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Resumo O tema deste trabalho surgiu de várias conversas que alguns amigos e eu tivemos 
sobre certos comportamentos de alguns estudantes africanos, em Curitiba, grupo 
do qual faço parte. Questionávamos, a postura “abrasileirada” da maioria destes 
estudantes, em geral, condenávamos tais posturas sem sequer olharmos pra nós 
mesmos. Ou seja, questionávamos a “perda” de uma identidade africana, questão 
importante não apenas num determinado momento de nossa trajetória como 
imigrantes, mas que remete a fortes ressentimentos conseqüentes de uma 
história de domínio e exploração. 
Foi com esse grupo de estudantes de várias nacionalidades (caboverdena, 
angolana e moçambicana) que iniciei a minha pesquisa, sendo eu mesma membro 
desse grupo, uma vez que sou também estudante-convênio originária de Cabo-
Verde. 
A pesquisa percorreu várias fases. Num primeiro momento, pelo fato de não 
conseguir que me “levassem a sério”, tive que optar pela ênfase na observação. 
Comecei assim a me voltar à observação dos aspectos comportamentais relativos 
à constituição da “identidade africana”, tais como: o modo de andar, de vestir, de 
dançar, etc. 
Nesta fase me detive na observação das festas que eram realizadas no seio desse 
grupo considerando-as como manifestação que identificava culturalmente esse 
grupo. Nesse contexto, observava também elementos, práticas e 
comportamentos que vinham sendo modificados, em relação a cultura de origem, 
em decorrência do contexto em que se encontravam inseridos. 
A minha intenção se concentrou, portanto, num primeiro momento, em certas 
práticas de sociabilidade desse grupo, especialmente as festas e as danças, com a 
justificativa de que por meio delas, poderia observar como os estudantes 
produzem diferentes formas de se identificarem e serem identificados, como 
“africanos”. Nestas festas, especialmente por meio da música e da dança, se 
revive o país de origem. Dança-se músicas do país de origem, fala-se a língua 
nativa, etc. 
No decorrer da pesquisa comecei a perceber que os dados coletados não eram 
suficientes para caracterizar esse grupo no que se refere aos processos de 
construção de identidade étnica. Outras dimensões da vida social também 
participavam da construção da identidade desses estudantes, como por exemplo, 
a organização do espaço privado, ou seja, a própria casa. Direcionei a pesquisa, 
portanto, num segundo momento, para dentro do lar desses estudantes, com o 
intuito de conhecer sua experiência no Brasil, por meio de entrevistas e também 
observar como eram organizadas as suas casas, a fim de saber como a identidade 
africana nestas se apresentava. Assim, eu pretendia saber se suas casas estavam 



organizadas do mesmo modo que as suas no país de origem. 
Foram nesses espaços privados que me revelaram as várias situações por quais 
passaram, situações que se referem principalmente ao primeiro contato com a 
sociedade brasileira, que também fiquei sabendo das rivalidades entre as 
nacionalidades, para no entanto observá-las nas festas, e que assisti a várias 
reuniões de elementos organizadores de festas. 
Outro aspecto importante é que, raramente, esse grupo de africanos se misturam 
(as nacionalidades) ao morar, ou seja, os estudantes angolanos moram entre si, o 
mesmo acontecendo com os caboverdeanos e os moçambicanos. Esse aspecto 
sugere que a “identidade africana” não é única, mas construída por meio de 
contrastes com os “brasileiros” e africanos entre si. Os estudantes em questão 
movimentam-se ora usando símbolos que sirvam de contrastes entre si, ora 
mobilizando símbolos que os distinguem dos “brasileiros”. 
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