem recursos 

e financiamentos para recomendar uso de 

medicamentos mais efetivos e caros como 

a mefloquina. Isso era tão relevante que foi 

tema da tese de doutorado de um amigo 

ugandense: esquemas terapêuticos efetivos 

e mais baratos para malária resistente à 

cloroquina. O determinante social e cultural 

era a aceitação da realidade, por profissionais 

de saúde, de que crianças morrem sim 

de malária. É assim na África. A dose de 

mefloquina necessária para tratar aquela 

criança era a que muitos estrangeiros, como 

eu, tomavam semanalmente como profilaxia 

de malária. Em 2009, voltei à Cidade do 

Cabo, África do Sul, para outra conferência da 

Sociedade Internacional de Aids. Fiquei feliz 

em vislumbrar que as coisas estavam andando, 

além de avanços nas Ciências Biológicas e 

novos medicamentos. Muitos estudos estavam 

sincrônicos para compreender a complexa 

estrutura social e cultural relacionada a 

doenças negligenciadas como malária, HIV e 

tuberculose na África subsaariana.

Nessa conferência foi apresentado um estudo 

magnífico, o Dart trial, depois  publicado na 

“The Lancet”, mostrando ser possível mudar 

a sobrevida das pessoas com HIV na África 

subsaariana. Eram estratégias simples para 

maior acesso à terapia antirretroviral, sem 

necessidade de muitos e complexos exames 

laboratoriais. Foi um dos maiores ensaios 

clínicos em HIV, revelando mudanças enormes 

na sobrevida de pacientes em Uganda 

comparado à coorte histórica e com a realidade 

que havia vivenciado há oito anos. Em 2011, a 

convite da Universidade de Pittsburgh (EUA), 

fui à Beira, em Moçambique, participar do 

projeto de organização da infraestrutura 

necessária para realização de pesquisas 

em HIV, principalmente de estratégias de 

prevenção ao HIV em cooperação com a 

Universidade Católica de Moçambique.

O que vi lá não foi diferente do que vi uma 

década antes em Uganda: hospital sem 

estrutura; elevada prevalência e incidência de 

HIV; malária; tuberculose; expectativa de vida 

de 40 anos; casos de câncer exclusivamente 

em jovens e relacionados à infecção pelo 

HIV; comunidades extremamente carentes, 

num país que se reestrutura após anos de 

guerra civil, submerso em contextos sociais 

e econômicos complexos, acometido por 

doenças preveníveis e negligenciadas, com 

menos médicos do que nossa cidade de Juiz 

de Fora (MG). A Universidade Católica de 

Moçambique luta para mudar a realidade, com 

ações educacionais, assistenciais e pesquisas. 

Mas é a única Faculdade de Medicina, tendo 

formado sua quinta turma em 2012 com 

apenas 35 médicos. O corpo docente ainda é 

dependente de estrangeiros e financiamento 

externo, e o discente, semelhantemente ao 

nosso, tem uma educação básica deficitária. 

Um cenário esperado num país que, segundo 

o Relatório Mundial de Desenvolvimento 

Humano, do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, é o quarto menos 

desenvolvido do mundo, na 184ª posição entre 

os 187 avaliados.

Mas, ao longo desses anos, algumas 

diferenças se tornaram evidentes. Hoje já 

foram construídos caminhos mais claros para 

controlar a epidemia e traçadas estratégias 

para continuar o desenvolvimento de novos 

conhecimentos e intervenções sociais e de 

saúde. Surgiram possibilidades claras de planos 

e estratégias para alicerçar o desenvolvimento 

de recursos humanos, com  financiamentos 

e projetos de cooperação internacional. 

Inovações na organização e estruturação 

de rotinas, obtenção de equipamentos e 

treinamentos de recursos humanos em 

pesquisa e assistência em HIV/Aids e outras 

doenças negligenciadas, com possibilidades 

reais de contribuições para o desenvolvimento 

humano e reorganização social.

Atualmente, há infinitas possibilidades de ações 

assistenciais e pesquisas nas diversas áreas 

do conhecimento, sejam Ciências Humanas, 

Biológicas, da Saúde ou Engenharias. Questões 

e hipóteses a investigar e possibilidades de 

financiamentos e cooperações a pactuar. A 

carência de recursos humanos capacitados 

que enfrentamos em nosso país é muito mais 

intensa na África que ainda sofre com doenças 

e instabilidades sociais. Se pensarmos em 

desenvolvimento sustentável do ponto de vista 

humano e social, devemos pensar em ações 

conjuntas que permitam, num futuro breve, 

um mundo com mais equidade, onde estejam 

garantidos a todos as mesmas chances e 

direito à vida.”

“Depois, o Atlântico: modos de pensar, crer e narrar na diáspora africana” 
 Robert Daibert Jr. e Edimilson de Almeida Pereira (org.), Editora UFJF, 2010
“No berço da noite: religião e arte em encenações de subjetividades afrodescendentes” 
Robert Daibert Jr. e Edimilson de Almeida Pereira (org.). Editora Mamm, 2012  (no prelo)
“Culturas e Diásporas Africanas”
Danubia Andrade, Enilce Rocha, Cláudia Lahni, Ignacio Delgado e Elizete Menegat (Orgs.) Juiz de Fora: Editora UFJF, 2009. 182p .

www.ufjf.br/neab
www.ufjf.br/sri
www.uem.mz
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