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RESUMO  

A  presente  dissertação  inicia  suas  discussões  com  uma  análise  sobre           

identidades  nacionais  cujas  narrativas  aparecem  tanto  em  produções  científicas          

quanto  em  situações  do  cotidiano  através  de  comunicações  formais  e  informais            

(BAUER  at  al,  2013).  A  partir  de  tais  narrativas  é  possível  observar  como              

hierarquias  são  construídas  e  mantidas  em  um  contexto  de  globalização  neoliberal            

(ALBUQUERQUE;  LYCARIÃO,  2018)  no  qual  tanto  o  Brasil  quanto  Portugal  estão            

inseridos.  Nesse  contexto,  é  observável  a  importância  que  as  narrativas  coloniais            

ainda  exercem  na  orientação  de  relações  políticas,  culturais  e  econômicas           

envolvendo  ambos  os  países.  Dentre  as  narrativas,  as  racializações  recebem           

bastante  destaque,  invisibilizando,  no  entanto,  privilégios  das  redes  internacionais          

da  branquitude.  Igualmente  ambíguo  o  meio  acadêmico  produz  discursos  sobre           

"valorização  da  diversidade"  como  é  possível  encontrar  nos  Estudos  Lusófonos,  no            

entanto,  reforçando  a  memória  colonial  com  o  intuito  de  manter  redes  de             

cooperação  internacional.  Dessa  forma,  a  lusofonia  é  enquadrada  nos  Estudos           

Lusófonos  enquanto  opção  contra-hegemônica  (BORGES;  AFONSO,  2018)  a  favor          

de  uma  circulação  científica,  principalmente,  mas  não  somente,  entre  Portugal  e            

suas  ex-colônias,  ainda  que  a  mesma  seja  capaz  de  reforçar  as  estruturas             

internacionais   eurocentradas   (QUIJANO,   2013).   

Palavras-chave:  Estudos  Lusófonos;  branquitude;  hierarquias  internacionais;       

circulação   científica  
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ABSTRACT  

This  thesis  begins  through  an  analysis  of  identities  in  these  narratives  present  in              

scientific  productions  and  in  everyday  situations,  in  other  words,  formal  and  informal             

communications  (BAUER  et  al,  2013).  In  this  case,  it  is  possible  to  observe  how               

hierarchies  are  built  and  maintained  in  a  context  of  neoliberal  globalization            

(ALBUQUERQUE;  LYCARIÃO,  2018)  in  which  both  Brazil  and  Portugal  are  inserted.            

In  this  context,  colonial  narratives  still  guiding  political,  cultural  and  economic            

relations  involving  both  countries.  Racialized  narratives  are  very  prominent  but  make            

some  internacional  privileges  invisible  as,  for  example,  the  networks  of  whiteness.            

Ambiguously  the  academic  community  produces  discourses  on  "valuing  diversity"  as           

can  be  found  in  Lusophone  Studies,  however,  reinforcing  the  colonial  memory  in             

order  to  maintain  international  cooperation  networks.  Thus,  Lusophony  is  framed  in            

Lusophone  Studies  as  a  counter-hegemonic  option  (BORGES;  AFONSO,  2018)  in           

favor  of  a  scientific  circulation,  mainly,  but  not  only,  between  Portugal  and  its  former               

colonies,  even  though  it  is  capable  of  strengthen  Eurocentered  international           

structures   (QUIJANO,   2013).  

Keywords:    Lusophone   Studies;   whiteness;   international   hierarchies;   scientific  

communication  
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INTRODUÇÃO  

(...)  é  necessário  compreender  as  interpretações  que  os  atores  sociais           
possuem  do  mundo,  pois  são  estes  que  motivam  o  comportamento  que  cria             
o   próprio   mundo   social.   (BAUER,   2013,   p.   32-33)  

Junto  com  os  fluxos  financeiros,  midiáticos  e  migratórios  há  também,  e            

principalmente,  “compra  e  venda”  de  narrativas  nos  sentidos  literal  e  figurativo.            

Evidentemente,  no  mundo  social,  é  através  das  narrativas  que  ações  são  guiadas.  Quando              

pensa-se  em  um  contexto  complexo  com  relações  políticas,  econômicas  e  culturais  entre             

dois  países  como  o  Brasil  e  Portugal,  tais  narrativas  podem  conter  informações  que              

comumente  são  pouco  objetivas,  carregadas  de  memória  e  de  projetos  paradoxais.            

Inclusive,  em  momentos  em  que  fala-se  em  diversidade,  pode-se  adotar  discursos            

ambíguos   que   significam   diversidade   e   homogeneização   ao   mesmo   tempo.   

Nesse  sentido,  assimetrias  tendem  a  manter-se  estáticas  e  em  constante           

manutenção  através  dos  sistemas  de  representações  culturais  (HALL,  2002).  Tais  sistemas,            

evidentemente  estão  sob  controle  do  que  pode  ser  chamado  de  “branquitude”.  A             

branquitude,  segundo  os  Estudos  Críticos  da  Branquitude,  é  identidade,  rede,  poder,            

privilégio,  universalidade,  colonialidade,  tudo  ao  mesmo  tempo  funcionando  de  maneira           

“invisível”  e  “natural”.  No  entanto,  foi  a  partir  delas  que  as  hierarquias  estudadas  no               

presente  trabalho  foram  criadas  e  estão  sendo  mantidas,  tais  como  as  divisões  do  mundo               

em  identidades  nacionais,  os  critérios  de  qualidade  mundiais,  quem  possui  conhecimento            

mais  confiável,  quem  tem  direito  a  neutralidade,  quem  representa  o  futuro,  etc.  É  observável               

como  as  identidades  nacionais  são  racializadas  e,  ao  contrário  do  que  pode  parecer,  nada               

disso  é  natural.  Longos  processos  históricos  foram  necessários  para  que  os  fluxos             

internacionais  tivessem  a  estrutura  atual:  eurocentrada  (QUIJANO,  2013).  A  raça,  portanto,            

é  ocultada  por  esses  processos  de  codificação  que  tornam  a  racialização  algo  “natural”  e,               

por  vezes,  vista  até  como  “dado  científico”.  E  os  sistemas  representacionais  e             

informacionais  são  essenciais  nesse  sentido  (DIANGELO,  2018).  A  partir  de  tais  lógicas,             

narrativas  de  “nós  versus  eles”  são  criadas  e,  a  partir  delas,  as  gigantes  tragédias  que                

vemos  acontecerem  na  humanidade  como  a  concentração  de  poder  nas  mãos  de  pessoas              

específicas   e,   com   isso,   a   criação   de   privilégios   (e   elites).  

A  “lusofonia”,  portanto,  não  está  imune  a  todo  esse  processo  histórico.  Nela  é              

possível  observar  reflexos  dessas  construções.  De  tal  maneira,  com  o  objetivo  não  apenas              

de  refletir  sobre,  mas  defendê-la,  foram  criados  os  Estudos  Lusófonos  que  utilizam  o  meio               

científico  para  legitimar  tal  projeto  colaborando  com  um  tipo  de  memória  muito  específico  da               
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portugalidade,  mas  que  também  é  reforçado  pela(s)  identidade(s)  brasileira(s).  É  através            

dessa  portugalidade  que  os  Estudos  Lusófonos  pensam  na  sua  relação  com  os  “outros”,              

normalmente,  não-europeus.  Argumentos  como  “a  transmissão  (ou  troca)  da  cultura  através            

da  Língua  Portuguesa”,  “Português  enquanto  língua  de  ciência”,  “luta  contra  a  hegemonia             

dos  Estados  Unidos”  aparecem  criando  um  contexto  muito  difícil  de  compreender,  no             

entanto,  muito  fácil  de  se  envolver.  A  ambiguidade  da  lusofonia  está  na  memória              

fundamentada  na  identidade  de  colonizador  do  português  relacionada  com  o  projeto  de             

futuro  que  visa  a  internacionalização  na  estrutura  que  a  colonialidade  de  poder  criou              

(QUIJANO,  2013),  porém  com  a  promessa  de  inovação.  O  português,  dessa  forma,             

racialmente  codificado,  é  enquadrado  como  figura  central  na  memória  enquanto  “promove”            

uma  diversidade  para  o  futuro  no  “mundo  que  ele  criou”.  A  “linha  abissal”  (Santos,  2013),                

portanto,  se  mantém.  A  memória  colonial,  não  é  uma  necessidade  na  forma  como  é               

acionada  e  reproduzida,  inclusive,  boa  parte  dessa  memória  baseia-se  em  distorções  que             

relativizam  e  invisibilizam  uma  série  de  problemas  que  serão  abordados  ao  longo  do              

trabalho.   

Essa  memória  comumente  promove  barreiras  que,  a  partir  do  eurocentrismo,           

mantém  as  interpretações  do  mundo  sempre  como  centradas,  obviamente,  na  Europa.            

Como  é  o  caso,  por  exemplo,  da  importação  de  produtos  brasileiros  em  Portugal,  por               

décadas,  sendo  vista  não  como  uma  referência,  de  fato,  criada  pelo  outro,  com  “outras               

visões  de  mundo”,  mas  como  uma  extensão  de  Portugal,  “pertencente”  à  lusofonia,             

carregada  de  narrativas  eurocêntricas  produzidas  pela  branquitude  brasileira  que  compõem           

os  grupos  mais  privilegiados  do  Brasil  os  quais  mantém  as  relações  mais  estreitas  com  as                

branquitudes   europeias.  

A  lusofonia,  dessa  forma,  “vende-se”  como  estrutura,  espaço  e  identidade  de  forma             

territorialista  e  universalizante,  posicionando,  com  alguma  frequência  contra  a  anglo-saxão           

(principalmente  os  Estados  Unidos  e  a  Inglaterra)  que,  por  sua  vez,  detém  o  poder               

internacional  na  atualidade.  Nesse  sentido,  a  lusofonia  é  produzida  a  partir  de  um  projeto  de                

softpower ,  que  colabora  com  a  internacionalização  de  Portugal  através  de  uma  certa             

credibilidade  construída  ao  longo  dos  processos  coloniais.  Na  visão  da  lusofonia,  portanto,             

as  colonizações  resultaram  em  algum  “lado  positivo”.  Os  Estudos  Lusófonos,  nesse  sentido,             

divulgam  a  lusofonia  como  um  espaço  de  comunicação  científica  (BUENO,  2010)  que  é              

possível  a  partir  da  “Língua  Portuguesa”,  no  entanto,  a  própria  concepção  desse  idioma  é               

pouco  objetiva  e  envolvida  em  uma  série  de  polêmicas  que  serão  abordadas  ao  longo  do                

trabalho.  
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Na  lógica  neoliberal  liderada  pelos  Estados  Unidos  (ALBUQUERQUER;  LYCARIÃO ,          

2018) ,  os  fluxos  comerciais  possuem  uma  liberdade  muito  maior  do  que  os  fluxos  de               

pessoas  que  são  dificultados ,  em  alguns  casos,  através  de  argumentações  racializadas,            1

xenofóbicas  e  principalmente,  racistas  em  conjunto  com  o  narcisismo  da  branquitude  que             

enxerga   problemas   em   todos   menos   nela   própria.  

É  observável,  no  entanto,  que  existe  uma  facilidade  muito  maior  de  fluxos             

migratórios  entre  as  redes  internacionais  da  branquitude,  que  não  é  uma  categoria  muito              

objetiva,  possui  hierarquias  internas,  mas  quanto  mais  aproxima-se  o  ideal  do  eurocentro             

(que  foi  “comprado”  pelos  EUA),  mais  fáceis  se  tornam  esses  deslocamentos,  mais  fácil  é  a                

internacionalização  e  a  produção  de softpower .  Nessa  lógica,  determinados  países           

conseguem,  de  maneira  mais  facilitada,  serem  locais  de  internacionalização  ativa  que  é             

aquela  que  constrói  espaços  mediadores  para  que  outros  países  possam  investir  em             

internacionalização  passiva  que,  por  sua  vez,  significa  estar  presente  em  territórios            

estrangeiros,  cibernéticos  ou  não.  Normalmente  os  países  com  maior  poder  de            

internacionalização  ativa  são  aqueles  vistos  como  “o  futuro”  que  deve  ser  alcançado  pelos              

outros  países.  Dessa  forma,  a  tendência  é  que  países  periféricos  sejam  estigmatizadas             

como  pertencentes  àqueles  países  que  “ainda  precisam  chegar  lá”  e,  para  isso,  pessoas              

originárias  de  tais  países  precisam  estar  nos  países  centrais.  Em  um  contexto  paradoxal,              

que  permite  a  concentração  de  poder,  existe  a  desvalorização  de  tais  pessoas  (e  países),               

por  exemplo,  dificultando  seus  deslocamentos.  As  hierarquias  mundiais,  dentro  do  contexto            

acadêmico,  principalmente,  mas  não  somente,  são  organizadas  conforme  a  lógica  “alguns            

ensinam,  outros  aprendem.”.  E  nas  periferias  tal  lógica  tende  a  se  repetir  em  escalas               

menores,  como  é  o  caso  do  Programa  de  Estudantes-Convênio  de  Pós-Graduação            

(PEC-PG)  que  se  autopromove,  por  exemplo,  como  aquele  que  irá  “transferir”  tecnologia             

para  outros  países  periféricos  com  os  quais  tem  acordos  de  cooperação,  o  que,  de  fato,                

pode  ser  necessário  em  diversas  ocasiões,  mas  o  papel  desses  outros  países  se  resume               

apenas  a  isso:  receber  conhecimento  e  tecnologia,  uma  vez  que  são  vistos  como  lugares               

desprovidos   de   conhecimento.   

Para  obter  dados  sobre  vidas  cotidianas  dentro  desse  contexto  internacional,  uma            

pesquisa  qualitativa  a  partir  de  entrevistas  foi  feita  selecionando  uma  amostra  de  13              

professores  brasileiros  de  pós-graduação  de  cursos  de  Comunicação  e  Informação  cujos            

currículos  foram  extraídos  de  quase  todos  os  sites  de  tais  cursos.  Ao  total,  foram  coletados,                

em  maio  de  2018,  1067  currículos  organizados  de  acordo  com  os  nomes  dos  cursos,  das                

1   Plano   Nacional    de   Pós-graduação   (PNPG)   da   CAPES   (2010,   Volume   II).  
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universidades,  dos  estados  e  das  regiões  do  país.  A  partir  dessa  coleta,  foi  feita  uma  busca                 

manual  por  professores  que  teriam  tido  alguma  experiência  profissional  em  Portugal  ou             

período  de  estudos.  A  tentativa  inicial  foi  tentar  entrevistar  o  mesmo  número  de  professores               2

de  cada  região  do  país,  mas  apenas  duas  professoras  do  norte  foram  encontradas  e  não                

manifestaram  interesse.  O  norte  se  caracterizou  como  um  lugar  isolado  na  amostra  cujos              

professores  entrevistados  não  registraram  nenhum  tipo  de  curso  ou  experiência  profissional            

na  região .  Por  outro  lado,  o  sudeste  se  destacou  como  uma  região  de  referência  como  é                 3

possível   observar   nos   anexos   V   e   VI.   

A  lista  com  todos  os  cursos  de  Comunicação  e  Informação  pode  ser  conferida  no               

Anexo  I  desta  dissertação.  Ela  foi  extraída  do  site  da  CAPES,  após  a  avaliação  quadrienal                

dos  cursos  de  pós-graduação  do  país  divulgada  em  2017.  Dentre  os  professores             

entrevistados,  não  foi  feita  distinção  entre  permanentes,  colaboradores,  visitantes,          

pós-doutorandos,   etc.   

Os  dados  coletados  foram  organizados  em  comunicações  formais  e  informais           

(BAUER  at  al,  2013).  As  comunicações  formais  analisadas  foram  textos  científicos,  textos             

institucionais  e  notícias  publicadas  online.  Segundo  Bauer  at  al  (2013),  as  comunicações             

formais  se  caracterizam  como  produções  textuais  profissionais  através  das  quais  o            

conteúdo  pode  ser  revisado  e  repensado  diversas  vezes  antes  de  ser  publicado.  Além              

disso,  exige  também  certo  treinamento  e  profissionalismo.  Dessa  forma,  tendem  a  ser             

menos  espontâneas.  A  entrevistas,  nesse  sentido,  foram  as  comunicações  informais           

(BAUER  at  al,  2013).  As  conversas  foram,  quase  todas,  feitas  por  telefone.  A  exceção  foi  no                 

caso  do  professor  entrevistado  8  uma  vez  que  a  mobilidade  era  acessível.  A  comunicação               

informal,  através  das  entrevistas,  foi  feita  de  modo  que  os  entrevistados  contassem  quase              

livremente  sobre  suas  vidas  cotidianas.  Obviamente  não  era  uma  liberdade  plena  devido  ao              

limite  de  tempo  e  ao  roteiro  criado  para  guiar  as  perguntas,  como  alerta  Gaskell  (2012),  a                 

maioria  das  perguntas  foram  feitas  de  maneira  que  fossem  um  ‘convite”  para  que  os               

entrevistados  falassem  sobre  suas  vidas  e  opiniões  sem  “categorias  fixas  de  resposta”.  O              

objetivo  era  coletar  tudo  que  pudesse  corresponder  a  visões  naturalizadas  de  hierarquias             

sociais  (e  internacionais)  além  de  tentar  captar  alguns  padrões  de  pensamento  mesmo  que              

os  professores  fossem  de  regiões  diferentes  do  país.  Dessa  forma,  perguntas  pouco             

2 Foram  encontrados  52  currículos  de  professores  de  programas  de  pós-graduação  em  Comunicação              
e  Informação  do  sudeste,  43  do  nordeste,  26  do  sul,  12  do  centro-oeste  e  2  do  norte.  As                   
universidades   portuguesas   de   destino   dos   13   professores   entrevistados   foram   listadas   no   Anexo   VII.   
3  Não  foi  conferido  se  há  registros  da  presença  dos  mesmos  em  eventos  acadêmicos  ou  em                 
publicações   científicas   de   revistas   da   região.   
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objetivas  foram  criadas  e  conforme  a  entrevista  ia  avançando,  perguntas  mais  específicas             

foram   feitas.   

(...)  Na  pesquisa  social,  estamos  interessados  na  maneira  como  as  pessoas            
espontaneamente  se  expressam  e  falam  sobre  o  que  é  importante  para            
elas  e  como  elas  pensam  sobre  suas  ações  e  as  dos  outros.  Dados              
informais  são  gerados  menos  conforme  as  regras  de  competência,  tais           
como  capacidade  de  escrever  um  texto,  pintar  ou  compor  uma  música,  e             
mais  do  impulso  do  momento,  ou  sob  a  influência  do  pesquisador.  O             
problema  surge  quando  os  entrevistados  dizem  o  que  pensam  que  o            
entrevistador   gostaria   de   ouvir.(...)   (BAUER,   2013,   p.   21)  

Para  evitar  que  os  entrevistados  fossem  influenciados,  as  hipóteses  da  investigação            

foram  ocultadas  ao  máximo  durante  os  contatos  feitos  por  e-mail  e  ao  longo  das  entrevistas.                

No  entanto,  um  acordo  foi  estabelecido  no  início  de  cada  entrevista,  após  o  tema  da                

pesquisa  ser  apresentado,  através  do  qual  todos  os  entrevistados  autorizaram  a  gravação             

das  conversas  sob  condição  de  que  seus  respectivos  nomes  seriam  omitidos  e  que  os               

áudios   não   seriam   divulgados.  

É  importante  salientar  que  foi  importante  entrevistar  professores  brasileiros  com  o            

propósito  de  testar  algumas  teorias  presentes  na  fundamentação  teórica  desta  dissertação            

que,  em  boa  parte,  são  estudos  sobre  vidas  cotidianas.  Com  dados  empíricos  foi  possível               

uma  análise  atenta  de  relações  de  escala  micro  e  macro  do  contexto  internacional.  Segundo               

os  Estudos  Críticos  da  Branquitude,  como  a  branquitude  é  o  único  grupo  racial  criado  a                

partir  de  uma  visão  universalista  e  neutralizada,  foi  necessário  investigar,  nas  vidas             

concretas,  como  essa  neutralidade  funciona  e  naturaliza  uma  série  de  problemas            

estruturais.  

Dos  professores  entrevistados  quase  todos  eram  brancos,  uma  professora  se           

declarou  parda  fazendo  a  ressalva  de  que  é  percebida  por  outras  pessoas  como  branca,  e                

dois  professores,  homens,  se  declararam  negros.  Uma  das  hipóteses  era  que  havia  uma              

hierarquia  internacional  entre  os  brancos.  E  através  da  análise  das  narrativas,  foi  possível              

confirmar  que  a  aparência  física  não  é  a  única  capaz  de  categorizar  as  pessoas  de  acordo                 

com  a  lógica  racial.  Uma  série  de  códigos  era  capaz  de  impor  papéis  diferentes  a  pessoas                 

brancas  de  diferentes  nacionalidades  e  que  pra  isso  acontecer,  era  necessário  uma             

racialização   das   identidades   (tais   como   as   nacionais).   

A  primeira  pergunta  feita  para  testar  a  hipótese  de  que  as  nacionalidades  eram              

racializadas  foi  “que  situações  agradáveis  e  desagradáveis  você  lembra  de  ter  passado”?             4

Caso  a  pessoa  tivesse  passado  por  uma  situação  de  discriminação,  ela  provavelmente  iria              

4  Roteiro   das   entrevistas   encontra-se   no   Anexo   II.  
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entrar  nesse  assunto  caso  ela  tivesse,  de  fato,  interpretando  tal  ato  como  discriminatório.              

Evidentemente,  as  pessoas  não  necessariamente  percebem  quando  estão  sendo          

discriminadas  porque  algumas  discriminações  podem  ser  lidas  como  “verdades”,  “corretas”,           

ou  “neutras”,  ou  seja,  são  naturalizadas  e  passam  despercebidas.  Dessa  forma,  caso  a              

pessoa  não  falasse  sobre  nenhuma  discriminação,  a  segunda  pergunta  iria  testar  se  ela  tem               

esse  tipo  de  percepção  de  modo  geral,  logo,  a  pergunta  seguinte  foi  “você  enxergou               

hierarquias   e/ou   desigualdades   entre   as   pessoas?”.   

Um  dado  importante  é  que  algumas  pessoas  alegaram  não  terem  percebido  nada.  A              

partir  da  evidência  de  que  os  códigos  culturais  são  amplamente  construídos  através  do              

embasamento   racial   (e   racista),   para   quem   tal   contexto   é   invisível?   

Assim  como  sinaliza  Bauer  at  al  (2013,  p.  18)  foi  feita  uma  certa  combinação  de                

métodos  e  dados  para  mostrar  que  mesmo  em  meio  a  uma  certa  diversidade  existem               

padrões  que  correlacionam  as  narrativas.  Da  mesma  forma,  a  pesquisa  qualitativa  pode             

trazer  dados  interessantes  a  respeito  de  polêmicas  e  diversidades.  Segundo  Bauer  at  al              

(2012,  p.  20)  são  os  processos  de  comunicação  que  constróem  o  mundo  que  conhecemos,               

o   qual   ele   dá   o   nome   de   “mundo   social”.   
A  finalidade  real  da  pesquisa  qualitativa  não  é  contar  opiniões  ou  pessoas,             
mas  ao  contrário,  explorar  o  espectro  de  opiniões,  as  diferentes           
representações  sobre  o  assunto  em  questão.  (...)  o  pesquisador  necessitará           
levar  em  consideração  como  este  meio  social  pode  ser  segmentado  com            
relação   ao   tema.   (...)”   (GASKELL,   2013,   p.   68)  

Os  autores  também  alertam  que  a  representação  pode  ser  um  problema  quando  os              

comunicadores  dizem  fazer  parte  de  um  grupo  social  do  qual  não  pertencem.  No  caso  das                

entrevistas,  algumas  perguntas  a  respeito  do  perfil  dos  entrevistados  foram  feitas  para             

diminuir  a  tendência  de  generalizações  e  invisibilização  como,  por  exemplo,  descrever            

brasileiros  como  se  fossem  um  grupo  homogêneo  de  pessoas.  Dessa  forma,  a  amostra  foi               

bastante  específica:  professores  de  cursos  de  pós  graduação  das  áreas  de  Comunicação  e              

Informação  que  residiram  em  Portugal  por  pelo  menos  2  meses.  A  partir  desse  grupo,  como                

forma  que  não  ignorar  determinadas  características  individuais  que  poderiam  diferenciar  os            

sujeitos  desse  grupo  foi  perguntado  classe  econômica,  idade,  e  declaração  étnico-racial.  A             

classe  econômica  foi  a  mesma  em  todos  os  casos:  classe  média  devido  ao  cargo  de                

professor  universitário.  A  idade  variou  de  33  anos  até  69,  e  o  grupo  étnico-racial  foi                

majoritariamente  branco.  Ou  seja,  mesmo  que  a  coleta  dos  currículos  não  tenha  sido  feita               

em  busca  de  professores  brancos,  inevitavelmente,  a  maioria  deles  fazia  parte  desse  grupo              

social.  Aproveitando  a  situação,  portanto,  foi  possível  analisar  alguns  padrões  de  resposta             
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apontados  nos  Estudos  Críticos  da  Branquitude  em  relação  a  forma  como  esse  grupo  de               

pessoas   brancas   se   porta   e   percebe   o   mundo   social.   

(...)  há  um  número  limitado  de  interpelações,  ou  versões,  da  realidade.            
Embora  as  experiências  possam  parecer  únicas  ao  indivíduo,  as          
representações  de  tais  experiências  não  surgem  das  mentes  individuais;          
em  alguma  medida,  elas  são  o  resultado  de  processos  sociais  (...).            
(GASKELL,   2013,   p.   71)  

Quando  se  pensa  nas  relações  internacionais  entre  o  Brasil  e  qualquer  outro  país  do               

mundo  é  preciso  ter  em  mente  que  existe  uma  barreira  na  frente  e  essa  barreira  é  a  raça,                   

portanto,  apesar  da  raça  receber  destaque  ao  longo  de  todo  o  trabalho  é  preciso               

compreender  que  raça  não  é  um  problema  de  não-brancos  (indígenas,  negros,  asiáticos,             

etc.),  a  raça  é  um  problema  que  surgiu  a  partir  da  neutralização  e  universalização  do                

branco,  e  da  ciência  que  foi  usada  para  categorizar  outros  grupos  de  pessoas  com  a                

finalidade  de  criar  privilégios  para  o  próprio  grupo  através  da  exploração  e  perseguição  dos               

outros  grupos;  falar  de  raça  não  é  “falar  de  uma  problema  específico  e  isolado,  falar  de  raça                  

é  falar  do  problema  estrutural  e  generalizado  que  causa  as  diversas  assimetrias  “globais”              

tais  como  econômicas.  Inclusive,  é  comum  que  se  confunda  a  ordem:  acredita-se  que  os               

problemas  sociais  são  causados  pelos  problemas  econômicos,  mas  é  o  inverso.  Os             

problemas  econômicos  existem  devido  às  distorções  da  realidade  que  são  frutos  dos             

problemas  sociais.  Mas  é  importante  estar  atento  porque  a  forma  de  pensar  eurocêntrica  e               

racializada  não  é  exclusiva  de  “pessoas  ruins”.  Ao  longo  do  trabalho  será  exposto  uma  série                

de   estudos   sobre   os   processos   que   envolveram   a   construção   das   narrativas   eurocêntricas.  

O  primeiro  ponto  de  partida  é  o  pressuposto  de  que  o  mundo  social  não  é                
um  dado  natural,  sem  problemas:  ele  é  ativamente  construído  por  pessoas            
em  suas  vidas  cotidianas,  mas  não  sob  condições  que  elas  mesmas            
estabeleceram   (...).   (GASKELL,   2013,   p.   65)  

Em  diferentes  níveis,  alguns  professores  demonstraram  percepções  mais  aguçadas          

para  identificar  discriminações  e  relações  sociais  problemáticas,  outros  demonstraram  em           

suas  falas  mais  apatia,  ou  seja,  pensam  segundo  a  lógica  da  meritocracia:  “quem  se  esforça                

alcança  o  que  quer”,  como  foi  o  caso  da  professora  entrevistada  4,  e  não  perceberam  tanto                 

fatores  externos  aos  indivíduos.  Nesse  sentido,  existe  uma  cegueira  relativamente  perigosa            

que  invisibiliza  os  privilégios  que  eles  próprios  possuem.  Não  é  possível,  no  entanto,              

mensurar  níveis  de  empatia/apatia,  mas,  como  já  foi  destacado,  é  possível,  através  das              

narrativas  presentes  dessa  amostra,  perceber  tendências,  padrões,  diversidades  de          

opiniões  que  se  relacionam  com  a  fundamentação  teórica  e  com  as  comunicações  formais              

utilizadas.  
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O  registro  desses  depoimentos  foi  de  extrema  importância  pois,  em  concordância            

com  Gaskell  (2013,  p.  73):  “tanto  o(s)  entrevistado(s)  como  o  entrevistador  estão,  de              

maneiras  diferentes,  envolvidos  na  produção  de  conhecimento”.  Dessa  forma,  as           

percepções  desses  professores  entrevistados,  além  de,  em  muitos  momentos,  serem           

inspirações,  em  outros,  causarem  estranhamento,  todas  serviram  como  material  para           

reflexão.  
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1. A   PORTUGALIDADE   DA   LUSOFONIA  

"corpo   de   jacaré,   cabeça   de   jacaré,   como   é   que   não   é   jacaré?"  

A  intenção  desta  pesquisa  não  é  descrever  identidades,  mas  investigar  como            

algumas  narrativas  sobre  identidades  portuguesas  e  brasileiras  se  relacionam  e  são            

veiculadas.  Foi  possível  observar,  dessa  maneira,  que  as  narrativas  observadas  nas            

comunicações  formais  e  informais  (BAUER  at  al,  2013,  p.  20-21)  têm  o  potencial  de  dar                5 6

sentido  a  essas  relações  que  são  complexas  e  assimétricas.  Essas  assimetrias  aparecem             

como  resultado  de  problemas  estruturais  que  influenciam  não  apenas  as  relações  entre             

Brasil  e  Portugal,  como  também  a  maneira  como  ambos  os  países  se  posicionam  diante               

dos  demais  países  do  mundo  e  diantes  dos  seus  respectivos  problemas  internos.  Da              

mesma  forma,  essas  assimetrias,  por  vezes,  são  capazes  de  colaborar  com  percepções             

essencialistas  produzidas  e  reproduzidas  nos  sistemas  de  representações  culturais  (HALL,           

2002)  no  qual  as  branquitudes,  com  suas  hierarquias  internas  e  redes  internacionais             

(LOPES   JS,   2014;   SCHUCMAN,   2012),   formam   o   poder   hegemônico.  

1.1.   Identidades   Nacionais  

Antes  de  discorrer  sobre  as  identidades  portuguesa  e  brasileira  é  importante  uma             

discussão  introdutória  sobre  o  que  pode  ser  entendido  como  identidade  nacional.  Hall             

(2002)  aponta  a  identidade  nacional  como  uma  das  principais  fontes  de  identidades             

culturais  e  que  ela  tende  a  ser  vista  de  forma  naturalizada,  como  intrínseca  ao  ser  humano,                 

quando  na  verdade,  na  sua  visão,  ela  é  uma  criação  metafórica  e  moderna.  Inclusive,  o                

autor  afirma  que  as  identidades  nacionais  “tendem  a  se  sobrepor  a  outras  fontes,  mais               

particularistas,  de  identificação  cultural”  (Hall,  2002,  p.  67) .  Mais  do  que  isso,  ele  cita                

Gellner  destacando  que  as  nacionalidades,  de  maneira  generalizada,  são  vistas  como            

inerentes  à  humanidade.  “Essas  identidades  não  estão  literalmente  impressas  em  nossos            

genes  ( ibdem ,  p.  47)”,  mas  podem  ser  compreendidas  como  se  estivessem.  Essas             

identidades  culturais  são  possíveis  a  partir  da  criação  de  sistemas  de  representações             

culturais  capazes  de  gerar  o  sentimento  de  lealdade.  Esse  sistema  produz  discursos             

capazes   de   moldar   a   concepção   que   os   sujeitos   possuem   sobre   si   e   orientar   suas   ações.  

(...)  A  lealdade  e  a  identificação  que,  numa  era  pré-moderna  ou  em             
sociedades  mais  tradicionais,  eram  dadas  à  tribo,  ao  povo,  à  religião  e  à              

5  Notícias,   textos   científicos   e   documentos   institucionais.  
6  Entrevistas   com   professores   brasileiros   das   áreas   de   Comunicação   e   Informação   de   cursos   de  
pós-graduação   no   Brasil.  
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região,  foram  transferidas  gradualmente,  nas  sociedades  ocidentais,  à         
cultura  nacional.  As  diferenças  regionais  e  étnicas  foram  gradualmente          
sendo  colocadas,  de  forma  subordinada,  sob  aquilo  que  Gellner  chama  de            
“teto  político”  do  estado-nação,  que  se  tornou,  assim,  uma  fonte  poderosa            
de   significados   para   as   identidades   culturais   modernas.   (HALL,   2002,   p.   49)  

Hall,  dessa  maneira,  defende  que  as  identidades  nacionais  são  “comunidades           

imaginadas”  (ANDERSON,  1983,  apud  HALL,  2002)  cujas  culturas  nacionais  conectam  o            

presente  a  um  passado  mitológico.  Essa  memória  é  construída  de  maneira  que  os  sujeitos               

acreditem  que  essas  representações  sempre  estiveram  lá  e  que  são  a  própria  realidade.  Ou               

seja,  “há  a  ênfase  nas  origens,  na  continuidade,  na  tradição  e  na  intemporalidade”  (HALL,               

2002,  p.  53).  A  ênfase  nas  origens,  no  contexto  “moderno”,  normalmente  carrega  o  mito  da                

“pureza”  de  supostos  “povos  originários”  fundadores  daquela  nação  produzindo  discursos           

de  continuidade  desses  povos  ao  longo  da  história.  O  autor  destaca  que  a  tradição  pode                

ser  muito  mais  recente  do  que  aparenta  e  cita  como  exemplo  a  imagem  luxuosa  da                

monarquia  britânica  em  suas  manifestações  cerimoniais  públicas.  Ele  defende  que  todo            

esse   processo   de   construção   das   culturas   nacionais   baseia-se   em   lógicas   unificadoras:  

...  cultura  é  agora  o  meio  partilhado  necessário,  o  sangue  vital,  ou  talvez,              
antes,  a  atmosfera  partilhada  mínima,  apenas  no  interior  da  qual  os            
membros  de  uma  sociedade  podem  respirar  e  sobreviver  e  produzir.  Para            
uma  dada  sociedade,  e  ela  tem  que  ser  uma  atmosfera  na  qual  podem              
todos  respirar,  falar  e  produzir;  ela  tem  que  ser,  assim,  a  mesma  cultura.              
(GELLNER,   1983,   pp.   37-8   apud   HALL,   2002,   p.   59)  

Ainda  que  não  se  possa  concordar  que  “a  cultura  tem  que  ser  a  mesma”,  percebe-se                

atualmente  essa  concepção  enraizada  em  discursos  sobre  Brasil  e  Portugal  que            

inegavelmente  promoveu  (e  ainda  promove  em  muitos  espaços)  a  homogeneização  da            

diversidades  através  de  lógicas  eurocêntricas.  A  diversidade  apesar  de  ter  se  mostrado,  ao              

longo  dos  últimos  séculos,  improvável  de  ser  extinguida,  na  prática,  foi  inserida  em  lógicas               

hierárquicas  através  das  quais  houve  muita  invisibilização,  muitos  tipos  de  violência            

incluindo  o  genocídio  cultural.  Inclusive,  Hall  (2002)  destaca  que  a  cultura  nacional  é              

também  uma  estrutura  de  poder  cultural  que  ergue-se  a  partir  da  supressão  forçada  das               

diferenças  culturais  através  da  violência.  O  autor  cita  o  exemplo  do  nacionalismo  britânico              

que,  segundo  ele,  impôs  a  homogeneização  cultural  invisibilizando  as  culturas  escocesas,            

galesas  e  irlandesas  enquanto  impunha  a  todas  as  outras  regiões  a  cultura  do  sul  do  Reino                 

Unido.  Na  sua  lógica,  apesar  das  culturas  serem  unificadas,  sujeitos  ocupam  papéis             

diferentes  dentro  das  nações  através  das  suas  respectivas  classes  sociais,  grupos  étnicos  e              

de  gênero .  No  entanto,  é  importante  perceber  que,  nas  sociedade  que  ele  está  chamando               7

7  Tal  divisão  acaba  soando  de  maneira  confusa  já  que  a  noção  de  etnicidade  é  embasada  nas                  
diferenças  culturais  que  podem  se  confundir  com  as  características  físicas  dos  sujeitos.  O  próprio               
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de  modernas,  existiu  a  permanência  (ou  resistência)  das  diferenças,  ainda  que,  em  muito              

casos,   de   maneira   subordinada   e/ou   marginalizada.   

Alguns  autores  que  defendem  a  lusofonia  como,  por  exemplo,  Martins  (2018)  e  Brito              

(2018),  consideram  essa  parte  do  debate  sobre  diversidade  importante  e  dão  a  ela  um  certo                

destaque  com  o  propósito  de  apontar  a  lusofonia,  de  maneira  equivocada,  como  um              

caminho  para  o  fortalecimento  do  “respeito  mútuo”.  O  período  colonial,  nesse  sentido,  é  lido               

como  provedor  de  um  “espaço  aproveitável”.  No  entanto,  sem  a  intenção  de  apagar  o               

passado,  ou  melhor,  a  memória,  é  importante  construir  novas  estruturas  e  novas  leituras              

sobre  o  passado  uma  vez  que  as  atuais,  presentes  nos  “Estudos  Lusófonos”,  são              

antiquadas  e  limitadoras  por  mais  “modernas”  e  “libertadoras”  que  tentem  parecer.            

Consequentemente,  é  necessário  também  construir  novas  lógicas  de  relações          

internacionais  (e  nacionais)  que  destruam  estruturas  coloniais  eurocentradas.  A  defesa  da            

diversidade  via  ambiguidade  no  Brasil  e  em  Portugal,  no  entanto,  não  é  uma  novidade.  Os                

dois  países  possuem  narrativas  paradoxais  de  longa  data  que  correlacionam  as  identidades             

nacionais  com  miscigenações  que  ocorreram  no  passado.  Especificamente  sobre  o           

contexto   brasileiro   Laborne   (2014)   destaca:  

(...)  não  podemos  desconsiderar  que  a  Narrativa  Mestra  da  Branquitude,           
um  conjunto  de  discursos  forjados  durante  a  expansão  colonial  européia           
que  defendia  a  superioridade  branca  em  diferentes  aspectos,  marco          
regulador  de  sociedades  em  que  a  idéia  de  raça  estrutura  o  pensamento,             
associou-se  a  uma  narrativa  local  que  se  embasa  na  miscigenação  para            
subsidiar  as  bases  discursivas  nas  quais  se  apoiam  as  construções  sobre            
ser   branco   no   Brasil.”   (LABORNE,   2014,   p.   153)   

Hall  (2002)  afirma  que  é  difícil  unificar  identidades  nacionais  através  da  raça  porque              

a  mesma  não  teria  embasamento  científico,  no  entanto,  é  possível  observar  exatamente  o              

contrário:  os  sistemas  de  representações  culturais,  ao  longo  de  séculos,  se  baseam  em              

concepções  racializadas  (eurocêntricas  e,  consequentemente,  racistas)  para  justificar         

unificações  nacionais.  No  Brasil,  por  exemplo,  houve  políticas  de  branqueamento  que            

propunham  uma  nação  mais  “civilizada”  e  “moderna”,  na  qual  pessoas  brancas  têm  suas              

imagens  difundidas  como  modelos  para  a  sociedade.  Atualmente,  a  divisão  das  raças  não              

possui  embasamento  científico,  mas,  por  muito  tempo,  esse  foi  o  conhecimento  “oficial  da              8

branquitude.  Apesar  disso,  o  autor  destaca  raça  como  uma  categoria  discursiva,  embasada             

em  definições  frequentemente  pouco  específicas,  utilizada  para  diferenciar  socialmente          

autor  define  etnia  como  “características  culturais  que  são  partilhadas  por  um  povo”  tais  como  língua,                
religião,   costume,   tradição   e   sentimento   de   “lugar”   (p.   62)  
8  Segundo  Petruccelli  (2013),  o  termo  raça  começou  a  ser  erradicado  do  discurso  científico  a  partir  do                  
século   XX.  
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grupos  de  pessoas,  sendo  assim,  muito  importante  nos  discursos  sobre  nação.            

Evidentemente  os  meios  através  dos  quais  esses  discursos  circulam  dão  suportes  para  os              

sistemas  de  representação  das  culturas  nacionais.  Dessa  forma  Anderson  (1983/2006  Apud            

RIBEIRO  FP,  2018)  aponta  que  a  ideia  de  nação  se  associa  ao  nascimento  e  ascensão  da                 

imprensa ,  desse  modo,  foi  possível  a  construção  da  ideia  de  nação  uma  vez  que  se  tornou                 9

viável   construir,   de   forma   imaginada,   comunidades   à   distância.  

O  discurso  da  identidade  portuguesa,  como  todas  as  narrativas  de           
identidade  nacional,  fundamenta-se  na  criação  de  um  sentimento  de          
comunidade  imaginada  que  é  próprio  da  modernidade.  Conforme  sinalizado          
por  Anderson  (2008)  e,  sob  outro  registro,  também  por  Castoriadis  (1982),  o             
discurso  nacionalista  atua  no  sentido  de  planificar  as  diferenças  (étnicas,           
sociais  e  culturais)  que  compõem  determinado  território,  de  modo  que  cada            
indivíduo  possa  se  identificar  com  uma  ideia  de  origem  comum  e,  assim,             
sentir-se  próximo  daqueles  com  os  quais  compartilha  essa  origem,  embora           
jamais   interaja   face-a-face   com   todos   eles.   (MONTEIRO,   2013,    p.   41)  

A  branquitude ,  portanto,  é  uma  construção  de  relações  não  homogênea           10

(SCHUCMAN,  2012)  que  estrutura  políticas  (econômicas,  sociais  e  culturais),  guia  ações  e             

crenças  promovendo  privilégios  a  pessoas  brancas  (HILLIARD,  1992  apud  DIANGELO,           

2018,  p.  38).  O  eurocentrismo,  por  sua  vez,  naturaliza  as  hierarquias  criadas  de  forma               

racializada  sendo  utilizado  como  critério  fundamental  para  a  distribuição  de  poder  mundial             

(LABORNE,  2014,  p.  153-154).  Os  critérios  presentes  no  eurocentrismo  são,  nesse  sentido,             

racialmente  codificados  como  forma  de  ocultar  e  negar  a  raça.  Diangelo  (2018,  p.  42)  cita  o                 

exemplo  sobre  a  leitura  que  se  faz  de  “boas  escolas”  e  “boas  vizinhanças”  nos  Estados                

Unidos  e  aponta  que,  na  verdade,  “boas”  significa  “brancas”,  mas  foi  racialmente  codificado.              

A   autora   enfatiza   que   a   qualidade,   nesses   casos,   é   medida   pela   ausência   de   não-brancos.  

(...)  os  brancos  são  ensinados  a  ver  seus  interesses  e  perspectivas            
como  universais,  eles  também  são  ensinados  a  valorizar  o  indivíduo           
e  a  se  ver  como  indivíduos  e  não  como  parte  de  um  grupo              
racialmente  socializado.  O  individualismo  apaga  a  história  e  esconde          
as  maneiras  através  das  quais  a  riqueza  foi  distribuída  e  acumulada            
ao  longo  de  gerações  para  beneficiar  os  brancos  hoje.  Isso  permite            
que  os  brancos  se  vejam  como  únicos  e  originais,  fora  da            
socialização  e  não  afetados  pelas  implacáveis  mensagens  raciais  na          
cultura.   (...)   (DIANGELO,   2018,   p.   43)  

9  “  (...)  a  partir  dos  finais  do  século  XVIII  (a  era  do  Iluminismo  e  das  Revoluções).”  (RIBEIRO  FP,                    
2018,   p.   315)   
10  “Nessa  mesma  perspectiva,  Frankenberg  (1995)  entende  branquitude  como  um  posicionamento  de             
vantagens  estruturais,  de  privilégios  raciais.  Também  ressalta  que  é  um  ponto  de  vista,  um  lugar  a                 
partir  do  qual  as  pessoas  brancas  olham  a  si  mesmas,  aos  outros  e  a  sociedade.  Finalmente  observa                  
que  esse  conceito  diz  respeito  a  um  conjunto  de  práticas  culturais  que  são  normalmente               
não-marcadas   e   não-nomeadas.”   (LABORNE,   2014,   p.   152)  
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Hall  (2002)  afirma  que  as  sociedades  modernas  são  inquestionavelmente  híbridas,           

no  entanto,  DiAngelo  (2018)  destaca  que  a  branquitude  criou  artifícios  para  se  segregar  de               

não-brancos  de  várias  formas,  inclusive  através  dos  sistemas  representacionais  e           

informacionais  (p.  41).  Um  exemplo  poderia  ser  o whitewashing  em  produtos  audiovisuais             

(URBANO  e  MELO,  2017),  através  dos  quais,  o  branco  “devido  a  sua  personalidade              

narcisa,  acredita  que  ele  próprio  eleva  a  qualidade  de  qualquer  cultura  ao  apropriar-se  dela”               

(CARDOSO,  2014  apud  URBANO  e  MELO,  2017,  p.  6).  A  miscigenação,  de  forma              

contraditória,  também  pode  ser  vista  como  um  exemplo,  pois,  ao  longo  da  história,  foi  uma                

alternativa  vista  como  “evolutiva”,  “modernizante”  e  “civilizacional”  no  Brasil  com  o  propósito             

de  embranquecer  a  população até  o  total  desaparecimento  das  populações  “de  cor”             

( PETRUCCELLI,   2013;   LOPES   JS,    2014).  

Assim,  desde  a  segunda  metade  do  Século  XIX  é  impulsionada  no  País             
uma  política  de  imigração  seletiva,  ou  seja,  não  de  qualquer  origem,  mas             
privilegiando  a  europeia,  ou  “caucásica”,  no  dizer  dos  norte-americanos.          
Buscam-se,  assim,  suíços,  alemães,  nórdicos,  de  preferência;  tempos         
depois,  aceitam-se,  não  sem  certa  relutância,  italianos,  espanhóis,  menos          
valorizados,  mas,  do  ponto  de  vista  da  época,  “ao  menos,  brancos”.  Este             
projeto  de  branqueamento  da  população  brasileira  representa  a  outra  face           
da  ideologia  da  mestiçagem.  Ideologia  que  sustenta  o  mito  do  encontro  das             
três  raças  fundadoras  da  população  brasileira  e  que  se  traduz  numa            
celebração  abstrata  da  interpenetração  das  culturas  (CARVALHO,  2004),         
mas  que  nega,  na  prática,  a  possibilidade  de  expressão  legitimada  das            
identidades  raciais  negra  e  indígena.  Por  outro  lado,  em  qualquer  hipótese            
o  mestiço  era  admitido  apenas  como  elemento  transitório  que  levaria  à            
constituição  de  uma  nação  de  brancos  (COSTA,  2006)  (...).          
(PETRUCCELLI,   2013,   p.23-24)  

Nas  narrativas  dos  professores  destacadas  abaixo,  houve  um  momento  de  reflexão            

sobre  o  histórico  familiar.  Houve  também  a  afirmação  de  que  essas  categorias  raciais  são               

uma  forma  de  segregação.  Realmente,  quando  essas  classificações  foram  criadas,  o            

objetivo  era  esse  e,  em  muitos  casos,  ainda  o  é.  Mas,  por  exemplo,  em  relação  aos  estudos                  

sobre  raça,  o  objetivo  é  tentar  compreender  os  fenômenos  sociais  com  o  objetivo  de               

orientar  soluções  para  problemas  provenientes  de  diversas  assimetrias  existentes  no           

mundo  social.  Um  exemplo,  são  os  estudos  do  IBGE,  criticado  por  uma  das  professoras               

entrevistadas,  mas  importantíssimo  para  evidenciar,  de  forma  quantitativa  e  qualitativa  as            

desvantagens  de  determinados  grupos  étnico-raciais  no  Brasil.  Quando  foi  perguntado           

sobre  a  identificação  étnico-racial,  espontaneamente  alguns  professores  sentiram  a          

necessidade  de  refletir  sobre  a  pergunta  antes  de  respondê-la.  Inclusive,  questões  como             

regionalismos  no  Brasil,  colonizador  versus  colonizado,  dentre  outras,  foram  relacionadas           

com  a  questão  étnico  racial.  E  ainda  que  a  pergunta  não  tenha  sido  elaborada  para  que  as                  
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respostas  fossem  longas,  os  questionamentos  foram  importantíssimo  para  complementar  os           

dados:   

“quando  eu  vou  a  Portugal,  por  exemplo,  eles  me  diziam  que  eu  parecia              
muito  com  portuguesa,  mas  que  eu  tinha  que  ficar  com  a  boca  fechada,  né?               
(...)  Assim,  historicamente,  minha  família  teve  muita  pouca  mistura  porque           
ela  é  do  interior  do  Ceará  e  eles  casavam  muito  entre  si.  E  claro  que  nós                 
temos,  é...  é...  mistura  com  índio,  né?  Assim,  especificamente,  mas  eu  sou             
branca,  não  é?  De  cabelo  preto  ou  castanho,  mas  eu  não  acredito,             
evidentemente,  em...  em..  em…  em  formação  étnica  sem  a  nossa  mistura,            
né?  Mas  isso,  claro,  cumprindo  os  protocolos  que  a  gente  tem.  Mas  é              
interessante  quando  a  gente  vai  ao  estrangeiro  que  eles  percebem  isso            
mais  do  que  a  gente.  Muitas  vezes,  né?  Mas  evidentemente  eu  me             
identifiquei  com,  é...  com  alguns  portugueses  na...  no  biotipo.  Inclusive           
quando  eu  andava  lá,  eu  via  pessoas  parecidas  com  os  meus  avós,  com  os               
meus  tios-avós,  na  cor  dos  olhos  claros,  no…  no  tom  da  pele.  Também              
tenho,  é...  na  minha  família,  é…  passagem  de  cristãos-novos  que  eram            
portugueses,  não  é?  (...)  Então  é  interessante  essa  identificação.  Então,  eu,            
assim,  no  Brasil,  me  intitulo  classe  média  e  branca,  não  é?  Mas,  é...  é               
impressionante  como...  quando  você  sai,  por  exemplo,  em  Portugal  isso  era            
muito  característico,  né?  Que  em  São  Paulo  eu  era  nordestina,  em  Portugal             
eu  não  era  nordestina.  E  aí  em  contato  com  paulistas,  com  gaúchos,  com              
catarinenses,  né,  que  tem  o  seu  repertório...  cariocas,  né,  o  senso  comum             
do  nordestino...  Lá  não  tinha  isso.  Lá  era  todo  mundo  brasileiro.  E  aí  eu  via                
pela  primeira  vez,  gaúchos  e  paulistas  passando  por  situações  delicadas  de            
preconceito  e  de  discriminação.  E  aí  eu...  eu  dizia  para  o...  os  paulistas  e  os                
gaúchos.  “Olha,  é  isso  mesmo,  se  vocês  nunca  passaram  por  isso  dentro             
do  seu  país,  experimente  aí.  Sinta  como  é.”  Porque  é  aquela  velha  história:              
não,  você  não  é  paulista,  você  não  é  gaúcho,  você  não  é  catarinense,              
baiano,  cearense,  você  é  brasileiro.  Brasil  é  ex-colônia.  (...)  Né?  Brasil  foi             
colônia,  você  é  latino-americano.  Engraçado  que,  em  Portugal,  eles  não           
tem  nem,  assim,  no  senso  comum,  é…  essa  marca  de  latino-americano,            
não,  como  temos  nos  Estados  Unidos.  É...  Portugal  é  brasileiro,  é  de  ex…  é               
das  ex-colônias.  Pronto!  Como  seria  o  angolano,  moçambicano,  não  é?  o...            
o  de  Guiné  Bissau  e  tal,  né?  São  ex-colônias  também.  <a...>  Já  Estados              
Unidos  é  tudo  latino-americano.  Saiu  ali  de  Miami,  pronto  <(risada)  aham>  ,             
né:  é  tudo  a  mesma  coisa.  E  a  gente  sabe  que  o  brasileiro  não  é  igual,  o                  
cubano  não  é  igual,  o  uruguaio,  o  argentino  e  tudo  mais.  Inclusive,             
vivenciando,  lá  com  os  latinos,  né,  eles  são  mais  próximos,  gostam  mais             
dos  brasileiros  do  que  os  argentinos,  por  exemplo,  e  aí  gera  aquelas  piadas              
que  muitas  vezes  revelam  essa  identidade  cultural,  né?”  (professora          
entrevistada   2)  

“eu  sempre  me  declarei  parda,  por  uma  questão  de  identidade,  é...  mas             
com  toda  essa  discussão,  há  pouco  tempo  eu  fui  repreendida  por  alguém,             
me  disse  que  eu  não  era  parda,  que  eu  era  branca  por  causa  do  tipo  de                 
cabelo,  do  nariz,  e  boca  etc.  é...  aquilo  me  causa  um  certo  estranhamento,              
mas  acho  que  é...  é  uma  discussão  válida  e  importante,  mas  eu  sempre  me               
declarei  parda,  né?  Por  uma  questão  identitária,  mas  também  hereditária,           
assim,  a  minha  avó  materna  era  uma  mulher  negra,  né?  É…  talvez  não  era               
o…  apesar  de...  não  era  uma  negra  retinta,  assim,  não  era,  né,  o  preto               
retinto,  mas  era  uma  mulher  negra,  né,  e  a  gente  não…  não  tinha  questões               
em  relação  a  isso.  Eu  acho  que  a  minha  mãe  também  se  declara  parda,  eu                
me  declaro  parda,  sempre  me  declarei  (...)  quem  ainda  tem  o  direito  de  se               
auto  declarar,  somos  cada  um  de  nós,  então  eu  continuo  me  declarando             
parda   (risada)”   (professora   entrevistada   13)   
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“ish,  é…  é…  foda,  né,  (risada)  <(risada)>  eu  brigo  com  isso.  Acho  que...              
essas...  é  que  sei  lá,  é  que  uma  vez  eu  vi  uma  palestra  ali  na  (...)  que  uma                   
americana  acabou  com  a  gente.  É...  porque  eu  não  acho  que  não  tem  essa               
coisa...  eu  sou  contra  essas  definições,  pardo,  né,  porque  eu  acho  que  é              
tudo  brasileiro.  Brasil  é  formado  por  uma  mistura  de...  tá  na  nossa             
constituição,  né?  Então  eu  me  defino  como  brasileira.  Eu  sou  brasileira,            
mas  quando  tem  que  por  naqueles  é...  questionários,  né,  IBGE  e  tal.  Eu  sou               
branca,  coloco  branca,  né?  Mas  eu  acho  que  essas  categorias  são,            
inclusive  desse  questionário  do  IBGE,  são  muito  erradas.<aham>  Elas…          
elas  provocam  uma  segregação  no  nosso  país.<aham>  Porque  na  hora  que            
ela  coloca  “pardo”,  né,  e  negro,  na  hora  que  ela  diferencia  isso,  ela  já  tá                
segregando  e  diminuindo  uma  coisa  que  é  muito  maior,  né,  que  faz  parte  de               
algo   maior,   né,   que   faz   parte   do   Brasil.”   (professora   entrevistada   3)  

“É,  eu,  embora  eu  tenha  uma  vó,  que  era  chamada  de  “vó  mulata”,  né,  quer                
dizer,  é...  mas  hã…  hã…  eu…  como  é  que  se  diz?  Eu  herdei  geneticamente               
mais  o  lado  da  família  mineira  que  era  bem  branca,  né?  Etnicamente  eu              
sou  branco,  assim,  não  tem  como,  hã,  dizer  que  não  sou  branco,  né,              
embora  tenha  raízes  também,  é...  misturadas  com  índio  e  com  negro,  (...)             
Enfim,  mas,  assim,  acabei,  acho  que,  na  aparência,  ficando  mais  claro,  né,             
do   que   gostaria.”   (professor   entrevistado   9)  

“  (respiração  profunda)  Eu  sou...  como  que  eu  posso  dizer  pra  você?  Eu              
sou  de,  né,  racial...  eu  sou  de  cor,  é...  branca,  porém,  é...  com  uma               
miscigenação,  que  dizer...  eu  tenho  um  pouco  de  árabe,  então,  assim,  a             
minha  cor  é  um  pouco  mais  escura,  tá?  Do  árabe,  então….  um  pouquinho              
do  branco,  mas...  mas  com  uma  tendência  árabe,  eu  não  sei  como  você...              
que  eu  indicaria  pra  você,  igual  o  indiano,  assim,  sabe?  <ah,  en…>  Então  a               
gente  acaba  tendo  uma  cor  quase  um  pouquinho  ama...  do  branco  pra             
amarelo,   ta?   (professor   entrevistado   6)  

A  racialização  das  identidades  nacionais,  tais  como  o  caso  do  professor  entrevistado             

6  que,  a  partir  de  um  padrão  fenotípico  de  “indiano”,  fez  comparações  em  relação  à  mistura                 

contida  na  própria  aparência.  Na  índia,  existe  uma  diversidade  enorme  de  aparências             

humanas.  No  entanto,  a  partir  de  construções  sociais,  alguns  imaginários  são  naturalizados             

a   respeito   de   quem   pertence   a   quais   lugares.  

 Apesar  de  ter  havido  um  enquadramento  diferente  de  autodeclaração,  como  foi  o              

caso  de  uma  professora  que  se  declarou  parda.  Esse  é  um  exemplo  de  que,  no  Brasil,                 

pessoas  que  se  identificam  com  categorias  diferentes  podem  reproduzir  discursos  muito            

semelhantes  no  que  diz  respeito  à  identificação  racial.  Tal  constatação  é  observada  também              

nos  Estudos  Críticos  da  Branquitude  que  destacam  que  as  narrativas  brasileiras            

naturalizaram  a  concepção  de  que  o  brasileiro  é  mestiço  em  comparação  com  pessoas  de               

outras  nacionalidades,  principalmente  do  norte  da  Europa,  ou  em  comparação  com  pessoas             

brancas   dos   Estados   Unidos.   

A  partir  das  identidade  nacionais,  hierarquias  mundiais  foram  concretizadas  através           

das  relações  políticas  entre  os  países.  Nesse  sentido,  o  presente  trabalho  tem  a  proposta               11

11  Acordos   que   envolvem   cultura   e   economia   podem   ser   considerados   ações   políticas   também.  
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de  argumentar  sobre  a  colaboração  da  “lusofonia”  na  manutenção  de  algumas  hierarquias             

mundiais  ainda  que  os  “Estudos  Lusófonos”  a  defendam  como  o  oposto  disso  alegando  que               

a  “lusofonia”  é  um  espaço  de  reflexão  e  “troca”  para  a  diminuição  de  desigualdades.  Apesar                

de  Gradim  at  al  (2018,  p.  186)  definirem  “Estudos  lusófonos”  como  “todos  aqueles  que  se                

expressem  em  qualquer  uma  das  variantes  do  Português”,  tal  definição  é  universalizante  e              

pouco  objetiva  e,  portanto,  não  será  utilizada  neste  trabalho,  sendo  restrita  apenas  a              

trabalhos  que  tratam  especificamente  sobre  esse  assunto  com  o  propósito  de  defender  e              

naturalizar   a   lusofonia.   

1.2.   Portugalidade  

Além  da  lusofonia,  há  também  quem  trabalhe  com  a  ideia  de  portugalidade.  É              

possível  observar  que  a  principal  diferença  que  aparece  no  uso  desses  dois  termos  diz               

respeito  à  temporalidade  ainda  que  muitas  narrativas  a  respeito  dos  dois  se  relacionem  ou               

até  mesmo  se  confundam.  O  surgimento  de  uma  noção  de  portugalidade,  lusitanismo             

(identidade  lusa),  dessa  forma,  aparece  como  mais  antiga,  dos  períodos  pré-colonial  e             

colonial  (MONTEIRO,  2013).  Já  a  ideia  de  lusofonia  é  mencionada  em  alguns  textos              

científicos  como  uma  adaptação  a  partir  de  1980,  como  uma  reação  de  Portugal  à               

independência   de   várias   de   suas   ex-colônias   (FREIXO,   2015   p.   475).   

A  partir  de  uma  perspetiva  analítica,  durante  os  anos  1980  e  1990,             
acadêmicos  portugueses  sentiram  a  necessidade  de  revisitar  o  passado          
histórico  com  base  em  premissas  científicas  modernas  e  válidas.  Os           
investigadores  estavam  interessados  em  interpretar  a  identidade  de         
Portugal  (e  a  política)  à  luz  de  cenários  internacionais:  Europa,  Estados            
Unidos,  relações  internacionais  Norte-Sul  e  as  antigas  colônias  portuguesas          
em  África.  Os  investigadores  tornaram-se  cada  vez  mais  conscientes  de           
que,  para  compreenderem  Portugal,  tinham  de  olhar  para  o  “outro”  (Barreto,            
1994,  p.  1064).  Desde  então,  os  sociólogos  têm  argumentado  que           
fenômenos  considerados  de  tipo  permanente  pelo  Estado  Novo,  e  até  certo            
ponto  ainda  enraizados  nos  discursos  coletivos  sobre  a  identidade  nacional,           
estão,  na  verdade,  em  constante  mutação.  Exemplos  destes  seriam  a           
cultura,  a  língua,  a  etnia,  a  religião  e  certas  tradições  portuguesas  (Barreto,             
2000,   p.   38).   (RIBEIRO,   2018,   p.   313,   ortografia   adaptada)  

Nesse  caso,  a  lusofonia  seria  uma  nova  forma  de  Portugal  pensar  sobre  si  na  sua                

relação  com  outros  países,  principalmente  com  suas  ex-colônias,  ou  seja,  como  projeto  de              

internacionalização  (SOUSA,  2000).  A  lusofonia,  em  seu  surgimento  apresenta-se  como           

modelo  baseado  no  luso-tropicalismo,  termo  cunhado  por  Gilberto  Freyre  (FREIXO,  2015;            

MONTEIRO,  2013),  autor  brasileiro ,  apontado  como  muito  influente  tanto  no  Brasil  quanto             12

12  “(...)  Segundo  Lourenço  Cardoso  (2008),  o  livro  Casa  Grande  e  Senzala,  de  Freyre  (1933),  foi,                 
“provavelmente,  o  livro  mais  influente  sobre  relações  raciais  no  Brasil,  tanto  no  contexto  nacional,               
quanto  internacionalmente.  Em  geral,  atribui-se  a  esse  livro  a  responsabilidade  de  ser  a  obra  matriz                

 



26  

em  Portugal.  No  entanto,  parece  ter  havido  uma  tentativa  de  afastamento  entre  a  lusofonia               

e  o  luso-tropicalismo  que  é  criticado  em  boa  parte  dos  “Estudos  Lusófonos”.  Nesse  sentido,               

Martins   (2018)   declara:  

Como  temos  procurado  demonstrar,  este  entendimento  da  lusofonia  nada          
tem  a  ver  com  “uma  nostalgia  de  império”.  Assim  como  também  nada  tem  a               
ver  com  qualquer  justificação  histórica  do  projeto  colonial  que,  no  passado,            
mobilizou  as  nações  europeias.  A  ideia  de  lusofonia  não  ignora,  pois,  o             
logocentrismo  –  um  discurso  único,  que  foi  também  o  único  sentido;  o             
etnocentrismo  –  uma  narrativa  única,  entre  gênese  e  apocalipse,  que           
continha  a  memória  de  um  povo,  uno  e  único;  o  imperialismo,  que  serviu  a               
razão  de  um  único  Estado;  enfim,  o  colonialismo,  que  alimentou  o  tráfico  de              
escravos  e  impôs  a  dominação  dos  povos  do  sul  pelos  povos  do  norte.              
(MARTINS,   2018,   p.   96,   ortografia   adaptada)   

As  críticas  ao  lusotropicalismo  e  a  tentativa  de  desvincular  a  lusofonia  do  passado              

colonial,  no  entanto,  não  incentivam  mudanças  estruturais  devido  às  limitações  da  própria             

palavra  que  se  propõem  a  estabelecer  vínculos  especificamente  envolvendo  ex-colônias           

e/ou  em  torno  da  “língua  portuguesa”.  O  termo  é  inevitavelmente  luso-cêntrico.  Dessa             

forma,   o   próprio   projeto   da   lusofonia   alimenta   a   memória   colonial   da   qual   afirma   se   afastar.  

Nos  primeiros  anos  após  a  Revolução  dos  Cravos  (1974),          
que  pôs  fim  a  uma  das  mais  longas  ditaduras  da  história  europeia,  e              
a  subsequente  dissolução  do  império  português  (1974-75),  a         
sociedade  lusa  pareceu  querer  esquecer  o  seu  passado  de  nação           
colonial  e  voltou-se  quase  que  inteiramente  para  o  processo  de           
integração  à  Europa  que  então  se  iniciava.  Assim,  foi  somente  no            
final  da  década  de  1980,  com  o  ‘sonho  europeu’  já  concretizado,  que             
Portugal  ensaiou  o  retorno  a  uma  ‘política  atlântica’,  a  partir  de  novos             
parâmetros,  procurando  então  estabelecer  com  suas  ex-colônias        
uma  nova  relação  baseada  na  língua,  na  civilização  e  na  cultura.            
Retomava-se,  desta  forma,  a  antiga  ideia  de  constituição  de  um           
espaço  comunitário  luso-afro-brasileiro,  que  integrasse  o  ‘mundo  que         
o   português   criou’.   (FREIXO,   2015,   p.   473-474)  

Ribeiro  FP  (2018)  afirma  que  a  colonização  foi  um  componente  importante  na             

construção  da  identidade  nacional  (p.  318).  Mais  do  que  isso,  observa-se  nas  narrativas  dos               

Estudos  Lusófonos  e  das  entrevistas  feitas  com  professores  brasileiros  que  a  visão  de              

Portugal  enquanto  colonizador  está  enraizada  nos  imaginários  brasileiro  e  português  de            

forma  tão  profunda  que  mesmo  no  pós-colonial,  ser  português  significa  estar  presente  de              

forma  universal  em  países  que  ainda  são  vistos  como  extensão  de  Portugal  (SILVANO  e               

ROSALES,  2015).  O  que  foi  criado  nesses  países  tende  a  ser  visto  como  resultado  de                

iniciativas  portuguesas  e  o  português  contemporâneo  ainda  se  identifica  com  esse  passado             

mitológico.  Ou  seja,  a  sociedade  portuguesa  hoje,  ainda  demonstra  se  identificar  com  o              

da  ideologia  da  democracia  racial  no  Brasil  [...]”  (CARDOSO,  2008,  p.  44  apud  LOPES  JS,  2014,  p.                  
51).  
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colonizador  em  momentos  oportunos.  Tudo  aquilo  que  foi  criado  pelas  ex-colônias            

dificilmente   é   visto   como   desprendido   desse   passado,   de   forma   independente.  

Filipa  Ribeiro  (2018)  destaca  alguns  elementos  principais  da  construção  discursiva           

da  identidade  nacional  portuguesa  citando:  (1)  a  visão  de  Portugal  como  país  pequeno  e               

modestamente  povoado,  (2)  a  memória  do  “glorioso  império  ultramarino”  que  moldou  a             13

relação   de   Portugal   com   a   Europa,   (3)   a   ditadura   e   a   (4)   guerra   colonial   em   África.   

(...)  A  partir  do  século  XIX,  a  independência  política  de  Portugal  foi  construída              
e  sustentada  através  das  suas  possessões  territoriais.  Sem  as  colônias,  o            
país  sentia  que  politicamente  não  seria  suficientemente  poderoso  (ou          
suficientemente  grande)  para  manter  a  independência.  (RIBEIRO,  2018,  p.          
317-318,   ortografia   adaptada)  

O  aproveitamento  desse  espaço  chamado  de  “lusófono”,  portanto,  não  é  algo  novo  e              

muito  menos  revolucionário.  A  lusofonia  alimenta  as  narrativas  que  agregam  poder  ao             

imaginário  sobre  Portugal.  Ribeiro  FP  (2018,  p.  312)  defende  que  a  Portugalidade  foi  uma               

das  bases  ideológicas  para  o  domínio  exercido  pela  ditadura  no  país.  Essa  identidade              

portuguesa  se  pautava,  por  sua  vez,  no  expansionismo  ultramarino,  na  família  e  na  religião               

católica.  Em  outras  palavras,  “perder  África”  significava  uma  espécie  de  mutilação  da             

identidade  do  país.  Segundo  a  autora,  essa  sensação  de  perda  não  foi  superada  porque               

havia  uma  concepção  de  que  tais  territórios  sempre  seriam  ligados  a  Portugal  através  da               

língua  e  da  cultura.  No  entanto,  essa  sensação  de  conexão  não  se  configurava  em  vontade                

de  estar  próximo  do  “outro”,  na  verdade,  a  autora  enfatiza  que  os  “retornados”  eram               

tratados  como  moralmente  suspeitos  pela  sociedade  portuguesa  após  a  libertação  das            

ex-colônias  do  continente  africano.  É  perceptível,  portanto,  o  narcisismo  (CARDOSO,  2014)            

presente  na  identidade  nacional  portuguesa,  fruto  da  construção  da  branquitude,  que            

precisa  relacionar-se  com  o  outro  invisibilizando-o,  tornando-se  referência  para  ele.           

Inclusive,  o  professor  entrevistado  12  relata  que  percebia  esse  tipo  de  debate  (e  às  vezes                

apagamento  da  questão),  sobre  os  retornados,  acontecer  no  cotidiano  em  Portugal.  Durante             

a   conversa,   pouco   tempo   antes   de   entrar   nesse   assunto,   o   professor   comenta:   

“(...)  os  portugueses,  (risada)  boa  parte  do  tempo,  quando  interessa,  eles  se             
sentem  de  fato  europeus,  né?  As  relações  com  as  ex-colônias  é  muito             
particular  nesse,  nesse  sentido,  né?  Então  eles  gostam  de  se  lembrar  que             
são  europeus  ainda  que  sejam  um  país  pobre,  (...)  Um  país  pobre             
pensando  no  resto  da  Europa.  (...)  Então,  de  um  certo  sentido,  de  alguma              
superioridade  em  relação  aqueles  que  são  latino  americanos  ou…  ou...           
africanos   né,   isso   é,   isso   é   perceptível.   (...)   (Professor   entrevistado   12)   

13  “(...) a  grande  dimensão  do  Império  Colonial  compensava  o  tamanho  do  pequeno  Portugal               
continental”   (ROSAS,   2001   apud   RIBEIRO,   2018,   p.   311)  
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O  professor  entrevistado  9  também  expressa  uma  visão  sobre  o  passado  de             

Portugal  referindo-se  ao  país,  naqueles  tempos,  como  “grandioso”  devido  ao  “império            

ultramarino”  e  destaca,  que  na  sua  percepção  do  cotidiano,  o  relacionamento  dos             

portugueses  com  pessoas  de  ex-colônias  ainda  não  está  bem  resolvido  devido  a  essa              

memória  da  perda  e  devido  certos  preconceitos.  Nesse  sentido,  o  professor  relata  que              

sentiu   dificuldade   de   conquistar   a   confiança   dos   portugueses   ao   seu   entorno:   

“Portugal  tem  um,  hoje,  né,  um...  um  espaço  territorial,  um  território            
pequeno  comparado  ao  Brasil,  por  exemplo,  (...)  em  relação  ao  tamanho  de             
Portugal,  né,  que  já  foi  uma,  no  tempo  da…  das  navegações  foi  uma              
grande  potência,  né,  enfim.  Então  isso  eu  notava  que  não  tá…  não  tá  muito               
bem  resolvido.  O  Brasil,  com  todas  as  contrações,  um  país  extremamente            
desigual,  etc.  mas  é  país  de  dimensões  continentais,  um  país  muito            
grandioso,  pro  bem  e  pro  mal,  ele  acaba  tendo  uma  repercussão            
internacional  grande.  (...)  de  modo  geral,  portuguesas  e  portugueses  são           
bem  mais  fechados,  assim,  bem  mais  fechados  que  a  gente  (...)  como  tem              
essas  diferenças  culturais,  acabam  aflorando  preconceitos,  então  os         
preconceitos,  muitos  preconceitos  que  alguns  e  algumas  portuguesas  ou          
que  boa  parte  tem  em  relação  a  brasileiros  e  brasileiras,  é...  vão  de  várias               
ideias  e  imagens  que  variam  de  preguiça,  de  descompromisso,  de           
irresponsabilidade,  pra  não  falar  em  outras,  (...)  já  quase  no  final,  hã,  do              
meu  período  lá  em  Portugal  eu  consegui  ter  acesso  a  essa  sociedade             
portuguesa  pelas  suas  entranhas,  né?  Não  é  muito  fácil,  e  eu  fiz  amizade              
assim  muito  grande  com  um  pesquisador  português,  (...)  mas  eu  lembro  de             
uma  cena,  que  foi  lá  na  frente,  né,  depois  de  muitos...  muitos  meses,  ele               
tava  é...  almoçando  comigo  e  um  colega  dele  português  até,  foi  meio  que              
brincando,  mas  também  deixou  passar  um  certo  preconceito,  que  “não  sei            
como  é  que  você  consegue  ser  amigo  de  brasileiro,  né?”,  o…  o  colega              
português  falou,  meio  em  tom  de  brincadeira  assim.”  (Professor          
entrevistado   9)  

Somado  a  isso,  Filipa  Ribeiro  (2018)  afirma  que  a  identidade  nacional  é             

caracterizada  pela  distinção  do  português  dos  outros  povos  através  de  noções            

estereotipadas  que  promovem  a  solidariedade  com  o  próprio  grupo  nacional  e  a  exclusão              

dos  “outros”.  Um  estudo  publicado  pelo  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e             

Estatística),  em  2013,  alega  que  o  pensamento  intolerante  de  cunho  racial  já  estava              

presente  em  Portugal  (e  na  Espanha)  em  meados  do  Século  XIV  no  processo  que  resultou                

na  expulsão  dos  mouros  e  na  conversão  dos  judeus  ao  catolicismo  criando-se  uma  lógica               

de  pureza  e  impureza  racial  baseada  na  religiosidade  (PETRUCCELLI,  2013).           

Evidentemente  não  era  exatamente  a  mesma  lógica  racista  produzida  séculos  depois  por             

cientistas  europeus,  mas  pode  ser  observada  em  algumas  narrativas  atuais  uma  vez  que  a               

identidade  nacional,  como  já  foi  destacado,  se  baseia  na  memória  do(s)  povo(s)             

originário(s).  Filipa  Ribeiro  (2018)  destaca  que,  no  século  XIX,  a  concepção  de  “origem              

única”  e  de  “destino  em  comum”  do  nacionalismo  português  foi  baseada  na  identificação              

racial  “ mesmo  que  fosse  uma  combinação  de  diversos  povos”  contribuindo  para  uma  “falsa              
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sensação  de  origem  única  e  de  um  destino  comum”  (p.  310).  O  racismo  nesse  caso  pode                 

ser  identificado  observando  “imagens  fortemente  positivas  do  eu  branco,  bem  como            

imagens  fortemente  negativas  de  ‘outros’  raciais”  (DIANGELO,  2018,  p.45).  Nesse  sentido,            

Schucman  (2012,  p.  83)  define  o  conceito  de  identidade  como  um  processo  histórico  aberto               

e  inacabado  que  unifica  histórias,  projetos  e  significados  de  determinados  grupos  em             

contraposição  a  outros,  ou  seja,  a  autora  defende  que  identidade  é  a  construção  simultânea               

de  semelhanças  e  diferenças.  Referente  a  esse  processo,  alguns  depoimentos  dos            

professores   entrevistados   foram   destacados:   

“‘Voluntariamente  pode  vim,  você  é  muito  bem  vinda,  o  seu  conhecimento  e             
o  seu  voluntariado,  olha,  é  muito  bem  vindo,  olha,  mas  não  me  peça              
emprego.’  (...)  em  alguns  momentos  eu  falava  assim  ‘olha,  vou  trazer  um             
currículo  aqui’,  na  verdade  nem  podia  porque  eu  tinha  uma  obrigatoriedade            
de  voltar  pro  Brasil,  tá?  Mas  eu  queria  testar.  ‘Ah!  Esqueça!  Não  vá!  Não               
tente  que  você  não  vai  conseguir  um  emprego  lá  de  professor’.  Eu,  por              
exemplo,  tive  uma  desilusão  nesse  sentido.  (...)  todas  as  vezes  que  eu             
conversei  com  algum  professor,  com  algum  pesquisador,  com  algum  chefe           
de  departamento  (...)  as  palavras  eram  sempre  ‘ah,  isso  é  muito  difícil’,  ‘ah,              
não,  olha,  isso  realmente,  olha,  não  tem  emprego,  olha,  não  tem  vaga.  Não!              
Não!  Não!’  (...)  você  é  muito  bem  vinda,  é…  se  você  for  com  o  seu  dinheiro                 
(...)  Emprego  que  eu  sinto  são  sempre  em  atividades  que  o  português  não              
quer  fazer,  um  professor  ele  quer  ser,  então  eu  nunca  fui  muito  bem  vinda               
no  sentido  de  ‘venha  pra  cá  pra  ser  professora ad  eternum  conosco.”             
(Professora   entrevistada   7)  

“naquela  época,  93,  tinha  uma  questão  de  uma  migração  muito  grande,  e             
tinha  uma  ideia  de  que  os  brasileiros  estariam  tomando  o  emprego  dos             
portugueses”   (Professor   entrevistado   8)  

Em  algumas  notícias  coletadas  é  possível  observar  também  a  percepção  de            

brasileiros  que  alegaram  terem  passado  por  dificuldades  por  serem  o  “outro”  do  qual              

portugueses   parecem   tentar   se   defender:  

“Uma  vez,  um  proprietário  me  pediu  quatro  meses  de  aluguel  adiantado,  e  o              
normal  é  deixar  um  de  caução.  Em  um  café  em  que  trabalhei,  sumiu              
dinheiro   do   caixa.   Não   faltaram   insinuações   para   o   meu   lado"  14

“O  mercado  de  trabalho  é  bastante  fechado  aqui.  Para  conseguir  entrar  no             
cenário,  é  preciso  fazer  contatos  e  conhecer  alguém.  Vivendo  há  dois  anos             
aqui,  já  passei  por  uma  série  de  entrevistas  e  nunca  consegui  nada.  Como              
estou  fazendo  doutorado,  meu  plano  é  conseguir  me  encaixar  na  vida            
acadêmica   daqui,   outro   grande   desafio.”   15

14  RIBEIRO,   Ricardo.   ‘És   garota   de   programa?':   contra   preconceito   em   Portugal,   brasileiros   mudam  
até   o   sotaque.   Uol.   Lisboa,   11    de   setembro   de   2018.   Disponível   em:  
< https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/09/11/usa-esse-seu-corpo-de-brasileir 
a-e-resolve-xenofobia-chega-a-portugal.htm >.   Acesso   em:   27/09/2018.  
15  BORELLI,   Bruna.   Gazeta   do   Povo.   Segundo   destino   favorito   de   brasileiros,   Portugal   carece   de  
bons   empregos   e   salários.   02   de   setembro   de   2018.   Disponível   em:  
< https://www.gazetadopovo.com.br/economia/livre-iniciativa/carreira-e-concursos/segundo-destino-fa 
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1.3.   Os   Estudos   Lusófonos  

O  uso  do  adjetivo  “lusófono(a)”,  de  maneira  generalizada,  para  definir  qualquer            

pessoa  que  fale  “língua  portuguesa”  e/ou  tudo  que  possa  existir  em  território  que  seja               

português  ou  ex-colônia  de  Portugal  é  uma  estratégia  discursiva  que  promove  a             

institucionalização  da  lusofonia  de  forma  essencialista  ainda  que  esteja  em  um  contexto  de              

“defesa  da  diversidade”  ou,  paradoxalmente,  de  crítica  aos  essencialismos  das  identidades            

nacionais,  pois  essa  estratégia  naturaliza  a  subordinação  imaginada  de  um  universo            

indefinido  à  “lusofonia”.  A  própria  concepção  de  lusofonia  é  bastante  generalizada.  Dentro             

desse  universo  existem  espaços,  acontecimentos,  histórias,  pessoas,  que  não  dizem           

respeito  a  Portugal,  mas  devido  ao  teor  universalizante  do  termo,  parece  natural  que  haja               

uma  “onipresença”  de  Portugal  nesse  contexto.  Se  é  possível  compreender  a  lusofonia             

como  produto  da  portugalidade,  é  preciso  observar  atentamente  como  a  visão  eurocêntrica,             

que  beneficia  a  branquitude,  molda  o  olhar  universalizante  do  papel  do  (ex)colonizador  na              

história  das  ex-colônias  a  partir  do  conteúdo  presente  nos  Estudos  Lusófonos.  Por  exemplo,              

os  fluxos  migratórios  entre  Portugal  e  as  ex-colônias  tendem  a  ser  compreendidos  como              

lusófonos  (PADILLA  &  ORTIZ,  2012,  p.  172;  PEIXOTO,  2007,  p.  461),  não  possibilitando              

novas  interpretações  que  não  remetam  à  memória  da  colonização  portuguesa.  A  relação             

entre  os  países  se  mantém,  portanto,  intermediada  por  esse  olhar  que  não  enxerga  as               

ex-colônias  em  suas  especificidades  e  criações  próprias,  mas  como  eternas  ex-colônias,            

dificultando   a   perspectiva   de   mudanças   estruturais   no   relacionamento   entre   esses   países.  

Também  Moisés  Martins  fala  da  lusofonia  como  “continente         
imaterial”  (Martins,  Sousa  &  Cabecinhas,  2006,  p.  17)  que  “só           
poderá  entender-se  como  espaço  de  cultura”  e  que  “convoca  hoje           
uma  comunidade  transnacional  com  propósitos  político-culturais”       
(Martins,  2004,  p.  12),  “baseada  numa  língua  comum,  mas  que           
transcende  largamente  a  questão  linguística”  (Martins,  2004,  p.  2)          
remetendo  para  um  imaginário  da  pluralidade  e  da  diferença  que  se            
expressa  “em  multiculturalismos  com  o  denominador  comum  de  uma          
mesma   língua”   (Martins,   2004,   p.   12).   (GRADIM   at   al,   2018,   p.   184)   

Um  dos  grandes  problemas  da  ideia  de  lusofonia  é  a  ambição  do  protagonismo              

português  para  além  de  seu  território  nacional  de  forma  oportunista,  uma  vez  que  a               

memória  colonial  ainda  é  reforçada  cotidianamente.  Há  autores  que  afirmam  que  nenhum             

país  deve  ocupar  o  papel  principal  em  um  “mundo  lusófono  ideal”  (CUNHA  at  al,  2018;                

BRITO,  2018),  mas  a  memória  reforçada  pela  lusofonia  é  justamente  a  de  que  Portugal               

vorito-de-brasileiros-portugal-carece-de-bons-empregos-e-salarios-082lxm91du3laa4orqgqv61uu/ >  
Acesso:   27/09/2018.  
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representa  a  origem  de  diversos  povos  (FIORIM,  2006,  p.  46  apud  MARTINS,  2018,  p.96).               

Há  também  um  evidente  narcisismo  presente  nos  Estudos  Lusófonos  que  bloqueia  o  debate              

para  a  possibilidade  de  que  a  concepção  da  lusofonia  não  precisa  ser  vista  como  “descrição                

objetiva”  da  realidade,  e  sim,  uma  forma  de  percebê-la  que  está  atrelada  a  identidades               

específicas.  Desse  modo,  é  comum  que  apareça  o  argumento  de  que  é  algo  negativo               

(BRITO,  2018)  a  lusofonia  não  fazer  parte  da  construção  identitária  de  pessoas  e  espaços               

supostamente  “lusófonos”.  Brito  (2018),  inclusive,  categoriza  outras  identidades  presentes          

dentro  de  territórios  que  a  autora  define  como  “lusófonos”  enquanto  subsumidas  à             16

lusofonia.   Pensamento   que,   é   preciso   explicitar,   demonstra   autoritarismo.   

Assim,  para  Santos  (2008),  na  maioria  das  sociedades  pós-coloniais,  o  fim            
do  colonialismo  enquanto  relação  política  não  significou  o  fim  da           
colonialidade  enquanto  relação  social,  perpetuando  formas  de  sociabilidade         
autoritárias  e  discriminatórias.  O  colonialismo,  mesmo  depois  de  terminar          
como  relação  política,  continua  a  impregnar  alguns  aspectos  da  cultura,  dos            
padrões  de  racismo  e  de  autoritarismo  social  e  mesmo  das  visões            
dominantes  das  relações  internacionais.  (SANTOS,  2008,  p.  39)”         
(LABORNE,   2014,   p.   156)   

Moisés  Martins  (2018)  utilizando  como  fundamentação  teórica  o  trabalho  de  Gayatri            

Spivak,  num  primeiro  momento,  questiona  os  “pensadores  da  diferença”  do  “ocidente”,  tais             

como  Marx,  Althusser,  Derrida,  Foucault,  Deleuze,  Guatarri  e  Lyotard,  que,  na  sua  visão,              

não  enxergam  o  “outro”  de  fato  e  sim  uma  alienação  do  mesmo  conservando,  dessa  forma,                

a  ótica  “ocidental”.  No  entanto,  a  lusofonia  também  só  é  capaz  de  enxergar  outros  espaços                

como  extensão  do  “luso”  e  só  é  capaz  de  refletir  sobre  conexões  a  partir  do  mesmo.  A                  

própria  concepção  de  Ocidente  é  imprecisa  e  relacional  sendo  utilizada  no  trabalho  de              

Martins  (2018)  como  “centro”  ocupado  por  uma  hegemonia  que,  nesse  caso,  não  é              

Portugal.  A  partir  disso,  ele  enquadra  Portugal  junto  às  suas  ex-colônias,  definindo  esse              

espaço  como  “lusófono”,  afirmando  que  esse  conjunto  de  países  é  subalterno  no  contexto              17

global.  O  autor  não  nega  que  existam  hierarquias  e  assimetrias  dentro  desse  espaço,  mas  o                

que  não  aparece  em  seu  trabalho  é  que  Portugal  possui  privilégios  uma  vez  que  esse  país,                 

independente  de  qualquer  tipo  de  problema  interno  faz  parte  do  eurocentro.  “Europa”,             18

portanto,  não  pode  ser  lida  como  sinônimo  de  sucesso  como  se  isso  fizesse  parte  da  sua                 

essência,  mas,  no  momento  atual,  ainda  é  um  espaço  de  privilégio.  Ou  seja,  ter  problemas                

internos  não  retira  os  privilégios  portugueses  no  contexto  mundial,  pelo  contrário,  ser             

privilegiado  faz  com  que  o  país  tenha  mais  recursos  para  solucionar  esses  problemas  do               

16  No  dicionário  português Priberam,  “subsumir”  significa  “Considerar  (alguma  coisa)  como  fazendo             
parte  de  um  conjunto  maior  e  mais  amplo  ou  como  sendo  a  aplicação  particular  de  algo  geral.                  
Disponível   em:   < https://dicionario.priberam.org/subsumir >.   Acesso   em:   07/08/2019.  
17  Ele   se   refere   especificamente   aos   âmbitos   linguístico,   cultural,   político   e   científico.  
18  Seja   ele   econômico,   social   e/ou   político.  
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que  outros  países  fora  desse  eixo.  Um  privilégio  que  pode  ser  usado  como  exemplo  é  talvez                 

o  mais  simples  e  óbvio:  poder  se  denominar  “país  europeu”  em  busca  de  legitimidade  em                

diversos  acordos  e  promoções,  pois  o  termo  “europeu”  é  amplamente  utilizado  como             

sinônimo   de   qualidade.   

Ramos  (1957)  já  ponderava  que,  para  os  sujeitos  considerados  brancos,           
uma  origem  norte-americana  ou  européia  é  um  trunfo  dentro  do  sistema            
mundial  de  prestígio  em  um  mundo  pós-colonial.  Assim,  a  civilização           
européia  parece  ser  uma  espécie  de  modelo  identitário  para  as  elites            
nacionais.   (...)   (LABORNE,   2014,   p.   155)   

Enquanto  o  termo  lusofonia  não  for  considerado  antiquado  ele  próprio  funcionará            

como  obstáculo  para  um  espaço  de  troca  equilibrado  entre  os  países  envolvidos.  A              

lusofonia  é  a  concepção  de  que  as  ex-colônias  ainda  são  projeção  de  Portugal  e,  ao  mesmo                 

tempo,  é  também  o  projeto  que  tenta  convencê-las  de  que  se  manter  assim  será  promissor.                

Faz  parte  da  semântica  da  palavra  “lusofonia”  não  enxergar  as  ex-colônias  para  além  da               

própria  projeção.  Por  causa  de  uma  suposta  “origem”  em  comum,  a  lusofonia  serve  como               

aprisionamento  da  memória  de  ex-colônias  a  um  passado  de  subalternidade,  portanto,  a             

lusofonia   é   a   própria   expressão   daquilo   que   alega   combater:   

Enquanto  conceito,  a  lusofonia  é  hoje  olhada  com  justificada  desconfiança           
por  muitos  lusófonos.  Sendo  impossível  desligar  esse  conceito  do  lastro           
colonial  que  liga  os  países  que  têm  o  Português  como  língua  oficial,             
importa,  no  entanto,  não  encerrar  o  debate  nesse  plano.  Neste  trabalho            
revisitamos  algumas  das  narrativas  fundacionais  de  uma  identidade         
mitificada,  como  são  as  diferentes  assombrações  de  um  prometido  Quinto           
Império  ou  o  lusotropicalismo,  tanto  na  sua  fundação  no  Brasil  quanto  na             
sua  reconstituição  em  Portugal.  Por  outro  lado,  procuramos  pensar  a           
lusofonia  a  partir  da  sua  matriz  formal:  uma  língua  partilhada  por  diferentes             
povos  em  diferentes  continentes.  Também  neste  ponto  o  nosso  objetivo  é            
problematizar  e  densificar  o  debate,  convocando  para  tal  uma  experiência           
singular  de  reflexão,  concretamente  a  que  é  elaborada  por  Jorge  de  Sena  já              
na  reta  final  do  Estado  Novo.  Partindo  dessas  focalizações,  argumentamos           
sobre  a  possibilidade  de  a  lusofonia  comportar  linhas  de  fuga  a  um  certo              
reducionismo  crítico,  nomeadamente  as  que  decorrem  da  circulação,         
convergente  e  divergente,  de  narrativas  e  de  experiências  singulares.  Esta           
circulação  de  pessoas,  ideias  e  memórias  é  potencialmente  definidora  de           
um  espaço  difuso  e  policentrado  de  efetiva  interculturalidade  sobre  o  qual            
importa   refletir.   (CUNHA   at   al,   2018,   p.   147)   

Os  Estudos  Lusófonos  expressam  a  naturalização  do  enquadramento  do  português           

enquanto  figura  central  de  uma  rede  de  relações  e  é  preciso  explicitar  que  esse               

enquadramento  não  se  desfaz  apenas  dizendo  que  o  espaço  precisa  ser  “policentrado”.  O              

acionamento  da  memória  colonial,  da  forma  como  é  feito  através  das  narrativas  dos              

Estudos  Lusófonos,  automaticamente  enquadra  o  português  (termo  racialmente  codificado),          

como  protagonista.  Portanto,  em  concordância  com  Santos  (2013):  é  preciso  romper  com             
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pensamentos  derivativos  do  pensamento  abissal  por  mais  anti-abissais  que  se           

autoproclamem.   

Neste  ponto,  evocamos  Lourenço  a  respeito  do  projeto  lusófono:  “se           
queremos  dar  algum  sentido  à  galáxia  lusófona,  temos  de  vivê-la,  na            
medida  do  possível,  como  inextricavelmente  portuguesa,  brasileira,        
angolana,  moçambicana,  cabo-verdiana  ou  são-tomense”  (2001,  p.  112).         
Acrescente-se,  contudo,  que  a  lusofonia  só  será  real  se  os  indivíduos  a             
viverem  em  uma  dimensão  única  e,  ao  mesmo  tempo,  local  da  lusofonia  e              
de  cada  nacionalidade.  Vivendo,  assim,  com  a  sensação  de  um  “ambiente            
de  aldeia”  (evocado  no  documentário  pela  moçambicana  Sofia)  em          
qualquer  espaço  lusófono,  é  que  os  sujeitos  poderão  se  tratar  de  forma             
igualitária,   com   os   mesmos   traços   em   comum:  

para  que  a  lusofonia  seja  um  espaço  simbólico  significativo  para  seus            
habitantes,  é  preciso  que  seja  um  espaço  em  que  todas  as  variantes             
linguísticas  sejam,  respeitosamente,  tratadas  em  pé  de  igualdade.  (...)          
Evidentemente,  a  lusofonia  tem  origem  em  Portugal  e  isso  é  preciso            
reconhecer.  No  entanto,  o  que  se  espera  na  construção  do  espaço            
enunciativo  lusófono  é  a  comunidade  dos  iguais,  que  têm  a  mesma  origem.             
(LOURENÇO,   2001,   p.   46   apud   BRITO,   2018,   p.   129-130)   

Apesar  da  lusofonia  apresentar-se  como  ferramenta  facilitadora,  na  prática  ela  é  o             

próprio  obstáculo.  Obviamente,  espaços  portugueses  podem  ser  utilizados  como          

facilitadores,  como  lugares  de  diversidade  e  debate,  no  entanto,  para  que  haja  mudanças,              

de  fato,  nas  estruturas  sociais  eurocentradas,  é  preciso  outras  formas  de  relacionamento             

que   não   sejam   fundamentadas   na   memória   colonial.  

1.4.   Brasil,   Portugal   e   seus   sistemas   de   representações   eurocêntricos  

No  âmbito  cultural,  Alves  (2012),  em  sua  resenha  sobre  o  livro  “Memórias  da              

telenovela  e  programas  e  recepção”,  destaca  que  a  telenovela  brasileira  serviu  como             

modelo  para  a  consolidação  do  formato  português  e  coloca  em  evidência  a  confirmação  de               

uma  proximidade  geolinguística  cuja  interpretação  se  faz  presente  também  em  diversos            19

outros  textos  científicos  e  na  fala  de  boa  parte  dos  professores  entrevistados.  Segundo  a               

resenha,  a  telenovela  brasileira,  pouco  tempo  depois  da  “extinção  da  censura”,  é  importada              

em  grande  quantidade  e  esse  período  é  compreendido  como  uma  fase  de  modernização              

dos  meios  de  comunicação  em  Portugal .  Consequentemente,  com  as  telenovelas,  houve            20

uma  abertura  para  a  entrada  de  diversos  outros  produtos  e  manifestações  culturais  do              

19 Nota  presente  em  ALVES  (2012,  p.  137):  “Conceito  utilizado  por  Sinclair  (1999)  para  explicar  uma                 
cultura  definida  não  pela  geografia,  mas  por  fronteiras  e  metáforas  da  nação  que  compartilham  o                
mesmo  idioma,  o  que  seria  a  base  para  a  distribuição  dos  programas  de  televisão.  SINCLAIR,  John.                 
Latin  American  television:  a  global  view  [Televisão  latino-americana:  uma  visão  global].  New  York:              
Oxford   University   Press,1999.”   
20  “Essa  fase  é  destacada  pela  autora  [Isabel  Ferin]  por  meio  da  primeira  telenovela  brasileira  exibida                 
em   Portugal   –   “Gabriela”,   em   1977.”   (ALVES,   2012,   p.   138)  
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Brasil  tais  como  músicas,  livrarias,  teatro  e  cinema.  O  texto  também  menciona  que  a               

imprensa,  nesse  período,  passou  a  exibir  conteúdos  sobre  as  ex-colônias  portuguesas  e,             

pouco  tempo  depois  do  início  dessa  “fase  de  modernização”,  Portugal  entrou  na  União              

Europeia,  em  1985 .  A  justificativa  que  aparece  sobre  essa  entrada  de  conteúdos             21

informacionais  é  a  grande  imigração  de  pessoas  vindas  de  ex-colônias  (que  “são  de  língua               

portuguesa”).  No  entanto,  esse  fluxo  cultural  no  sentido  ex-colônia,  Brasil,  para  a             

ex-metrópole,  Portugal,  é  interpretado  como  parte  de  um  “mundo  lusófono”  não  retirando,             

dessa  forma,  a  leitura  de  Portugal  como  protagonista  desse  contexto. .  Em  outras  palavras,              22

todo  o  conteúdo  produzido  por  ex-colônias  é  lido  como  “outras  vidas  em  português”,  “outras               

formas  de  se  expressar  em  português” ,  causando  uma  cegueira  resultante  dessa            23

identidade  colonial  incapaz  de  enxergar  o  protagonismo  do  “outro”  fazendo  com  que  as              

ex-colônias  sejam  sempre  vistas  como  coadjuvantes  das  suas  próprias  histórias.  A            

ambiguidade,  dessa  forma  prevalece.  Há  momentos  em  que  Brasil  e  Portugal  são  vistos              

como  “nações  irmãs”,  como  é  o  caso  da  resenha  em  questão  (p.143),  em  outros,  como  já  foi                  

exposto,   o   Brasil   é   visto   como   “extensão”   ou   “filho”   de   Portugal.   

Durante  a  entrevista,  o  professor  entrevistado  9  destaca:  “de  certa  forma  entre  aspas              

a  gente  “coloniza  um  pouco  Portugal”,  culturalmente  falando,  na  medida  em  que  as  novelas               

lá,  brasileiras,  sempre  tiveram  muita  audiência,  né?”  Essa  fala  é  importante  porque  essa              

ideia  de  “colonização  reversa”  pode  aparecer  tanto  em  textos  científicos  quanto  em  falas  de               

conversas  informais,  como  foi  o  caso.  A  existência  da  colonização  reversa,  no  entanto  não               

se  confirma,  principalmente  porque  as  produções  brasileiras  não  estão  livres  do            

eurocentrismo,  inclusive,  muitas  narrativas  presentes  nas  mídias  brasileiras  reforçam  os           

diversos  poderes  do  eurocentro  principalmente  através  do  enquadramento  que  pessoas           

pessoas   brancas   recebem.   Sobre   a   mídia    dos   Estados   Unidos,   DiAngelo   (2018)   destaca:   

Vivendo  em  um  contexto  dominantemente  branco,  recebemos  mensagens         
constantes  de  que  somos  melhores  e  mais  importantes  do  que  pessoas  não             
brancas.  Essas  mensagens  operam  em  vários  níveis  e  são  transmitidas  de            
várias  maneiras.  Por  exemplo:  nossa  centralidade  em  livros  didáticos  de           
história,  representações  históricas  e  perspectivas;  nossa  centralidade  na         
mídia  e  na  publicidade  (por  exemplo,  uma  capa  recente  da  revista  Vogue             
corajosamente  declarou  “As  Próximas  Top  Models  do  Mundo”  e  todas  as            
mulheres  da  capa  eram  brancas);  nossos  professores,  modelos,  heróis  e           
heroínas;  o  discurso  cotidiano  sobre  “bons”  bairros  e  escolas  e  quem  está             
neles;  programas  populares  de  TV  centrados  em  círculos  de  amizade  que            

21  Em   Ribeiro   FP   (2018)   encontra-se   outra   data:   1986.   
22  “o  produto  ‘Gabriela’,  apresentando  outros  falares  da  língua  e  outras  vivências  da  cultura  em                
português,  revela  a  existência  de  um  espaço  lusófono  a  potenciar”  (FERIN,  2011,  p.100  apud  ALVES,                
2012,   p.141)   
23  “Não  há  uma  língua  portuguesa,  há  línguas  em  Português.  José  Saramago  (Língua  –  vidas  em                 
Português,   2004)”   (BRITO,   2018,   p.   129)   
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são  todos  brancos;  iconografia  religiosa  que  retrata  deus,  Adão  e  Eva,  e             
outras  figuras-chave  como  brancas;  comentários  sobre  notícias  do  quão          
chocante  é  que  ocorra  qualquer  crime  nos  subúrbios  brancos;  e  a  falta  de              
um  sentimento  de  perda  sobre  a  ausência  de  pessoas  não  brancas  na  vida              
da  maioria  das  pessoas  brancas.  Enquanto  alguém  pode  rejeitar          
explicitamente  a  noção  de  que  alguém  é  inerentemente  melhor  do  que            
outro,  não  se  pode  evitar  a  internalização  da  mensagem  da  superioridade            
branca,  como  é  onipresente  na  cultura  dominante  (TATUM,  1997;  DOANE,           
1997).   (DIANGELO,   2018,   p.48)  

Sobre  o  Brasil,  Sovik  (2009)  analisa  que  a  presença  de  negros,  por  exemplo,  na               

televisão  e  da  publicidade  tem  aumentado,  ainda  sim,  a  aparência  ainda  é  “relativamente              

branca”.  Nessa  lógica  ela  enfatiza  que  os  brancos  se  sobressaem  até  no  carnaval  que  é  o                 

momento  do  ano  de  maior  celebração  da  cultura  negra.  Tal  análise  foi  feita  há  dez  anos,                 

mas  basta  observar  as  produções  televisivas  atuais  e  comprovar  que  os  avanços  ainda              

estão   embrionários.  

No  caso  do  Brasil,  Monteiro  (2013),  em  seu  livro  “Tudo  isto  é  pop”,  menciona  que  a                 

narrativa  identitária  nacional  tem  como  principal  matriz  “tradicional”  a  lusitana.  Nesse            

sentido,  ele  destaca  as  matrizes  negras  e  indígenas  enquanto  tradições           

contra-hegemônicas.  Sovik  (2009),  no  entanto,  destaca  que  o  indígena  aparece  como  fator             

de  complexidade  na  narrativa  sobre  genética  brasileira,  mas  que  pouco  se  sabe  sobre  as               

culturas.  A  matriz  lusitana  aqui  aparece  racialmente  neutralizada  devido  a  leitura  normativa             

da  branquitude .  Desse  modo,  as  matrizes  negras  e  indígenas  não  são  lembradas  para              24

além  das  suas  classificações  raciais  enquanto  que  a  identidade  portuguesa  foi  construída  (e              

lida)   como   “isenta   de   raça”,   ou   seja,   branca.   

Apesar  das  produções  midiáticas  portuguesas  não  serem  amplamente  consumidas          

no  Brasil,  Helena  Sousa  (2000)  destaca  o  projeto  da  lusofonia  através  do  meio  televisivo               

apontando  o  interesse  político  de  Portugal  em  promover  internacionalmente  produtos  “em            

português”:   

Na  linha  dos  governos  anteriores,  mas  explicitando  em  maior          
detalhe  os  seus  objetivos,  o  programa  de  governo  de  António  Guterres            
(1995-1999)  dá  efetivamente  grande  relevo  à  Lusofonia,  no  âmbito  da           
comunicação  social.  Esta  opção  é  justificada  da  seguinte  forma:  «A           
prossecução  de  uma  política  de  língua,  visando  uma  melhor  implantação  do            
Português  no  espaço  da  lusofonia,  será  igualmente  inscrita  entre  as           
prioridades  setoriais,  em  estreita  articulação  com  o  incremento  da          
cooperação  com  os  PALOPs.  Esta  última  visará,  em  especial,  a  melhoria            
das  infra-estruturas  midiáticas  e  da  formação  profissional,  assim  como  a           
criação  de  um  espaço  alargado  de  distribuição  de  programas  em  língua            
portuguesa,  susceptível  de  reforçar  laços  afetivos  e  econômicos  com  a           

24  DIANGELO,   2018,   p.   47  
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África  e  com  o  Brasil»  (Assembleia  da  República,  1995,  ponto  8.3,  alínea             
d).   (SOUSA,   2000,   p.   5,   ortografia   adaptada)  

Nesse  texto,  no  entanto,  não  há  qualquer  menção  às  produções  televisivas            

brasileiras  bastante  influentes  em  Portugal.  Inclusive,  por  muito  tempo  as  telenovelas            

brasileiras  foram  a  atração  principal  nas  grades  de  programação  televisiva  em  Portugal.  O              

português-brasileiro  não  seria  português  o  suficiente?  Da  mesma  forma,  fica  bastante            

evidente  que  “uma  melhor  implantação  do  Português  no  espaço  da  lusofonia”  se  refere  à               

língua  como  é  falada  em  Portugal.  Evidentemente  não  faz  muito  sentido  pensar  em              

“espaços  da  lusofonia”  se  não  houver  alguma  centralidade  em  Portugal  já  que  a              

centralidade   está   evidente   na   semântica.   

Nas  entrevistas  feitas  para  esta  investigação  foi  perguntado  o  que  os  professores             

entendiam  por  lusofonia.  De  maneira  geral,  quem  quis  se  manifestar  sobre  o  termo,  definiu               

a  lusofonia  como  espaço  de  troca  a  partir  da  “língua  portuguesa”,  a  relação  que  o  Brasil  tem                  

com  Portugal  e,  consequentemente,  com  outros  países  que  também  foram  ex-colônia.  Os             

outros  países  são  vistos,  nessa  lógica,  como  extensão  de  Portugal  e,  em  alguns  casos,               

lusofonia  aparece  como  tradição  portuguesa.  Mas,  mais  interessante  do  que  tentar  procurar             

uma  definição  fechada  de  lusofonia,  o  que  não  é  o  objetivo  deste  trabalho,  é  perceber  que                 

todos  esses  professores  alegaram  ter  “aprendido”  sobre  esse  termo  em  Portugal,  com             

portugueses  e/ou  em  congressos  (em  algumas  ocasiões  no  Brasil)  que  tratam            

especificamente   sobre   esse   tema.   

Um  dos  entrevistados,  o  professor  de  número  10,  alegou  que  conseguiu  a             

oportunidade  de  investigar  um  tema  relacionado  com  a  história  de  uma  mídia             

“luso-brasileira”  porque  o  professor  de  Portugal,  que  foi  seu  orientador,  já  havia  uma  agenda               

de  pesquisa  semelhante  e  materiais  sobre  o  tema  já  organizados.  No  caso,  “luso”  se  referia                

a  Portugal  e  a  todas  as  suas  ex-colônias  na  época  do  recorte  da  pesquisa.  Dessa  forma,                 

esses  espaços  colonizados  são  vistos  apenas  como  “parte”  de  Portugal.  Outro  detalhe             

interessante  do  depoimento  foi  quando  o  professor  comentou  sobre  o  papel  de  Cabo  Verde               

na  história  do  Brasil,  pois  lá  “eram  os  depósitos,  pra  onde  os  portugueses  levavam  os                

negros  escravos  que  depois  vinham  pra  cá”.  Nessa  narrativa  percebe-se  uma  leitura             

bastante  sutil  do  papel  do  português  que  não  é  visto  como  traficante  de  pessoas.  Nessa                

lógica,  “depósito”,  que  é  um  termo  usado  para  objetos  foi  utilizado  em  lugar  de  “prisão”,                

desumanizando  a  pessoa  negra,  e  o  verbo  “sequestrar”  foi  substituído  por  “levar”,  o  que               

permite  uma  visão  do  traficante  português  neutralizada.  Ou  seja,  essa  sutileza  é  usada  para               

descrever  de  maneira  muito  mais  “palatável”  a  situação  degradante  na  qual  pessoas  negras              
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foram  submetidas.  Não  é  possível,  no  entanto,  medir  intencionalidade  do  ato.  Nesse             

sentido,  há  a  possibilidade  de  que  tal  interpretação  seja  fruto  da  naturalização  dessa              

interpretação   da   história   e   não   uma   distorção   intencional.   

No  que  tange  a  “língua  portuguesa”,  não  parece  haver  um  senso  comum  bem              

definido  na  amostra  de  entrevistados  no  que  diz  respeito  ao  idioma  ser,  de  fato,  um  só  ou                  

não.  Há  momentos  em  que  é  uma  única  língua,  há  momentos  em  que  não.  Isso  se                 

configura   em   uma   questão   sem   resposta   definida:  

“o   que   você   entende   por   lusofonia?”   (Maria   Elizabeth)  
“entendo  uma  relação  de  língua  que  hoje,  por  exemplo,  acho  que  já  se              
distanciou,  né?  Eu  acho  que  nós  falamos  brasileiro  e  eles  falam  português.             
É…  entendo  uma  relação  de  países  lusófonos,  os  países  que  efetivamente            
falam   a   mesma   língua   (...).   “   (Professora   entrevistada   7)  

“O   português   de   Portugal   é   difícil   de   entender?”   (Maria   Elizabeth)  
“é  bem  mais  difícil  e,  assim,  não  só  pelo  sotaque,  mas  também  por  algumas               
palavras  que  eles  usam.  (...)  às  vezes  [é]  a  mesma  palavra,  mas  o  uso  é                
diferente.  (...)  [Mas]  com  dois  meses  eu  já  estava  bem  acostumada  porque             
o  nosso  ouvido  vai  acostumando  na  verdade,  né?  Porque  é  a  mesma             
língua.  A  gente  só  vai  acostumando  ao  sotaque.”  (Professora  entrevistada           
1)   

“A  primeira  semana,  que  eu  cheguei  em  Portugal,  (...)  eu  sentava  numa             
praça  e  observava  as  pessoas  conversando,  os  idosos,  as  mulheres  indo  à             
feira.  (...)  eu  comecei  a  observar  as  dinâmicas  de  comunicação  deles,  (...)             
eu  confesso  que  logo  de  cara  eu  tive  dificuldade  no  ouvido.  De  entender              
muitas  coisas.  (...)  Então  você  vai  aprendendo  a...  as  tonalidades  da  língua,             
os  recursos,  as  palavras  mais  usuais  (...)  Hoje  em  dia  eles  entendem  se              
você  fala  por  conta  do  turismo,  por  conta  do  fluxo  do…  excesso  dos              
brasileiros  de  alguma  maneira,  né?  Mas  em  2004  era...  era  menos,  não  é?              
(...)  E  a  língua,  ela  é  muito  diferente,  né?  (...)  é  bem  interessante,  eles               
identificam  qual  tipo  de  português,  não  é,  é  falado,  de  qual  ex-colônia,  não              
é?  Então  na  hora  eles  dizem  “ah,  você  é  brasileira”,  as…  alguns  identificam              
de   que   região   é   o   Brasil.”    (Professora   entrevistada   2)  

“em  Lisboa,  no  Porto  eu  nao  achei  difícil,  agora  no  sul  de  Portugal  e  nos                
Açores  é  quase  impossível  de  entender.  O  sujeito  fala  rapidamente,  então            
quando  eles  falam  entre  si,  não  dá  pra  entender  nada.”(Professor           
entrevistado   10)  

“os  primeiros  contatos,  assim,  às  vezes  eu  ainda  tinha  um  pouco  de             
dificuldade,  sim,  mas  logo  você  se  habitua,  né,  mas  no  norte  de  Portugal  já               
você  já  tem  um  português,  é...  mesmo  que  um  pouco  marcado  pelo             
sotaque,  né,  de  Portugal,  algumas  palavras  são  iguais  as  nossas  aqui,  né?”             
(Professor   entrevistado   5)  

“não  tão  complicado,  porém  às  vezes  o  verbo  no  infinitivo  dificulta  (risada)             
algumas  coisas  pra  gente,  tá?  Uma  outra  coisa  é  a  questão  literal.  O              
português,  ele  é  muito  literal,  tá,  nós  às  vezes  utilizamos  de  metáfora  pra              
dizer  algumas  coisas,  queremos  fazer  brincadeiras  durante  a  conversa,          
então  às  vezes  tá  conversando  de  alguma  coisa,  faz  a  brincadeira  no  meio.              
Isso  você  não  tem  muito  em  Portugal.  (...)  Então  você,  assim,  tem  que  ser               
muito  literal  com  eles  (...)  caso  contrário  ele  não  vai  entender  muito,  ta?  E               
nós  temos  essa  mania  de,  às  vezes,  a  gente  de  querer  brincar  ou  colocar               
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exemplos  no  meio  da  frase  e  não  termina  com  ela.”  (Professor  entrevistado             
6)  

“ Eu  sempre  achei  muito  curioso  a  gente  atravessar  o  Atlântico  e  descer             
num  lugar  onde  falavam  uma  língua  que  a  gente  entende,  é...  que  não  era               
uma  língua  estrangeira,  né?  Ela  é  diferente,  mas  ela  não  é  estrangeira,             
assim,   né?”   (Professor   entrevistado   8)  

Um  adendo  talvez  seja  interessante  em  relação  ao  depoimento  do  professor            

entrevistado  8:  como  pode  a  língua  não  ser  considerada  estrangeira  e  o  nativos  (brasileiros)               

da  língua  serem?  Não  seria  esse  mais  um  exemplo  de  situação  paradoxal  encontrada  nas               

narrativas   sobre   os   dois   países?   

Percebe-se  a  lusofonia  também  como  uma  visão  bastante  territorialista:  os  espaços            

lidos  como  lusófonos  são,  metaforicamente,  “carimbados”  por  Portugal  por  período           

indeterminado.  Pode  servir  também  como  uma  estratégia  de  visibilização  para  o  país,  uma              

vez  que  se  sente  ameaçado  perante  o  resto  da  Europa  e  diante  da  anglo-saxão,  como  dito                 

anteriormente.  Como  disse  o  professor  entrevistado  8,  a  lusofonia  coloca  Portugal  como             

“carro  chefe”  de  um  conjunto  de  saberes.  Dessa  forma,  aqueles  que  defendem  a  lusofonia               

facilmente  a  utilizam  como  proteção  perante  esse  mundo  no  qual  se  sentem  em              

desvantagem:  

“o  que  você  entende  por  lusofonia?  Você  se  lembra  da  primeira  vez  que              
ouviu   essa   palavra?”   (Maria   Elizabeth)  
“eu  já  tinha  ouvido  falar,  mas  (...)  quando  eu  fui  participar  de  um  congresso               
lá  [mundial  em  Braga]  (...)  chegou  um  grupo  (...)  E  eles  contestaram  porque              
as  apresentações  do  congresso  eram  em  inglês,  só  que  eles  contestaram            
isso  por  uma  defesa  da…  da...  da  lusofonia,  segundo  eles,  né,  o  da  tradição               
portuguesa,  (...)  “Se  vocês  estão  fazendo  congresso  em  Portugal,  as           
apresentações  tem  que  ser  em  português  e  não  em  inglês”,  entendeu?  (...)             
Foi  a  primeira  vez,  Maria,  que  eu  ouvi,  assim,  essa  palavra  um  pouco  mais               
atuante,   ta?”   (Professor   entrevistado   6)  
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2.  GLOBALIZAÇÕES  E  HIERARQUIAS:  BRASIL  E  PORTUGAL  NO  CONTEXTO          
EUROCENTRADO  

Se  Anthony  McGrew  (1992  apud  Stuart  Hall,  2002)  denomina  globalização  os            

processos  que  conectam  comunidades  para  além  de  suas  fronteiras  nacionais  tornando  o             

mundo,  de  forma  generalizada,  mais  conectado,  é  preciso  observar  atentamente  as            

condições  através  das  quais  isso  está  sendo  posto  em  prática.  E,  para  além  de  observar  o                 

poder  de  conexão  da  globalização,  é  preciso  preocupar-se  com  o  seu  poder  de              

desconexão.  

2.1.   Conexões   e   desconexões   da   globalização  

No  que  se  refere  ao  mundo  contemporâneo,  Santos  (2006)  conceitua           
globalização,  ou  melhor,  globalizações  enquanto  conjuntos  de  relações         
sociais  constituídos  por  relações  de  poder  diferentes  e  desiguais,  e,  dessa            
maneira  qualquer  processo  de  globalização  seria  também  um  processo  de           
localização.  A  globalização  seria,  então,  tanto  um  processo  de  integração/           
inclusão  quanto  um  processo  de  exclusão  na  medida  em  que  não  é  um              
fenômeno  único  e  monolítico.  Segundo  o  autor,  o  conceito  cobre  muitos            
fenômenos   diferentes   e   até   contraditórios.   (LABORNE,   2014,   p.   150)  

No  Plano  Nacional  de  Pós-graduação  (PNPG)  da  CAPES  (2010,  Volume  II),            

Guimarães  questiona  a  liberdade  dada  aos  fluxos  financeiros  e  comerciais  no  contexto             

global,  promovidos  por  mega-empresas  multinacionais  em  rede  (p.601),  em  detrimento  de            

fluxos  migratórios.  O  texto  argumenta  que  o  fluxo  de  pessoas  é  bastante  combatido  e               

reprimido  de  tal  forma  que  não  ajuda  a  combater  ações  terroristas  e  criminosas,  pelo               

contrário,  prejudica  a  confiança  mútua  e  desfavorece  concertações  desse  âmbito.  Hall            

(2002)  cita  um  exemplo  que  se  aproxima  dessa  lógica:  movimentos  islâmicos            

fundamentalistas.  O  autor  comenta  que  tal  situação  é  vista  por  alguns  analistas  como              

reação  ao  “caráter  ‘forçado’  da  modernização  ocidental”  (p.  94)  e  por  outros  como  forma  de                

determinados  grupos  se  revoltarem  por  “terem  sido  deixados  fora  da  ‘globalização’”  (p.95).             

Outro  exemplo  pode  ser  o  caso  das  telenovelas  brasileiras  em  Portugal.  Alves  (2012,  p.               

141)  destaca  que  os  fluxos  da  mídia  entre  os  dois  países  acontece  com  elevado  grau  de                 

liberdade,  no  entanto,  como  veremos  mais  adiante,  o  fluxo  de  pessoas  não  acontece  de               

forma   tão   simples.  

Stuart  Hall  (2002)  também  aponta  que  a  globalização  é  muito  mal  distribuída             

resultando  assim  na  “geometria  do  poder”  (Doreen  Massey  apud  Stuart  Hall,  2002).  No  caso               

de  Portugal,  em  2012,  foi  publicado  um  estudo  que  apontou  que  mais  da  metade  dos                

imigrantes  em  Portugal  se  concentra  na  região  metropolitana  de  Lisboa  e  o  restante              

concentra-se  em  regiões  litorâneas  (PADILLA;  ORTIZ,  2012,  p.  175). Martins  (2018)  cita             
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Manuel  Ivone  Cunha,  e  ressalta  que  “a  integração  global  e  a  diferenciação  local  seriam  até                

certo  ponto  concomitantes.  A  diferenciação  desenvolver-se-ia  como  resposta  à  integração           

mundial”  (CUNHA,  2015,  p.  277  apud  MARTINS,  2018,  p.95).  No  entanto,  como  já  foi               

apontado  no  capítulo  anterior,  a  unificação  e  a  diferenciação  na  globalização  não  são              

apenas  concomitantes,  elas  são  interdependentes  devido  à  formação  de  hierarquias           

promovidas  pelos  sistemas  de  representações.  É  através  da  diferenciação  que  é  possível             

criar  hierarquias.  Além  disso,  o  global  explora  a  diferenciação  deste  com  o  local              

mercantilizando  a  etnia  e  a  alteridade  resultando  em  um  efeito  de  “supermercado  cultural”              

(Hall,  2002,  p.  75).  Nesse  sentido,  Martins  defende  uma  suposta  “globalização            

multiculturalista”(p.  95-96)  que  seria  viabilizada  pela  “lusofonia”,  como  se  a  mesma  fosse             

algum  tipo  diferente  de  globalização  quando,  na  verdade,  segue  a  mesma  lógica  em  uma               

escala  menor  sendo,  dessa  forma,  um  aproveitamento  de  espaços  colonizados  para  que             

redes  de  “apoio”  mantenham-se  conectadas  através  da  memória  do  passado  colonial            

alegando,  no  entanto,  que  as  diferenças  devem  ser  respeitadas  nesses  espaços  e  que  não               

deve  existir  hierarquias  promovidas  pela  “lusofonia”.  Ou  seja,  defende-se  que  não  deve             

existir  um  modelo  hegemônico  e  nem  um  país  hegemônico.  Cria-se  então  uma  proposta              

paradoxal  uma  vez  que  manter  a  memória  colonial  como  elemento  estruturante  dessas             

relações  entre  diferentes  nações  privilegia  Portugal  como  seu  provedor.  A  lusofonia,            

portanto,   dentre   outros   motivos,   não   é   uma   proposta   de   real   transformação.   

Somado  a  isso, Hall  (2002)  aponta  algumas  problematizações  referentes  à           

sobreposição  de  “identidades  globais”  sobre  “culturas  nacionais”  no  mundo  dito  globalizado.            

Os  processos  de  globalização,  no  entanto,  não  são  uma  oposição  aos  estados-nação,  pelo              

contrário,  são  baseados  na  diferenciação  entre  eles,  uma  vez  que  a  lógica  eurocentrada              

fundamenta-se  em  hierarquias  unificadoras  que  buscam  modelos  ideais  para  justificar           

homogeneizações.  Essa  busca,  obviamente  é  repleta  de  disputas,  em  boa  parte  violentas,             

através  das  quais  há  universalização,  invisibilização,  genocídio  e  marginalização.  De  forma            

complementar,  é  mencionado  no  PNPG  (2010,  volume  II)  no  capítulo  intitulado  “Soberania             

Nacional:  Aspectos  Geopolíticos  e  Econômicos”,  que  elites  locais  dos  países  da  América  do              

Sul  são  beneficiadas  por  essas  hierarquias  devido  ao  controle  que  exercem  nos  poderes              

político,   financeiro   e   midiático    (p.   597).   

Apesar  de  atualmente  não  vivermos  mais  a  experiência  colonial  “clássica”  dos            

países  europeus  disputando  a  posse  de  territórios  que  são  racialmente  codificados,            

Albuquerque  e  Lycarião  (2018)  argumentam  que  atualmente  estamos  submetidos  a  outro            

tipo  de  sistema:  a  globalização  neoliberal.  Os  princípios  neoliberais  (do  Consenso  de             
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Washington),  por  sua  vez,  apresentam-se  como  um  modelo  mundial  desenvolvimentista           

liderado  pelo  governo  dos  EUA,  pelo  Banco  Mundial  e  pelo  Fundo  Monetário  Internacional.              

( ALBUQUERQUE;  LYCARIÃO ,  2018).  O  que  há  em  comum  entre  as  colonizações  clássicas             

do  passado  e  a  globalização  atual  é,  como  já  foi  dito,  a  lógica  homogeneizante  (e                

unificadora)  eurocentrada  dos  projetos  civilizatórios  presentes  nos  dois  uma  vez  que  a             

globalização  em  curso  é  o  apogeu  do  que  se  iniciou  com  as  colonizações  europeias               

(QUIJANO,   2005,   p.   227   apud   LABORNE,   2014,   p.   153).   

(...)  Uma  antiga  colônia  britânica,  os  Estados  Unidos  emergiram  como  uma            
superpotência  após  a  Segunda  Guerra  Mundial.  Nesta  posição,  os  Estados           
Unidos  apresentaram-se  como  um  modelo  para  o  desenvolvimento  de          
sociedades  não  ocidentais  (incluindo  as  recentemente  independentes)        
através  da  noção  de  modernização  (Lerner,  1958;  Wilkins,  2004)  em           
competição  com  a  União  Soviética.  (...)  ( ALBUQUERQUE;  LYCARIÃO ,         
2018;   p.   2878-2879,   tradução   livre)  

Devido  ao  desnível  de  poder,  Liv  Sovik  (2009)  observa  uma  resistência  brasileira  a              

discursos  estadunidenses  e,  ao  mesmo  tempo,  percebe  os  Estados  Unidos  como  um  país              

muito  influente  por  causa  da  sua  história  do  movimento  dos  direitos  civis  e  das  suas                

políticas  de  ações  afirmativas.  Segundo  a  autora,  uma  das  críticas  que  induzem  a  essa               

resistência  é  feita  ao  enquadramento  das  raças  estadunidense  que  teria  uma  visão  binária              

que  supostamente  seria  muito  distinta  do  contexto  brasileiro.  No  entanto,  cabe  a  ressalva  de               

que  em  qualquer  local  de  história  colonial  europeia,  é  possível  observar  a  lógica              

eurocêntrica  construída  pela  branquitude  do  “nós  versus  eles”.  A  própria  autora  cita  alguns              

exemplo  de  binarismos  brasileiros  como  o  “asfalto  versus  favela”  ou  o  “civilizado/urbano             

versus   nordestino”.   

Da  mesma  forma,  Cardoso  (2018)  aponta:  a  relação  dual  racial  não  é  específica  dos               

Estados  Unidos,  ela  faz  parte  da  razão  ocidental  de  maneira  ampla  e,  portanto,  está               

presente  tanto  nos  EUA  quanto  no  Brasil.  Uma  das  diferenças  está  na  importância  que  se                

dá  à  hereditariedade,  ao  fenótipo  e/ou  ao  âmbito  cultural.  Ou  seja,  nos  EUA  existe  um                

enfoque  maior  em  uma  concepção  de  cultura  “pura”  segregada  e  à  linhagem  familiar,  já  no                

Brasil,  a  priori,  “todo  mundo”  é  mestiço,  mas  os  “melhores”  e  mais  privilegiados  são  aqueles                

que   se   aproximam   da   aparência   do   “branco   original   europeu”.  

Liv  Sovik  (2009)  destaca  também  que  a  luta  pelos  direitos  civis  ocorreu  em  um               

contexto  no  qual  houve  aproveitamento  político  das  conquistas  para  promover  os  Estados             

Unidos  como  “símbolo  de  direitos  humanos  e  igualdade  racial”,  na  conjuntura  da  Segunda              

Grande  Guerra  buscando  a  coesão  interna  e  com  os  Aliados  criando,  estrategicamente,             

padrões  globais  de  direitos  humanos.  Em  concordância,  o  PNPG  destaca  que  tais  padrões              
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obtiveram  controle  de  políticas  internas  de  países  periféricos.  Sovik  acrescenta  que  ser  dos              

Estados  Unidos  é  estar  perto  do  poder  econômico  e  político  e  que  existe  uma  visão smug                 25

construída  dos  EUA,  que  também  faz  parte  do  senso  comum  interno  do  país,  que  pode  ser                 

considerada   uma   das   causas   de   rejeições   externas   aos   seus   discursos.   

(...)  A  questão  aqui  é  que  políticas  que  diminuem  a  desigualdade  racial  vêm              
sendo  defendidas  em  nome  do  desenvolvimento  e  da  modernização          
econômicas  em  um  ambiente  de  competição  global,  estimuladas  por          
convenções  da  OIT,  da  Unesco  e  da  ONU  e  por  normas  da  ISO  e  da  ABNT                 
a  favor  da  formulação  de  políticas  de  promoção  da  diversidade  e  combate  à              
discriminação.    (SOVIK,   2009,   p.   67)  

(...)  Hoje,  o  discurso  nacional  oficial  outorga  ao  movimento  dos  direitos  civis             
considerável  espaço  na  história  gloriosa  do  país,  relembrando  as  virtudes           
não  só  de  americanos  negros,  mas  de  brancos  solidários  também.           
Omite-se  o  constrangimento  do  governo  Kennedy  em  fóruns  internacionais          
em  meio  à  Guerra  Fria,  com  a  divulgação  das  notícias  de  violento  ódio              
racial  que  as  diversas  manifestações  do  movimento  enfrentavam.  E  tende  a            
ser  esquecido  também  que  setores  negros  continuam  em  situação  de  forte            
desvantagem   (...).   (Idem,   p.   65)   

Destruir  as  relações  eurocêntricas  criadas  entre  países  centrais  e  periferias é  um             

processo  que  precisa  envolver  a  extinção  dos  privilégios  das  elites  presentes  nas  periferias,              

ou  seja,  envolve  um  trabalho  cognitivo  de  questionamento  dos  privilégios  da(s)            

branquitudes(s).  É  preciso  ressignificar  as  identidades  das  sociedades  fundadas  a  partir  do             

colonialismo   europeu   e   recriar   os   acordos   internacionais   sob   novas   óticas   não   subalternas.   

Santos  (2013)  reflete  sobre  a  tendência  a  uma  visão  binária.  Ele  a  nomeia  como               

pensamento  abissal  que  divide  as  sociedades  segundo  linhas  “imaginárias”.  A  partir  desse             

ponto  de  vista  é  observável  que  normalmente  quem  está  do  lado  “ocidental”  da  linha  se                

enxerga  através  de  distorções  e  mitos  que  enquadram  o  sujeito  “ocidental”  como  normativo.              

A  periferia,  por  sua  vez,  também  compartilha  tal  visão.  Ou  seja,  o  sujeito  ocidental  possui                

credibilidade  como  porta  voz  de  “verdades  universais”  tais  como  aquelas  contidas  nas             

ciências.   O   outro   lado   da   linha,   nessa   lógica,   tende   a   ser   invisibilizado   e/ou   descredibilizado.  

Anikó  Imre  (2016)  analisa  a  relações  intra-europeias  também  como  imperialistas,           

pois,  segundo  a  autora,  no  período  entre  1960  e  1970,  imaginários  eram  organizados  de               

forma  hierárquica  através  de  discursos  sobre  Oriente  (“ uma  espécie  de  Leste  Selvagem”)  e              

Ocidente  ("lar  perdido")  “mutuamente  construídos”.  Dessa  forma,  os  países  declarados           

socialistas  (e  pós-socialistas)  são  vistos  como  submissos  e  inferiores  aos  países            

25   "(...)Em   inglês,    smugness    é   autocomplacência   ou   projeção   de   superioridade   moral,   é   a   certeza   de  
viver   a   partir   de   pressupostos   corretos   (...).   (SOVIK,   2009,   p.   69)  
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“ocidentais”.  A  Televisão,  nesse  sentido,  teve  um  papel  importantíssimo  na  configuração  das             

ideologias  sobre  identidades  europeias  estruturadas  por  lógicas  raciais  e  imperialistas.           

“Europa”  pode  ser  compreendida,  portanto,  como  uma  união  mutável  entre  países            

estruturada  principalmente  através  de  relações  identitárias  que  justificam  acordos  políticos  e            

econômicos.  O  professor  entrevistado  10  também  percebeu  que  há  discursos  que  remetem             

a  uma  relação  imperialista  intra-europeia  a  partir  da  sua  vivência  em  Portugal.  Segundo  ele,               

Portugal  tende  a  ser  desqualificado  por  estrangeiros  de  outros  países  europeus,  dentro  de              

Portugal,   por   ser,   supostamente,   uma   “colônia”   dos   ingleses.   

2.2.   Redes   internacionais   da   branquitude   

(...)  Se  fosse  possível  mudar  a  história,  escolher  o  colonizador,  alguns            
fantasiavam  que  o  Brasil  seria  melhor  desenvolvido,  se  tivesse  sua           
colonização  britânica,  dessa  forma,  seríamos  os  “Estados  Unidos  da          
América   do   Sul”.   (...)   (CARDOSO,   2014,   p.   38)  

Silvano  e  Rosales  (2015)  destacam  que  o  imaginário  coletivo  sobre  as  ex-colônias             

ainda  serem  extensões  de  Portugal  persiste  e  utilizam  para  isso  entrevistas  com  famílias              

portuguesas  residentes  no  Brasil:  “Portugal,  para  a  gente,  nunca  vai  ser  os  dez  mil               

quilómetros ”.  As  autoras  destacam  a  existência  de  estruturas  sociais  criadas  a  partir  de              

modelos  europeus  tais  como  os  privilégios  de  classe.  Classe  aparece,  dessa  forma,  como              

econômica  e  racial,  fundindo  os  dois  sentidos,  uma  vez  que  a  “classe”  negra  aparece  como                

sinônimo  de  classe  baixa  e  a  branca  como  classe  alta.  O  português,  racialmente  codificado,               

segundo  o  texto,  tende  a  ocupar  os  espaços  mais  favoráveis  dentro  da  sociedade  brasileira.               

Pensar  na  codificação  racial  do  português  enquanto  branco  explicita  a  planificação  racial             

das  nacionalidade  através  da  qual,  normalmente,  apenas  pessoas  com  as  características            

físicas  específicas  conseguem  ser  reconhecidas  como  parte  legítima  de  determinadas           

nações.  Apesar  dos  momentos  em  que  “  o  português”  é  visto  como  um  “ex-colonizador               

ruim” ,  ou  apesar  de,  normalmente,  não  ser  reconhecido  como  o  “branquíssimo”  europeu ,             26 27

26  (...)  deve-se  levar  em  conta  a  maneira  dúbia  segundo  a  qual  o  papel  da  cultura  portuguesa  na                   
formação  da  narrativa  identitária  brasileira  foi  percebido  ao  longo  dos  últimos  dois  séculos,  ora  como                
inoculador  do  ‘veneno’  responsável  por  nosso  atraso  moral  e  pela  ineficiência  das  nossas  instituições               
administrativas,  ora  como  fornecedor  do  antídoto  contra  o  racionalismo  instrumental  e  pragmático             
francês  e  anglo-saxão  que  nos  habilitaria  a  conservar  ‘a  matriz  cultural  pré-moderna,  intocada  pela               
reforma  e  pela  Revolução  Científica,  [preservando]  elementos  de  comunitarismo,  de  organicidade  e             
de   encantamento’   (...).   (MONTEIRO,   2013,   p.   49)  
27  “A  escravidão  também  afetou  o  português,  tornando-o  estereótipo,  memória  de  um  passado              
indesejado.  A  sociedade  brasileira  enfraqueceu  ou  invisibilizou  sua  imagem,  ao  caminhar  para             
industrialização.  O  branco  português  cristalizou-se  como  estereótipo,  etnia,  a  partir  do  momento  em              
que  novos  atores  entravam  em  cena,  ou  mais  propriamente,  o  branco-branco:  branco  italiano  e               
outros  europeus.  Para  o  Brasil  que  se  queria  moderno,  que  ansiava  embranquecer,  o  branco               
português  tornou-se  desimportante,  o  branco  menos  branco  passou  a  significar  a  corporificação  de              
uma   história   que   não   interessava   mais.”   (CARDOSO,   2014,   p.   25)  
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ainda  assim,  o  português  racialmente  legitimado,  ao  migrar,  consegue  pertencer  às  redes             

da  branquitude  brasileira  que  o  privilegiam.  Ou  seja,  existe  um  vínculo  entre  as              

branquitudes    do   Brasil   e   de   Portugal   devido   às   estruturas   sociais.   

Imaginar  o  português  como  branco,  hoje,  nos  contextos  brasileiro  e  português  pode             

parecer  natural,  mas  há  relatos  de  que  nem  sempre  foi  assim  em  todos  os  espaços  de                 

colonização   portuguesa.   Meneses   (2008),   contextualiza   que   

(...)  Os  moradores  ‘europeus’  contabilizados  nas  primeiras  estatísticas         
coloniais  em  Moçambique  são  muitas  vezes  goeses,  mulatos  de  suaílis,  ou            
de  outros  povos  africanos  ou  de  indianos.  Era  ‘morador’,  português,  quem            
se  afirmava  como  tal,  sendo  esta  identidade  configurada  por  critérios           
culturais  como  o  modo  de  vestir,  práticas  religiosas,  estruturas          
habitacionais,  etc.  A  identidade  era  uma  opção  individual  em  função  dos            
coletivos  culturais  presentes,  e  não  o  ajustar  a  uma  imagem  produzida  pelo             
império-Portugal.”   (MENESES,   2008,   p.   83-84,   ortografia   adaptada)  

No  Brasil ,  Schucman  (2012)  irá  apontar  que  apesar  do  discurso  de  “orgulho  da              28

mestiçagem  e  da  morenidade”,  vão  ter  sujeitos  que  em  alguns  momentos  serão             

considerados  brancos-mestiços  os  quais  a  mestiçagem  irá  enquadrá-los  em  uma  hierarquia            

presente  nas  redes  da  branquitude.  O  branco-europeu  será  exaltado  como  “branco  original”             

e  o  “branco  brasileiro”  como  menos  branco  e  menos  valorizado  dentro  dessa  hierarquia. A               

ideia  de  pureza  racial  é  diretamente  relacionada  ao  imaginário  de  organização  social  dos              

países.  É  possível  perceber  que  o  principal  parâmetro  de  hierarquização  dos  países,  pelo              

senso  comum,  dos  menos  “desenvolvidos”  aos  mais  “desenvolvidos”,  é  pautada  em  “graus             

de   impureza”   racial.   

...eu  faço  parte  de  um  mundo  que  se  eu  fizer  uma  escova  no  cabelo  melhor                
ainda,  que  meu  cabelo  é  ondulado.  Se  eu  colocar  uma  maquiagem,  meu             
olho  é  claro,  eu  tenho  cara  de  europeia,  não  tenho  cara  de  brasileira...Tem              
aquele  branco  meio  sujinho  né  ?  Um  branco  brasileiro  que  as  vezes  até  tem               
olho  mais  claro,  mas  é  meio  encardido.  Uma  cor  meio  assim  suja,  diferente              
do  branco  de  verdade...  O  branco  ralé  é  o  mestiço,  é  o  sarará,  é  aquele  que                 
tem  a  pele  branca  e  o  cabelo  bem  pixaim.  A  pele  dele  é  branca,  mas  ele                 
tem  traços  de  negro,  então  ele  não  é  branco,  é  sarará...  [entrevistada,             
Denise,   30   anos].   (SCHUCMAN,   2012,   p.   84)  

Quem   é   branco   para   você   ?   (Lia)  
“Quanto  mais  limpa  a  genética  vinda  da  Europa,  você  tem  o  branco  mais              
puro,  tipo  propaganda  de  sabão  em  pó.  Que  vem  do  norte  da  Europa  e               
Rússia,  aquela  região.  Eu  sou  bem  branco,  deve  ser  a  descendência  russa,             
norte  da  Europa  é  diferente  do  sul,  norte  e  sul  da  Itália,  por  exemplo,  no  sul                 
as  pessoas  são  mais  morenas,  cabelo  mais  enrolado  por  exemplo  tem            
gente  misturada  da  invasão  dos  otomanos.  No  norte  já  são  mais  “suíças”             
por  exemplo,  no  sul  as  pessoas  são  mais  morenas,  e  já  é  tudo  mais               
bagunçado  mais  desorganizado.  Você  pode  ver  da  suíça  para  cima  onde            
não  teve  mistura  é  tudo  melhor.  O  branco  brasileiro  não  é  tão  branco,  não  é                
branco  puramente  branco.  Mesmo  porque  o  branco  brasileiro  descende  de           

28  A   investigação   da   pesquisadora   Lia   Schucman   foi   feita   na   cidade   de   São   Paulo.  
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Portugal  e  o  português  é  misturado,  sempre  foi  colônia  de  férias  de  outros              
povos,  da  áfrica,  dos  árabes.”  [entrevistado,  Marcelo]”  ( SCHUCMAN,  2012 ,          
p.   84-85)  

No  trabalho  de  Lourenço  Cardoso  (2014),  colonizador  e  colonizado  são  usados            

como  sinônimos  de  branco  e  de  não-branco  respectivamente.  O  colonizador,  dessa  forma,             

vê  a  si  mesmo  como  parâmetro  e  o  colonizado,  na  sua  busca  pelo  embranquecimento,  sofre                

um  intenso  processo  de  rejeição  de  si.  Nessa  lógica,  a  branquitude,  apresenta-se  como  um               

softpower  (NYE,  2004)  internacional  que  seduz  o  senso  comum  mundial  a  seguir  condutas,              

alcançar  estéticas,  a  assimilar-se  a  determinadas  culturas,  ocupar  determinados  espaços  e            

valorizar  certas  identidades  nacionais.  As  branquitudes  “mais  puras”,  dessa  forma,  tenderão            

a  serem  vistas  como  mais  “desenvolvidas”.  Nesse  sentido,  a  branquitude  pode  ser             

compreendida  enquanto softpower  pois  construiu-se  como  padrão  admirado         

internacionalmente   e   naturalizou-se,   dessa   forma,   como   referência.   

2.3.   Hierarquias   e   classes   sociais   

As  branquitudes,  como  já  foi  explicitado,  não  são  construídas  de  forma  homogênea.             

Lia  Schucman  (2012)  aponta  hierarquizações  entre  elas  e  destaca  três  “níveis”:  o  encardido,              

o  branco  e  o  branquíssimo.  No  que  diz  respeito  ao  fenótipo,  variações  como  a  cor  da  pele  e                   

das  mucosas,  tipo  de  cabelo,  cor  dos  olhos,  traços  físicos  como  nariz  e  boca,  são                

associados  a  ideia  de  ancestralidade,  origem,  “pureza”  ou  “impureza”  racial.  Mas,  não  tão              

simples  quanto  se  possa  imaginar,  não  é  apenas  o  fenótipo  que  racializa.  Já  que  as  classes                 

econômicas,  os  gêneros,  as  regionalidades,  as  religiosidades,  por  exemplo,  já  são            

categorias  racializadas.  Dentro  de  um  ciclo  vicioso,  elas  também  são  capazes  de  racializar.              

Por  exemplo,  se  ser  branco  significa  ser  europeu  ou  ter  origem  europeia,  quando  fala-se               

“europeu”  imagina-se  um  sujeito  “branco”.  Quando  se  pensa  em  “feminilidade”  e  o             

normativo  é  a  mulher  branca,  mulheres  com  características  negróides,  por  exemplo,  podem             

ser  vistas  como  “menos  femininas”.  Se  o  imaginário  sobre  o  Brasil  no  exterior  é  de  um  país                  

miscigenado,  dizer  que  se  é  brasileiro  “afirma”  a  própria  miscigenação  ainda  que  não  se               

possa  vê-la  no  fenótipo.  A  racialização  através  da  religiosidade  cristã  (católica)  foi             

intensamente  utilizada  para  legitimar  o  homem  branco  como  imagem  e  semelhança  de             

Deus.   

As  classes  raciais,  segundo  Quijano  (2013),  como  as  demais  classes  sociais,            

surgem  da  naturalização  da  posição  de  determinados  sujeitos  em  “papéis”  com  diferentes             

níveis  de  poder  dentro  das  sociedades.  Ou  seja,  no  surgimento  do  conceito,  a  partir  de                

análises  empíricas,  classificações  eram  “descritas”  de  maneira  que  as  classes  eram  vistas             
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como  “estáticas”  e  consequências  “naturais”  da  dominação  de  alguns  grupos  sobre  outros.             

A  ideia  de  classe  social,  portanto,  surgiu  a  partir  da  botânica,  era  submetida  à  lógica                

construída  nesse  campo  epistemológico  e  era  resultado  do  “pensamento  eurocêntrico,           

herdeiro  do  Iluminismo  Continental”  (QUIJANO,  2013).  O  autor,  dessa  forma,  utiliza  a  noção              

de  classificação/desclassificação/reclassificação  social  não  de  forma  “natural”,  mas         

considerando   as   disputas   de   poder   existentes   nas   suas   construções.  

Segundo  o  mesmo  autor,  a  ideia  de  classe  também  está  ligada  à  concepção              

sistemática  de  totalidade  intrínseca  ao  pensamento  eurocêntrico  através  do  qual,  aquilo  que             

não  faz  parte  de  uma  estrutura  determinada  é  dado  como  inexistente.  Outro             

questionamento  nessa  mesma  lógica  é  destacado  por Meneses  (2008):  as  narrativas  sobre             

os  locais  os  organizam  hierarquicamente  sob  uma  perspectiva  temporalizada  que  denomina            

alguns  locais  como  avançados  e  outros  como  seus  seguidores  (subdesenvolvidos)  ao  invés             

de  pensar  na  co-existência  desses  espaços.  Ou  seja,  é  como  se  alguns  locais  fossem               

entendidos  como  “o  futuro”  e  os  demais  como  “o  passado”,  dessa  forma,  o  “passado”               

torna-se  dependente  de  imitar  o  “futuro”  para  se  “desenvolver”,  ainda  que  os  contextos              

desses  espaços  sejam  completamente  diferentes,  contemporâneos  e,  em  muitos          

momentos,  interdependentes.  O  futuro,  nessa  lógica  hierárquica,  pode  ser  compreendido           

como  “centro”  e  o  passado  como  “periferia”.  “ Nesse  processo,  o  colonizador  é  concebido              

como  representando  a  Europa  em  distinção  do  resto  do  mundo”  (LABORNE,  2012,  p.  154).               

Quijano,   nesse   sentido,   aponta   que:  

(...)  a  ideia  de  classes  sociais  é  elaborada  no  pensamento  eurocêntrico,            
entre  o  fim  do  século  XVIII  e  o  fim  do  século  XIX,  quando  a  percepção  da                 
totalidade  a  partir  da  Europa,  nessa  altura  o  “centro”  do  mundo  capitalista,             
tinha  já  sido  definitivamente  organizada  como  uma  dualidade  histórica:  a           
Europa  (e  neste  caso  sobretudo  a  Europa  Central  e  Inglaterra)  e  a             
Não-Europa.  E  esta  dualidade  implicava,  além  do  mais,  que  muito  de  tudo  o              
que  era  a  Não-Europa,  ainda  que  existisse  no  mesmo  cenário  temporal,  na             
realidade  correspondia  ao  passado  de  um  tempo  linear  cujo  ponto  de            
chegada   era   (é),   obviamente,   a   Europa.   (QUIJANO,   2013,   p.   97-98)  

Quijano  (2013)  afirma  que  a  categoria  “raça”  foi  justificada  pela  diferenciação  entre             

“vencedores”  e  “vencidos”,  ou  seja,  pelas  relações  de  dominação  em  um  contexto  mundial              

(capitalista).  Segundo  ele,  o  caráter  eurocentrado  do  padrão  mundial  de  poder  (material  e              

intersubjetivo)  foi  legitimado,  portanto,  pela  racialização  das  identidades  sociais  e           

geoculturais  criadas  a  partir  dessas  relações  de  poder.  Categorias  raciais  foram  criadas  a              

partir  de  diferenças  físicas  como  as  cores  da  pele,  do  cabelo,  dos  olhos  e  os  formatos  do                  

rosto,  do  crânio,  do  nariz.  O  europeu  foi  categorizado  como  “raça  branca”,  neutra  e               
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dominante,  enquanto  todas  as  outras  foram  denominadas  como  categorias  “de  cor”,            

não-europeias.  Percebe-se  aqui  a  legitimação  de  uma  planificação  étnica  da  região            

europeia  deslegitimando  toda  a  diversidade  da  sua  própria  história.  Uma  vez  que  a              

diversidade   se   torna   ilegítima,   ela   se   transforma   em   um   problema.  

Sovik  destaca  a  supervalorização  da  branquitude  como  um  problema  de  imaginários            

mundiais.  A  branquitude,  para  a  autora,  é  uma  identidade  relacional  que  se  baseia  no               

pressuposto  de  desvalorizar  “o  outro”  para  ser  supervalorizado.  A  autora  afirma  que  o              

eurocentrismo  não  se  caracteriza  como  um  simples  etnocentrismo ,  ele  é  um  fenômeno  da              29

“modernidade”  (a  partir  do  Renascimento,  institucionalizando-se  no  século  XIX),  “uma           

distorção  da  qual  a  maioria  das  [nossas]  teorias  e  das  [nossas]  ideologias  sofre”  (SOVIK,               

2009).  A  Grécia  aparece  em  seu  trabalho  como  um  exemplo  de  distorção,  pois,  segundo               

Sovik,  a  partir  do  Renascimento,  o  imaginário  sobre  a  região  passou  a  valorizar  e               

ressignificar   a   Grécia   como   exclusiva   da   Europa   Ocidental   cuja   região   não   era   homogênea:  

(...)A  partir  da  nova  leitura,  a  Grécia  foi  separada  de  seu  contexto  histórico               
e  incorporada  ao  Ocidente;  o  Oriente  foi  entregue  ao  islamismo.  Para  Amin,             
o  eurocentrismo  determina  que  a  história  da  Europa  se  já  contada  de  tal              
forma  a  cortar  os  laços  da  filosofia  árabo-islâmica  com  seu  passado  grego,             
atribuindo  a  ela  “nenhuma  outra  função  a  não  ser  a  transmissão  do             
patrimônio  grego  ao  mundo  renascentista”.  A  civilização  grega  (e  a  tradição            
cristã)  e  sua  história  foram  redefinidas  para  serem  menos  orientais  e            
africanas,  mais  europeias.  Foram  assim  apropriadas  como  herança         
exclusiva   da   Europa   ocidental.   (...).”   (SOVIK,   2009,   p.   57)  

Em  Portugal,  o  professor  entrevistado  5  percebeu  a  diferença  de  referências            

epistemológicas  que  os  portugueses  tinham  em  comparação  com  o  Brasil  dizendo  que  lá              

utilizava-se  muito  mais  autores,  em  suas  palavras,  “clássicos”,  tais  como  os  gregos:  “era              

algo  às  vezes  muito  mais  natural  e  mais  próximo  pra  eles,  né,  como  tradição,  assim,  de                 

formação”.  

2.4.   Migrações   na   Europa   e   em   Portugal   

No  caso  dos  fluxos  migratórios,  Carvalhais  (2008)  argumenta  que  a  União  Europeia             

segue  lógicas  protecionistas  desde  a  década  de  1970  que  tem  como  característica  vigiar  e               

se  proteger  de  todo  aquele  que  não  poderia  ser  rapidamente  reconhecido  como  “europeu”              

(Carvalhais,  2008,  p.  22).  Os  primeiros  critérios  de  avaliação  do  senso  comum  seriam              

estéticos,  portanto,  incluindo  os  fenótipos  dos  sujeitos?  De  forma  complementar,  Padilla  e             

Ortiz  destacam  que  a  criminalização  e  o  controle  aos  fluxos  migratórios,  até  2012,  estava               

29  Ignorância   e   intolerância   em   relação   a   outras   sociedades.  
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em  processo  de  crescimento  associados  ao  que  chamam  de  “europeização  das  políticas”             

(2012,  p.  168).  Em  2018,  o  Parlamento  Europeu  se  posicionou  a  favor  do  ETIAS  com  o                 30

intuito  de  “combater  o  terrorismo”.  E  em  2010,  o  Plano  Nacional  dos  Programas  de               

Pós-graduação  da  CAPES  associou  o  endurecimento  das  legislações  europeias  com           

movimentos  racistas  e  xenofóbicos  que  atacavam  principalmente  populações  negras  e           

muçulmanas.  O  ETIAS,  por  sua  vez,  é  um  exemplo  explícito  da  lógica  europeia  que  enxerga                

os  problemas  internos  são  causados  por  “inimigos  externos”,  sendo  inconcebível,  nessa            

lógica,  a  ideia  de  que  tais  problemas  possam  ser,  em  boa  parte,  causados  pelos  próprios                

europeus.  A  professora  entrevistada  7  comentou  sobre  a  forma  que  observou  portugueses             

do  seu  cotidiano  se  portarem  diante  de  outras  pessoas.  A  professora  percebeu  que  o               

comportamento  desses  portugueses  variava  de  acordo  com  as  categorias  nas  quais  elas  se              

inseriam.  Já  o  professor  entrevistado  8  relatou  sensações  sobre  o  tratamento  que  ele              

mencionou   ter   recebido   diretamente.   

“a  questão  das  lojinhas  chinesas  me  chamava  muita  atenção.  (...)  Quando            
os  portugueses  se  referiam  a  isso  era  ridicularizado  e  era  tido  como,  hã,  a               
gente  ia  lá,  “Tem  um  monte  de  porcaria,  mas  tudo  bem,  é  barato,  né,  é  o                 
que  eles  dão  conta  de  fazer”.  Hã...  tinha  muito  preconceito,  eu  via  algumas              
coisas  com  os  vendedores  angolanos,  né,  ao…  às  vezes  uma…  uma  forma             
de...  de  referência  mais  áspera  por  conta  às  vezes  do  próprio  policial  ou  de               
alguém  que  tava  na  rua  e  eles,  obviamente,  tinham  que  pegar  tudo  e  ir               
embora.  (...)  via  umas  coisas  com  relação  às…  às  meninas  que  atendiam             
os  balcões  de  café,  tá?  Sempre  como  se  fosse  um  ser  inferior,  né,  de               
alguma  forma.  Você  sabe  que  é  engraçado  isso  porque  não           
necessariamente  eram  palavras  ásperas.  Mas  era  um  comportamento  mais          
áspero,  sabe?  Num  jeito  de  virar  as  costas,  num  jeito  de  não  se  despedir               
cordialmente.  Num  jeito  de  tratar  como  se  fosse  um  serviçal  e  não  um  igual.               
Mas  era  muito  mais  um  sentimento,  uma  expressão  facial,  corporal,  do  que             
verbal.   (Professora   entrevistada   7)   

“Você  lembra  de  um  exemplo  de  uma  situação  desagradável  que  você            
tenha   passado   por   ser   brasileiro?”   (Maria   Elizabeth)  
“eu  me  lembro  assim,  não  respondiam  perguntas,  é...  faziam  cara  feia,            
falavam  alguma  coisa  contra  o  Brasil,  “ah,  brasileiro?”  uma  coisa  pejorativa.            
Eu  me  lembro  muito  de  situações  de  rua  de...  de...  de  compras  em  lojas  em                
hotéis,  assim,  como  turista  e  foi  assim  que  nessa  época  [1993]  eu             
experimentei   isso,   né?”   (Professor   entrevistado   8)  

Um  outro  depoimento  interessante  é  o  da  professora  entrevistada  4  que  relatou  ter              

sido  muito  bem  tratada,  que  tudo  “era  sempre  muito  na  base  do  por  favor”  e  percebia  que  as                   

pessoas  do  seu  cotidiano  também  se  tratavam  cordialmente.  Nesse  caso  é  importante             

salientar  que,  apesar  de  todos  os  outros  professores  terem  dito  que  suas  experiências  em               

30  “A  União  Europeia  criou  o  Sistema  Eletrônico  para  a  Autorização  de  Viagem  (ETIAS  na  sigla  em                  
inglês)  ou  autorização  de  viagem  ETIAS,  para  combater  a  crise  migratória  e  o  terrorismo  em  seus                 
países-membros.  ETIAS  é  um  mecanismo  de  vistos  que  vai  ajudar  a  aumentar  a  segurança  interna,                
prevenir  a  imigração  ilegal  assim  como  contribuir  para  a  redução  dos  atrasos  nas  fronteiras.”               
Disponível   em:   < https://www.etiaseu.com.br/ >.   Acesso:   05/08/2019.  
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Portugal  foram  positivas,  e  em  boa  parte  agradáveis,  essa  professora  foi  a  que  expressou               

maior  contentamento  com  o  acolhimento  do  início  ao  fim  da  sua  estadia,  segundo  ela,               

devido  à  identificação  cultural  e  aos  esforços  pessoais.  A  professora  não  emitiu  nenhum  tipo               

de  crítica  ou  declaração  negativa  sobre  o  país  ou  sobre  os  portugueses  com  os  quais                

conviveu,  se  autodeclarou  branca,  na  época  era  pesquisadora  da  PUC  e  suas  atividades              

acadêmicas  envolviam  a  Igreja  Católica.  Comentou,  no  entanto,  que  outras  pessoas            

intercambistas  do  seu  convívio  relataram  rejeição  e  apontou  falhas  nas  atitudes  desses             

intercambistas  tais  como  “falta  de  envolvimento”.  Também  declarou  que  “quem  se  envolvia”,             

ela  sentia,  “que  tinha  a  mesma  receptividade”  que  ela.  Toda  a  lógica  do  pensamento  dessa                

professora  baseava-se  no  pressuposto  de  que  os  portugueses  eram  corretos,  inclusive,            

declarou:  “eles  são  extremamente  rígidos,  é...  corretos,  é...  se  fala  de  uma  forma  talvez               

muito  direta,  mas  eles  não  estão  brigando  com  você,  eles  são  muito  corretos,  muito               

sinceros”.   O   que   expressa   uma   visão   essencialista   sobre   os   portugueses .   31

Outro  caso  semelhante  foi  encontrado  em  uma  notícia  sobre  as  dificuldades  de             

brasileiros  em  Portugal,  no  site  InfoMoney .  Essa  notícia  é  repleta  de  depoimentos  de              32

brasileiros  que  alegavam  trabalhar  em  péssimas  condições  sem  conseguirem  se  legalizar            

no  país  devido  à  escândalos  de  corrupção,  burocracia  e  demora  nos  atendimentos  aos              

imigrantes.  Uma  das  pessoas  entrevistadas  dessa  reportagem  elogiou  a  dona  de  um             

restaurante  onde  trabalhava  dizendo  que  a  chefe  havia  assinado  um  contrato  formal  para              

contratá-la.  A  brasileira  se  referiu  a  essa  portuguesa  como  “muito  correta”,  mas,  no  caso,  a                

dona  do  restaurante  só  havia  cumprido  a  obrigação  que  lhe  cabia.  A  professora  entrevistada               

7  declarou  que  sentia  que  os  portugueses  eram  muito  desconfiados  de  brasileiros,  que  ela               

fez  mais  amigos  estrangeiros  do  que  portugueses  e  que  tinha  a  impressão  de  que  a  rejeição                 

acontecia   por   causa   de   erros   de   outros   brasileiros   que   foram   para   o   país   anteriormente.   

Aparentemente,  em  Portugal,  o  órgão  responsável  pelo  combate  à  discriminação           

racial  foi  criado  para  tratar  de  assuntos  relacionados  à  migração:  a Comissão  para  a               

Igualdade  e  Contra  a  Discriminação  Racial  (CICDR) .  Ou  seja,  o  CICDR  pertence  ao  Alto               33

Comissário  para  as  Migrações  (ACM)  que  tem  por  intuito  a  integração  dos  estrangeiros  no               34

país   (CASAS,   2016).   O   não-branco,   portanto,   seria   o   “eterno”   estrangeiro?  

31  No   caso,   a   pergunta   feita   foi   “como   foi   a   adaptação   e   como   era   a   convivência?   Em   Portugal.   Quais  
foram   as   situações   agradáveis   e   desagradáveis   que   você   lembra   de   ter   passado   lá?”.  
32  "Muitos   não   aguentam":   a   situação   dos   brasileiros   que   tentam   a   vida   em     Portugal.   InfoMoney.   São  
Paulo,   11   de   setembro   de   2018.   Disponível   em:  
< https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/consumo/noticia/7612654/muitos-nao-aguentam-a-s 
ituacao-dos-brasileiros-que-tentam-a-vida-portugal- >.   Acesso:   27/09/2018.   
33  Disponível   em:   < https://www.cicdr.pt/a-comissao >,   última   consulta   29/07/2019.  
34  Disponível   em:   < https://www.acm.gov.pt/pt/acm/o-acm >,   última   consulta   29/07/2019.  
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“a  impressão  que  me  dá  é  que  o  imigrante  é  sempre  imigrante,  né?  (...)  há,                
de  alguma  forma,  uma  determinada  barreira.  (...)  de  alguma  forma  você  é  o              
forasteiro.  (...)  olha,  nunca  senti  na  pele  nenhum  tipo  de  preconceito,  isso             
não,  falar  de  preconceito,  assim,  eu  acho  que  não.  (...)  Eu  começava  a              
falar,  começava  a  me  expressar,  as  pessoas  já  tinham  uma  necessidade            
muito  grande  de  me  lembrar  que  eu  era  brasileira,  né?  Eu  não  era              
portuguesa,  eu  não  fazia  parte  daquilo.  (...)  e  isso  porque  eu  acho  que  os               
brasileiros  são  relativamente  bem  vindos.  Eu  via,  por  exemplo,  uma  rejeição            
muito  grande  com  os  imigrantes  africanos,  né,  que  majoritariamente  vão  pra            
um  comércio  paralelo.  Via  uma,  hum...  de  alguma  forma  um  preconceito            
muito  grande  também  com  os  chineses.  (...)  Eu  acho  que  imigrante  vai  com              
um  rótulo  e  o  fato  de  você  rotular,  é…  já  expressa  que  você  não  está                
absolutamente  integrado,  né?  Você  é  alguém  que  está,  mas  não  é  alguém             
que   é.   (Professora   entrevistada   7)  

Padilla  e  Ortiz  (2012,  p.  167-168)  afirmam  que  Portugal  se  tornou  um  país  mais               

atrativo  a  partir  da  assinatura  da  Convenção  Schengen  que  criou  um  espaço  de  circulação               35

europeu.  É  inegável  os  privilégios  adquiridos  por  Portugal  a  partir  do  momento  em  que               

passou  a  fazer  parte  da  Comunidade  Econômica  Européia.  Como  já  foi  argumentado  no              

capítulo  anterior,  fazer  parte  do  contexto  europeu  proporciona  a  Portugal  o  status  de  país               

“desenvolvido”,  além,  óbvio,  dos  investimentos  financeiros  que  recebe.  Para  brasileiros,           

Portugal   pode   ser   a   “porta   de   entrada”   para   ter   acesso   a   esse   espaço .   36

“Você  vai  lá  pra  aproveitar  os  benefícios  da  segurança,  da  gastronomia,  dos             
lançamentos,  está  ali  incluído,  né,  numa  agenda  europeia,(...)  Não  é  uma            
Alemanha,  sem  dúvida,  não  é  uma  França,  obviamente,  não  é  uma            
Holanda,  não  é  uma  Suécia,  uma  Dinamarca,  mas  você  está  incluído            
naquela   agenda..”   (Professora   entrevistada   2)  

“os  portugueses  gostam  muito  de  usar  o…  o  BMW,  o…  os  Mercedes  Benz,              
né,  que  são  também  uma  evidência  de  status,  pelo  preço  dos  produtos,  nós              
sabemos  que  eles  têm.  Ainda  que  Portugal,  por  fazer  parte  da  Comunidade             
Europeia,  comprar  um  carro  desse  é  muito  mais  barato  do  que  seria  pra              
nós   aqui   no   Brasil”   (Professor   entrevistado   10)  

“[A  Universidade  do  Minho]  é  uma  instituição  nova,  bastante  ágil  nos  seus             
procedimentos,  né,  ela,  é...  se  aproxima  mais  das…  dos…  bom...  das            

35  “ Países  do  espaço  Schengen:  Alemanha,  Áustria,  Bélgica,  Dinamarca,  Eslováquia,  Eslovênia,            
Espanha,  Estônia,  Finlândia,  França,  Grécia,  Holanda,  Hungria,  Islândia,  Itália,  Letônia,           
Liechtenstein,  Lituânia,  Luxemburgo,  Malta,  Noruega,  Polônia,  Portugal,  Rep.  Tcheca,  Suécia  e            
Suíça”.  MIRANDA,  Giuliana.  Brasileiros  vão  precisar  de  autorização  para  entrar  na  Europa  a  partir  de                
2021.  Folha,  Lisboa,  04  de  julho  de  2018.  Disponível  em:           
< https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2018/07/brasileiros-vao-precisar-de-autorizacao-para-entrar-n 
a-europa-a-partir-de-2021.shtml >.   Acesso   em:   06/07/2019  
36  “A  nova  Lei  de  Nacionalidade  Portuguesa,  em  vigor  desde  outubro  de  2017,  tem  causado  euforia                 
em  milhares  de  brasileiros  netos  de  portugueses,  desejosos  em  adquirir  passaporte  do  país  e,               
consequentemente,  para  seus  descendentes  a  fim  de  se  fixarem  em  Portugal  como  cidadãos  com               
direitos  plenos  no  país  ou  em  um  dos  demais  27  Estados-membros  da  União  Europeia.”  MATHEUS,                
Wagner.  Jornal  do  Brasil.  Lisboa,  23  de  setembro  de  2018.  Disponível  em:             
< https://www.jb.com.br/internacional/2018/09/8832-exigencia-de-lacos-com-portugal-causa-dificuldad 
es-para-brasileiros-em-busca-de-visto.html >   Acesso   em:   16/05/2019.  
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instituições,  é...  europeias,  né?  É  bem  interessante,  ela…  ela...  ela,  apesar            
de  tar  situada  em…  em  Portugal,  no  norte  de  Portugal,  ela  participa  de  um               
conjunto  de…  de  interações  com  outras  instituições,  é…  intercâmbios  com           
outras  instituições  europeias  que  favoreciam  muito  a…  a...  o          
acompanhamento,  a  participação  em…  em  seminários,  etc.  com         
pesquisadores  da  França,  da  Inglaterra,  né,  de  outros  países  que  (...)  estão             
sempre   circulando   por   ali.”   (Professor   entrevistado   12)  

No  texto  institucional  escrito  por  Oliveira  CR  (2016b),  Portugal  aparece  como            

inserido  em  uma  Agenda  Europeia  de  circulação  migratória  (p.18),  ou  seja,  o  espaço  existe               

através  de  um  planejamento  que  inclui  políticos  representantes  do  país  com  voz  ativa  em               

tomadas  de  decisão.  É  importante  indagar,  portanto:  como  essa  visão  que  o  europeu              

construiu  sobre  si,  internamente,  se  configura  em  perseguições  ao  outro?  Esse  olhar  de  que               

o  inimigo  e  os  problemas  na  Europa  sejam  causados  pelo  “outro”  talvez  esteja  relacionado               

com   a   situação   que   a   professora   entrevistada   1   vivenciou   em   uma   universidade   portuguesa:  

“Teve  um  episódio  lá  [na  residência  universitária]  de  alguém  do  prédio,  é...             
esqueceu  uma  panela  no  fogo  e  acabou  acionando,  é,  o  sistema  de...  dos              
bombeiros  e  tal.  Nessa  semana  a  gente,  nós  brasileiros,  nem  estávamos            
em  casa,  na  residência,  porque  a  gente  tinha  ido  viajar,  e  obviamente,             
obviamente  não  (risada),  preconceituosamente,  é...  os  primeiros  a  serem          
acusados  foram  os  africanos,  aí  se  descobriu  que  não  eram  eles,  aí  os              
segundos  fomos  nós.  Até  que  descobriram  que  a  gente  nem  em  casa             
estava,  entendeu?  E  se  eu  não  me  engano  foram  os  poloneses.  (...)  Então              
é  aquilo,  é...  tinha  uma  gradação  entre  as  nacionalidades,  querendo  ou            
não.”   (Professora   entrevistada   1)  

A  professora  entrevistada  2  relatou  que  percebia  uma  fácil  adaptação  de  estudantes             

europeus  do  programa  Erasmus  tais  como  tchecos  e  gregos.  Ela  mencionou  que  eles  eram               

bastante  “descolados” .  Somado  a  isso,  ela  comentou  que  o  poder  de  compra  dos              37

pesquisadores  europeus  era  superior  aos  dos  brasileiros  devido  ao  peso  do  Euro.  O              

professor  entrevistado  12  percebia  que,  devido  a  grande  emigração  e  imigração  em             

Portugal,  gerava-se  na  mídia  debates  sobre  a  composição  populacional  no  que  diz  respeito              

a  cor  das  pessoas  o  que  resultava  em  um  aparente  incômodo  nos  portugueses  por  causa                

da  grande  imigração  de  pessoas  vindas  de  países  não-europeus,  nesse  sentido,  o  professor              

fez  a  comparação  entre  cidadãos  europeus  e  demais  imigrantes  alegando  que  os  europeus              

eram  bem  recebidos  devido  aos  recursos  financeiros  que  levavam  e  que  eram  tratados  de               

maneira   distinta   em   comparação   com   imigrantes   brasileiros   e   africanos.  

“(...)  eu  acho  que  falar  em  outras  nacionalidades,  eu  acho  que  deve             
depender  muito  de...  de...  de  onde  vem,  assim,  é  muito  fácil  olhar  pra  lá  e                
ver  como  é  que  os  africanos  são  tratados  e  os  franceses,  por  exemplo,              
numa  outra…  é  outra  dinâmica,  assim,  né?  Então  tem  uma  lógica  também             

37  “ descolado  significa  aquela  pessoa  que  é  descontraída,  que  fala  com  todo  mundo,  divertida,               
extrovertida,  não  é  tímida,  e  que  é  popular  entre  os  amigos.”  Disponível  em:              
< https://qualeagiria.com.br/giria/descolado/ >.   Acesso   em:   05/08/2019.  

 

https://qualeagiria.com.br/giria/descolado/


52  

interna  no  país  e  isso  é  fácil  de  perceber  que  é  de  exclusão  e  inclusão                
desses...  dessas  nacionalidades,  assim.  E  os  excluídos  quase  sempre  são           
os  mesmos  de  sempre:  negros,  refugiados...  Essa  mesma  história.  Ela  se            
repete.”   (Professor   entrevistado   8)  

A  universidade  apareceu  nas  falas  de  alguns  professores  como  espaço  de  privilégio,             

status  e  proteção.  No  caso,  fazer  parte  do  ambiente  acadêmico  é  visto  como  privilégio               

porque  significa  ter  boas  condições  financeiras,  da  mesma  forma,  a  profissão            

professor/pesquisador  aparece  como  bastante  valorizada  no  que  diz  respeito  ao  tratamento            

que  as  pessoas  dessa  profissão  costumam  receber  e  a  universidade  apareceu  também,  em              

alguns  momentos,  como  uma  instituição  protetora  que  diminuía  a  vulnerabilidade  dos            

professores   estrangeiros   no   que   diz   respeito   a   discriminações.  

E  aí  quando  eles  me  perguntavam,  eu  dizia  “eu  to  fazendo  doutorado             
sanduíche”  (...)  Então  isso  já  te  dava  um  olhar  diferenciado.  Por  quê?             
Porque  você  tem  ali,  próximo  a  ti  uma  instituição  forte  que  é  a  universidade,               
não   é?   (Professora   entrevistada   2)  

“uma  vez  eu  me  lembro  que  eu  fui  visitar,  é...  um  professor  amigo  que  tinha                
chegado  na  cidade  e  ele  se  hospedou  em  um  determinado  hotel,  é...  lá  em               
Braga  (...)  ela  me  chamou  imediatamente  de  doutora  pelo  fato  de  saber             38

que  eu  era  professora.  (...)  O  espaço  acadêmico,  o  espaço  universitário,  é...             
principal…  principalmente  nas  cidades  menores,  não  é,  europeias,  (...)          
[pessoas]  que  moram  na  cidade  assim,  não  tiveram  estudo  e  tal  porque  as              
universidades  são  pagas  e  elas  são  muito  caras.  É...  então  elas  já  se              
colocam  em  um  certo  lugar  assim  de,  entre  aspas,  “inferior”,  né?  (...)             
Porque  o  acesso  ao...  à  formação  universitária  é  muito  cara,  não  tem             
universidades  públicas  assim  como  temos  aqui  [no  Brasil].”  (Professora          
entrevistada   13)  

“se  eu  tivesse  em  outra  condição,  né?  Querendo  migrar…  ou  indo  pra  lá              
procurar  um  emprego,  eu  acho  que  a  receptividade  poderia  ser  diferente            
sim.  Eu  acho  que  o  universo  acadêmico,  ele...  ele  traz  uma  certa             
configuração  praquele  sujeito  que  está  ali  (...)  Porque,  como  eu  falei,  eu  fui              
acompanhada  da  minha  filha.  A  minha  filha  não  ia  ficar  um  ano  sem  estudar               
e  eu  a  matriculei  na  escola.  Então  a  forma  de  tratamento  que  ela  recebeu               
na  escola  foi  um  tanto  diferente.  (...)  a  minha  filha  tinha  um  percurso  de               
estudo,  né,  diferente,  óbvio,  não  é,  então  eu  acho  que  pra  falar  exemplo              
acho  que  uma  vez  uma  professora  pediu  que  eles  fizessem  um...  a  escolha              
de  um  livro,  é...  que  falasse  sobre  a  realidade  jovem.  Alguma  coisa  assim,              
né.  (...)  o  sofrimento  do  jovem,  alguma  coisa  desse  tipo  (...)  a  minha  filha               
escolheu  um…  um  livro  é...  do…  do  Capitães  de  Areia,  Jorge  Amado.  (...)              
todos  os  outros  colegas  tinham  levado  o  Diário  de  Anne  Frank,  é…  e  cada               
um  foi…  solicitado  a  comentar  sobre  o  livro  que  tinha  escolhido  e  a              
professora  a  repreendeu  justamente  por  ela  ter  indicado  um  livro  como            
esse.  Entre  outras  coisas,  né,  porque  a  experiência  dela  na  escola  foi             
realmente  muito  difícil.(...)  acho  que  existe  ter  mais  facilidade  ou  menos            
facilidade  a  depender,  né,  do  contexto  que  o  brasileiro  ta...  ta  indo  pra  lá.”               
(Professora   entrevistada   13)  

38  Não   ficou   explícito   na   fala   a   quem   a   professora   estava   se   referindo,   mas   de   acordo   com   o   contexto  
provavelmente   o   “ela”   está   mencionando   a   recepcionista   no   hotel.  
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“eu  tive  em  Portugal  pela  primeira  vez  acho  que  em  1993,  sei  lá,  e  não                
gostavam  da  gente,  assim,  então  era  difícil  ser  brasileiro  naquela  época  em             
Portugal.  Era  um…  era  um  dado  de  menos  valia,  assim,  né,  e  a  gente…  eu                
fui…  eu  fui  várias  vezes  muito  maltratado,  assim,  por  ser  brasileiro,  nessa             
primeira  ida.  (...)  fiquei  acho  que  um  mês,  sei  lá,  porque  eu  tava  com  uma                
amiga,  enfim,  e  aquilo  era  ruim.  Dessa  vez,  por  exemplo,  a  minha             
experiência  era  outra,  porque  eu  não  tava  só  como  brasileiro,  mas  eu  tava              
como…  como  pesquisador  (...)  então  tinha  outros  capitais  simbólicos  que           
passavam  a  fazer  parte  dessa  minha...  dessa  minha  entrada  naquele  país,            
né?”   (Professor   entrevistado   8)  

“na  Universidade  do  Minho,  isso  dá  pra  perceber.  A  desigualdade  de,  né,  de              
servidor  para  com  o  professor  a  dos  estudantes  para  com  os  professores,             
é…  o  respeito  ao  professor  que  é  intenso  lá  em  Portugal,  na…             
principalmente   na   universidade.”   (Professor   entrevistado   11)   

  2.5.   Presença   brasileira   em   Portugal   

Não  é  novidade  que,  em  Portugal,  a  presença  migratória  brasileira  bastante            

expressiva:  “No  ano  passado,  mais  de  80  mil  pessoas  deixaram  o  Brasil  com  destino  à                

Portugal,  e  lá  já  formam  a  maior  colônia  de  estrangeiros  residentes,  de  acordo  com  dados                

do  Relatório  de  Imigração,  Fronteiras  e  Asilo  2017,  divulgado  pelo  SEF  (Serviço  de              

Estrangeiros  e  Fronteiras)  lusitano.”  No  entanto,  os  sites  de  notícias  tem  divulgado             39

depoimentos  que  expressam  a  desilusão  de  boa  parcela  dos  brasileiros  a  respeito  do  país.               

A  princípio,  o  desejo  da  maioria  dos  brasileiros  é  fugir  da  violência  do  Brasil  e  se  inserir  em                   

um  ambiente  cujo  estilo  de  vida  seja  “europeu”.  No  entanto,  apesar  da  pouca  violência               

através  de  assaltos  e  furtos,  e  apesar  de  não  haver  conflitos  armados  em  Portugal  como                

existem  em  muitas  cidades  brasileiras,  brasileiros  precisam  conviver  com  muitos  tipos  de             

violência:  discriminações  das  mais  variadas  e  desvalorização  da  mão  de  obra.  “Europeu”,             

como  pode  ser  analisado  ao  longo  do  trabalho  aparece  como  sinônimo  de  sucesso,              

parâmetro   de   qualidade.   É   uma   forma   essencializada   de   enxergar   a   região.   

As  queixas  de  discriminação  mais  comuns,  presentes  em  alguns  sites  de  notícias,             

feitas  por  brasileiros  são  de  racismo,  xenofobia  e  machismo.  O  racismo  proveniente  dos              40

processos  de  racialização  das  identidades  nacionais  do  Brasil  e  de  Portugal  também  está              

inserido  na  xenofobia  e  no  machismo.  A  xenofobia,  por  sua  vez,  tem  a  raça  como  elemento                 

estruturante  devido  às  narrativas  que  dizem  respeito  à  mestiçagem  brasileira  que  racializam             

39  "Muitos  não  aguentam":  a  situação  dos  brasileiros  que  tentam  a  vida  em Portugal.  InfoMoney.  São                 
Paulo,  11  de  setembro  de  2018.  Disponível  em:         
< https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/consumo/noticia/7612654/muitos-nao-aguentam-a-s 
ituacao-dos-brasileiros-que-tentam-a-vida-portugal- >.   Acesso:   27/09/2018.   
40RIBEIRO,  Ricardo.  ‘És  garota  de  programa?':  contra  preconceito  em  Portugal,  brasileiros  mudam             
até  o  sotaque.  Uol.  Lisboa,  11  de  setembro  de  2018.  Disponível  em:             
< https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/09/11/usa-esse-seu-corpo-de-brasileir 
a-e-resolve-xenofobia-chega-a-portugal.htm >.   Acesso   em:   27/09/2018.  
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o  imaginário  sobre  Brasil.  Em  relação  ao  machismo,  mulheres  brasileiras,  ainda  que             

visualmente  possam  ser  reconhecidas  como  brancas,  podem  ser  vistas  como  “sexualmente            

disponíveis”  (ALVES,  2012,  p.  142)  e  “hipersexuais”  devido  ao  imaginário  sobre            

mestiçagem,  já  mencionado,  e  sobre  a  cultura  brasileira.  Na  visão  racista,  a  propensão  a               

ser   “hipersexual”   seria   uma   herança,   portanto,   negra   e   indígena.   

Essa  visão  das  mulheres  brasileiras  pode  criar  situações  de  rivalidade  entre            

mulheres  portuguesas  e  brasileiras,  como  destaca  a  professora  entrevistada  2.  No  caso,  a              

professora  comentou  sobre  a  manifestação  que  houve  em  Bragança  contra  mulheres            

brasileiras  porque,  segundo  ela,  lá  havia  um  bordel  onde  boa  parcela  das  prostitutas  eram               

brasileiras  que  estariam  “tirando”  os  homens  portugueses  das  suas  famílias.  Mais  uma  vez,              

a  pessoa  estrangeira  é  vista  como  aquela  que  está  “levando  problemas”  a  Portugal  ao  invés                

de  se  compreender  o  fenômeno  como  um  problema  interno:  falta  de  responsabilidade  e              

fidelidade   de   uma   parcela   dos   homens   portugueses.   

A  imagem  socialmente  construída  da  mulher  brasileira  ligada  à  prostituição           
em  Portugal  também  remete  ao  imaginário  colonial.  "Uma  vasta  bibliografia           
enaltece  a  beleza  brasileira,  a  mestiçagem  sexual  e  racial,  opondo           
mulheres   brasileiras   e   portuguesas",   lembra   Santos.    41

Outros  professores  entrevistados  também  comentaram  sobre  o  estigma  da          

prostituição  tais  como  o  entrevistado  12  que  destacou  que  ofensas  a  mulheres  brasileiras              

podem  ocorrer  caso  viagem  sozinhas.  Inclusive,  a  professora  entrevistada  13  alega  ter             

ouvido “as  putas  brasileiras  chegaram” ,  acompanhada  de  sua  filha  de  14  anos,  no              

Aeroporto  de  Lisboa,  em  2011.  No  entanto,  a  mesma  professora  comentou  que,  na  posição               

de  pesquisadora,  recebeu  bastante  respeito  nos  espaços  que  frequentou,  sem  se  sentir             

submissa  (enquanto  mulher).  Tal  depoimento  reafirma  o  que  foi  dito  anteriormente:  a             

universidade  se  destacou  nos  depoimentos  coletados  como  espaço  de  proteção  para  os             

professores.  É  importante  destacar  que  a  proteção  funcionou  especificamente  para           

professores  pesquisadores,  uma  vez  que,  alunos  de  graduação  brasileiros,  por  exemplo,            

podem  se  sentir  mais  vulneráveis  devido  às  hierarquias  universitárias  que  também  foram             

comentadas  durante  boa  parte  das  entrevistas.  Apenas  a  professora  entrevistada  3  relatou             

ter  percebido  ausência  de  hierarquias  dentro  dos  espaços  acadêmicos,  no  entanto,  a  sua              

estadia,  dentre  os  entrevistados  foi  a  mais  curta,  de  apenas  2  meses.  Além  disso,  há  muitas                 

notícias  disponíveis  na  Web  que  expõem  depoimentos  de  estudantes  brasileiros  vítimas  de             

xenofobia   em   Portugal.  

41  Idem.  
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Não  é  apenas  no  cotidiano  que  estereótipos  podem  aparecer.  No  meio  acadêmico             

também  há  textos  científicos  que  reforçam  o  olhar  essencialista  sobre  o  brasileiro,  como  é  o                

caso   do   texto   escrito   por   MOTTER   e   MALCHER   (2005):  

(...)  Os  telespectadores  daqui  possuem  acuidade  específica  sobre  esse          
produto  pela  forma  do  fazer  brasileiro,  que  caracteriza  a  produção  da            
telenovela  brasileira.  Essa  telenovela  brasileira  reconhecida  por  apresentar         
inúmeras  tramas  em  uma  mesma  obra,  com  forte  apelo  no  ficcional,  mas             
usando  e  “abusando”  do  cotidiano  real  cria,  assim,  em  muitos  momentos            
interseções  que  dificultam  a  separação  entre  real  e  ficcional.  Explora  ao            
máximo  as  riquezas  naturais  do  meio  ambiente, da  sensualidade  e  do            
erotismo  próprios  do  povo  brasileiro,  prendendo  o  telespectador  em  tramas           
que  são  desvendadas  pouco  a  pouco  (...).  (MOTTER  E  MALCHER,  2005,  p.             
682,   ortografia   adaptada)  

É  preciso  analisar,  portanto,  o  papel  das  narrativas  veiculadas  pelos  produtos            

brasileiros  no  reforço  de  tais  estereótipos.  Como  já  foi  destacado,  produtos  midiáticos             

brasileiros  costumam  ser  produzidos  através  de  olhares  eurocêntricos  que  ajudam  na            

manutenção  do  poder  das  elites  mundiais,  ou  seja,  das  redes  internacionais  da  branquitude.              

A  professora  entrevistada  2,  inclusive,  destaca  a  importância  dos  produtos  midiáticos            

brasileiros   consumidos   em   Portugal,   que   vendem   uma   imagem   brasileira   caricaturada.   

Os  portugueses  têm  amplo  acesso  a  produtos  midiáticos  brasileiros,  então  não  se             

pode  presumir  de  que  essas  discriminações  sejam  fruto  apenas  de  um  etnocentrismo.  Em              

concordância  com  Liv  Sovik,  é  possível  compreender  tal  situação  como  desvalorização  do             

outro  somada  a  distorções  sobre  a  realidade.  Tais  distorções,  portanto,  podem  ser  feitas  em               

cumplicidade   com   as   narrativas   produzidas   por   brasileiros.   

De  acordo  com  a  especialista,  estão  associados  à  identidade          
brasileira  em  Portugal  alegria,  simpatia,  cordialidade,  mestiçagem,        
sensualidade,  além  de  futebol  e  samba,  mas  também  atributos          
negativos,  como  malandragem,  bagunça,  barulho  e  sensualidade        
exacerbada/vulgaridade.  

"Tais  imagens  são  influenciadas  pelo  gênero,  sendo  aos  homens          
imputado  a  malandragem  e  às  mulheres  a  sensualidade,  sendo  elas,           
ainda,  consideradas  calorosas,  fáceis,  belas,  etc.  Um  passo  pequeno          
distancia  essas  representação  da  ideia  de  falta  de  caráter  e  de            
prostituição.  E  tais  visões  são  amplamente  destacadas  e  reforçadas          
pelos   meios   de   comunicação   portugueses",   afirma.  42

 

  

42  Idem.  
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3.   FLUXOS   ENTRE   BRASIL   E   PORTUGAL:   ESTRATÉGIAS   DE  

INTERNACIONALIZAÇÃO   DO   MEIO   ACADÊMICO  

A  universidade  é  um  espaço  de  grande  importância  para  internacionalização  que  é             

capaz  de  promover  a  circulação  de  conhecimento  e  de  pessoas  por  diversas  partes  do               

mundo.  Uma  vez  que  os  entrevistados  desta  investigação  foram  professores  universitários,            

foi  importante  observar  os  relatos  sobre  como  as  oportunidades  apareceram,  como  foram             

aproveitadas  e  quais  eram  os  objetivos  envolvidos.  A  partir  desses  depoimentos,  análises             

foram  feitas  sobre  estratégias  de  internacionalização  e  em  qual  contexto  internacional  as             

universidades   brasileiras   estão   inseridas.  

3.1.   O    softpower    português   

É  possível  perceber  as  estratégicas  da  “lusofonia”  funcionando,  ou  tentam  funcionar,            

de  acordo  com  o  que  Nye  (2004)  chama  de softpower . Softpower  é  um  conceito  criado  por                 

esse  autor  para  descrever  a  situação  através  da  qual  um  determinado  grupo  consegue  fazer               

com  que  “o  outro”  tenha  os  mesmos  desejos  e/ou  objetivos  que  ele  sem  que  seja                

necessário  induzi-lo  através  de  dinheiro  ou  coagí-lo.  Para  isso,  é  preciso  que  existam              

compartilhamentos  de  valores  e  que  o  “outro”  sinta  uma  forte  admiração  e  atração  por  esse                

grupo  produtor  desse softpower .  Nesse  sentido,  o  autor  compara  o softpower  com  o              

hardpower  afirmando  que  esse  último  se  baseia  principalmente  em  indução  (através  de             

dinheiro)  e  em  poder  militar,  ou  seja,  é  um  poder  coercitivo.  Já  o softpower  tem  como  base  a                   

admiração,  o  afeto  e/ou  atração.  Nesse  sentido,  o  autor  afirma  que  o softpower  é  difícil  de                 

planejar,  observar  e  controlar  porque  depende  da  visão  que  um  grupo  produz  sobre  o  outro.                

No  entanto,  como  já  vimos,  a  lusofonia  e,  portanto,  Portugal,  possuem  uma  série  de               

privilégios   que   ajudam   a   concretizá-lo.  

“O softpower  de  um  país  baseia-se  basicamente  em  três  recursos:  sua            
cultura  (em  lugares  onde  é  atraente  para  os  outros),  seus  valores  políticos             
(dentro  do  país  e  no  exterior)  e  suas  políticas  externas  (quando  são  vistas              
como  legítimas  e  quando  tem  autoridade  moral.)”  (NYE,  2004,  tradução           
livre)  

Nye  (2004)  afirma  que  a  cultura  tem  a  capacidade  de  produzir  afetos  que  irão               

poupar  uma  grande  parcela  do  trabalho  de  induzir  ou  coagir  o  “outro”  a  algo.  No  entanto,  o                  

autor  também  alerta  que softpower  não  é  necessariamente  sinônimo  de  poder  cultural,  mas              

a  cultura  tem  o  potencial  de  ser  um  recurso  de softpower .  O softpower ,  para  que  seja  eficaz                  

precisa  ser  pensado  de  forma  estratégica  de  acordo  com  o  contexto  e  com  as  afinidades                

pré-existentes   ainda   que   outras   afinidades   inexistes   possam   ser   construídas.  
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Duas  estratégias  de  internacionalização  são  destacadas  por  Marrata  (2007):  ativa  e            

passiva.  O  autor  enfatiza  que  é  importante  reconhecer  as  diferenças  entre  os  dois  tipos  de                

internacionalização,  pois  essa  consciência  colabora  com  medidas  administrativas  e          

acadêmicas  que  devem  ser  coerentes  com  as  necessidades  de  cada  universidade            

orientando  melhor,  dessa  forma,  os  recursos  das  instituições  de  fomento  (MARRARA,  2007,             

p.  254).  Além  disso,  as  duas  estratégias  representam  fluxos  opostos  que  se  complementam.              

Nesse  sentido,  ser  ativamente  internacional  significa  prover  espaços  (ou  ciberespaços)  de            

internacionalização  e  ser  passivamente  internacional  é  estar  presente  nos  espaços  de            

internacionalização  construídos  em  territórios  estrangeiros.  Segundo  seu  ponto  de  vista,  é            

preciso  que  se  discuta  com  igual  importância  os  meios  administrativos  que  colocam  em              

prática   as   ações   de   internacionalização.   

É  possível  perceber  a  expressão  desse softpower  nos  ambientes  acadêmicos           

portugueses,  onde  há  grande  presença  brasileira.  Tal softpower  é  apoiado  por  um  sistema              

de  iniciativas  de  internacionalização  ativa  que,  a  partir  de  uma  agenda  europeia,             

disponibiliza  espaços  específicos  para  o  recebimento  de  alunos  estrangeiros  tais  como            

acomodações  e  ambientes  de  estudo.  Obviamente,  esse  sistema  também  serve  de  alimento             

para  o  softpower  que  reforça  seus  status  como  país  de  referência  atraindo  olhares  para  a                

suposta  lusofonia  que  se  propõem  a  disponibilizar  espaços  de  internacionalização.  Ao            

mesmo  tempo,  Portugal,  pelo  menos  no  que  diz  respeito  às  áreas  da  Comunicação  e               

Informação,  utiliza  a  estratégia  passiva  como  complemento  à  sua  internacionalização  ativa.            

A  professora  entrevistada  2  fez  uma  importante  observação  nesse  sentido  destacando  a             

presença  de  professores  portugueses  em  congressos  no  Brasil  que,  consequentemente,           

eram  capazes  de  estimular  a  ida  de  estudantes  e  professores/pesquisadores  brasileiros            

para  Portugal.  Essa  professora,  inclusive,  afirmou  que  foi  muito  importante  a  empatia  do              

professor  português  durante  o  seu  processo  de  adaptação,  pois,  segundo  ela,  ele  era  um               

bom  conhecedor  da  cultura  brasileira  devido  às  viagens  regulares  ao  país.  Nessa  conversa,              

o  transporte  público  e  a  infra-estrutura  das  ruas  e  dentro  da  universidade  em  Portugal  foram                

bastante  elogiados.  A  partir  das  experiências  positivas,  a  professora  estabeleceu  um            

compromisso   com   o   país   de   longa   data:   

“ Academicamente  eu  procuro  sempre  fazer  pesquisas  que  possam         
envolver  Portugal  e  Brasil  (...)  eu  procuro  estar  inserida  também  nos            
congressos  eventualmente  lá  levando  alguma  coisa  do  Brasil,  ou  trazendo           
objetos  de  pesquisa  de  lá  para  o  Brasil,  não  é?  Também  participo  e  sou               
muito  convidada  em  bancas  de  tese,  de…  de  doutorado  e  também  de             
mestrado.  (...)  eu  continuo  sistematicamente  com  Portugal  alimentando         
essa  rede  lusófona.  (...)  E  eu  também  gosto  de  viajar  por  lá  sem  é...  sem                
ser  vinculada  a  questões  acadêmicas.  E  aí  férias  mesmo,  né?  Pra  visitar             
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museus,  pra  visitar  a  programação  cultural  da  época,  cinema,  teatro”           
(Professora   entrevistada   2)  

“A  adaptação  foi  muito  tranquila  porque  eu  fiquei  morando,  é...  na  casa  dos              
professores  da  Universidade  Fernando  Pessoa,  que  é  ao  lado  do…  do            
prédio  que  a  universidade  construiu  pra  receber  os  alunos  bolsistas.  Os            
bolsistas  que  vem  de  toda  a  Europa  através  do…  do…  do  projeto             
ERASMUS,  que  estudam  na  universidade.  É...  a  universidade  tem  esse           
prédio  onde  ficam  os  alunos  de  graduação  e  tem  ao  lado  do  prédio  onde               
ficam  os  professores  convidados  e  eu  fiquei  morando  ali.  (...)  o  Porto  é  uma               
cidade,  primeiro  lugar,  muito  bonita,  muito  acolhedora  e  muito  simples  de  se             
situar,  né?  Porque  de  um  lado  você  tem  o  mar  do  outro  lado  você  tem  o  Rio                  
Douro  e  a  partir  daí  você  se  situa  rapidamente.  Eu  morava  nessa  casa  que               
ficava  quase  a  beira-mar.  (...)  Então  eu  tinha,  a  partir  da  minha  janela,  uma               
certa   vista   pro   mar.”   (Professor   entrevistado   10)  

“Portugal  se  tornou  uma  referência  constante  pra  mim  e  se  tornou  uma             
referência  no  sentido  inclusive,  uma  possibilidade  de  viver  em  Portugal,           
assim,  na  hora  da  aposentadoria.  Segundo  lugar,  eu  passei  a  me  interessar             
por  tudo  que  diz  respeito  a  Portugal.  Então  eu  leio  constantemente  livros             
que  me  chegam  às  mãos  sobre  Portugal.  E  terceiro  lugar,  eu  criei  uma  roda               
de  amigos,  (...)  de  companheiros  que  me  tem,  é...  permitido  voltar  a             
Portugal.  Houve  momentos  em  que  eu  cheguei  a  viajar  3  a  4  vezes  no               
mesmo  ano  pra  atividades  em  Portugal.  Hoje  em  dia  um  pouco  mais  difícil              
com  o  preço  da  passagem,  né?  Mas  pelo  menos  uma  vez  ao  ano  eu  tenho                
o  hábito  de  voltar  a  Portugal  e  me  encontrar  com  professores  pelo  menos              
da  Fernando  Pessoa,  da  Universidade  do  Porto,  da  Universidade  de           
Coimbra,  (...)  às  vezes  da…  da  Universidade  Nova  de  Lisboa,  ou  seja,  eu              
tenho   hoje   um   conjunto   de   relações   enorme.   (Professor   entrevistado10)  

“o  campus  de  Braga  muito  estruturado  e  Portugal  hoje,  hum,  desde  aquela             
época  já  era  um  país,  é...  que  já  trazia  um  conforto,  uma  estabilidade  maior,               
econômica,  social,  com  a  organização,  a  facilidade  da…  da  língua  também,            
com  poucas  coisas  que  eram  estranhas  e  um  deslocamento  muito  fácil            
entre   os   países.”   (Professor   entrevistado   11)  

“Eu  acho  que  eu...  na  minha  vida  pessoal,  eu  acho  que  eu  encontrei,  assim,               
uma  outra  referência  (...)  o  acréscimo  cultural  e  tal  então  sei  se  essa              
palavra...  essa  expressão  é  muito  adequada  mas  acho  que  eu  tive  um             
retorno  positivo  assim  no  sentido  de  ter  mais  vivência  com  atividades            
culturais,  visitas  a  exposições,  museus,  galerias,  bibliotecas  nacionais  e          
aqui  eu  acho  que  a  gente  não  tem  tanto  (...).  <É…  no  caso,  mais               
internacionais  lá,  né?>  Isso.  É  porque  é…  eu  acho  que  o  trânsito  na  Europa               
é   muito   fácil   ir   de   um   país   pra   outro   né?”   (Professora   entrevistada   13)  

Marrara  (2007)  afirma  que  a  internacionalização  da  pós-graduação,  do  ponto  de            

vista  mais  mercadológico,  se  realiza  “pela  oferta  de  cursos  internacionalmente  populares,            

pela  organização  de  eventos  de  porte  internacional,  pela  atração  de  alunos  e  pesquisadores              

estrangeiros  ou  pelo  grande  número  de  publicações  dos  pesquisadores  da  casa  em             

periódicos  internacionais”.  Do  ponto  de  vista  acadêmico,  a  internacionalização  busca “(...)            

utilizar  as  potencialidades  do  intercâmbio  de  pessoas,  experiências  e  informações  para            

desenvolver  seus  padrões  internos  de  ensino  e  pesquisa  e  resolver  problemas  de  interesse              

comum   a   diferentes   comunidades”   (MARRARA,   2007,   p.   246).  
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Borges  e  Afonso  (2018)  destacam  que  os  países  mais  ativamente  internacionais  são             

os  Estados  Unidos  e  o  Reino  Unido,  e  os  denomina  como  “Mecas  do  Conhecimento”  (p.                

62).  No  entanto,  esses  não  são  apontados  pelos  autores  como  os  países  mais              

passivamente  internacionais.  No  caso,  os  países  que  mais  enviam  alunos  para  o  exterior              

são  a  China,  a  Índia  e  a  Alemanha.  Nesse  sentido,  as  duas  “mecas”  citadas  costumam                

receber  um  grande  número  de  estudantes  de  todo  o  mundo,  incluindo  portugueses  e              

brasileiros,  mas,  segundo  os  autores,  não  enviam  seus  estudantes  de  maneira  equitativa             

para  o  Brasil  e  para  Portugal  (p.  62-63).  Apesar  dos  autores  reconhecerem  que  Portugal               

pertence  “ao  lado  de  lá”  da  “linha  do  pensamento  abissal”  (SANTOS,  2009  apud  BORGES  e                

AFONSO,  2018),  eles  categorizam  Portugal  e  Brasil  como  pertencentes  a  uma  suposta             

semiperiferia  (p.  63),  o  que  causa  um  apagamento  da  percepção  dos  privilégios             

portugueses  no  que  diz  respeito  da  sua  presença  em  uma  agenda  acadêmica  de  fluxo  de                

alunos  como  é  o  caso  do  Programa  Erasmus  +,  que,  apesar  de  aceitar  alunos               

não-europeus  em  algumas  ocasiões,  tem  como  objetivo  central  a  circulação  de  estudantes             

intra-europeia.   

“Por   que   Portugal?”   (Maria   Elizabeth)  
“Bem,  eu  fazia  o  doutorado  na  Universidade  Metodista  de  São  Paulo  (...)  No              
período  de  2004,  é...  nós  recebemos  uma  informação  da  União  Europeia            
que  foi  um  chamado  de  bolsa  do  programa  ALBAN,  na  época,  que  era              
destinado  para  pesquisadores  latino-americanos  com  intenção  de  fazer  o          
doutorado  pleno  ou  pós-doutorado  ou  doutorado  sanduíche  em  algum  país           
da  União  Europeia  (...)  Portugal  foi  escolhido  porque  fazia  parte,  né?  Da             
União  Europeia,  inclusive  a  sede  do  programa  ALBAN  era  na  cidade  do             
Porto,  em  2003  eu...  eu  fui  a  um  congresso  em  Marília,  interior  de  São               
Paulo,  (...)  e  lá  estava  o  professor  [de  Portugal]  (...)  então  ele,  muito              
próximo  dos  meus  professores,  (...)  A  burocracia  era  imensa  de           
documentação,  de  cartas,  de  comprovação  de  recursos,  e  tudo  mais  (...)  E             
facilitou  muito  (...)  conhecer  o  pesquisador  que  iria  ser  o  tutor,  não  é?  (...)               
Esse  pesquisador  também  tem  vínculo  com  o  Brasil.  Então  na  verdade  eu             
digo  que...  que  Portugal  me  escolheu  porque  eu  não  tinha  nenhuma,  é...             
intenção  em  fazer  um  pós-doutora...  um  douto…  um  doutorado  sanduíche           
em  Portugal.  Na  verdade  eu  tinha  preferência  por  Alemanha,  é...  por            
Espanha,  eventualmente  (...)  até  então  eu  tinha,  claro,  leitura  de  autores            
portugueses  (...)  Quando  foi  setembro  de  2004,  viajei  pela  primeira  vez  a             
Portugal.  Eu  não  conhecia  o  país.  A…  as  referências  de  Portugal,  a  mim,              
claro,  eram  referências  no  campo  da  história  e  também  no  campo  familiar.             
Os  meus  antepassados  eram...  foram  portugueses  na  região  de  Évora  do            
Alentejo  tudo,  mas  eu  não  tinha  essa  intimidade  ou  desejo”  (Professora            
entrevistada   2)  

Portugal,  independente  de  quaisquer  problemas  internos  (políticos,  financeiros,  etc.),          

está  inserido  em  uma  rede  de  países  europeus  através  da  qual  possui  privilégios,  ainda  que                

exista,  em  algum  grau,  a  sua  invisibilização  no  meio  científico,  Portugal  possui  recursos  que               

estão  fora  do  alcance  brasileiro.  Na  maneira  como  alguns  autores  dos  Estudos  Lusófonos              
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criticam  o  poder  dos  E.U.A,  cria-se  um  apagamento  da  percepção  desses  privilégios.  O              

caso  da  professora  entrevistada  2  é  interessante  porque,  a  princípio,  Portugal  não  era  o               

foco  do  seu  planejamento  de  intercâmbio,  mas,  por  fazer  parte  da  Europa  e  às  estratégias                

de  internacionalização  portuguesas  (dentro  de  uma  agenda  europeia),  se  tornou  o  país  de              

destino.  Consequentemente,  tal  situação  transformou  Portugal  em  referência         

(epistemológica)   para   mais   uma   pesquisadora   brasileira.  

3.2.   Hierarquização   das   estratégias   de   internacionalização   

Biava  e  Stallivieri  (2017)  citam  as  publicações  científicas  como  o  principal  meio  de              

divulgação  científica.  Nele,  as  autoras  defendem  que  “a  universidade  brasileira  precisa  fazer             

parte  do  saber  internacional”  (p.  137).  No  entanto,  nesse  mesmo  texto  elas  também              

mencionam  que  as  universidades  latino-americanas  precisam  seguir  tendências         

internacionais  para  que  se  “desenvolvam”  e  “alcancem”  países  “mais  desenvolvidos”.  Ou            

seja,  países  considerados  centrais  são  vistos  como  “o  futuro”  que  o  Brasil  supostamente              

precisa  alcançar.  Essa,  portanto,  é  uma  narrativa  que  expressa  uma  mentalidade  de             

adequação  ao  que  já  é  pré-determinado  como  caminho  para  o  sucesso  internacional.  Da              

mesma  forma,  as  estratégias  ativas  e  passivas,  na  leitura  de  alguns  textos  científicos  e               

institucionais  brasileiros,  são  organizadas  de  forma  hierárquica  entre  “quem  ensina  e  quem             

aprende”.  O  aprendizado  não  é  tratado  de  maneira  cambiante.  Um  exemplo  pode  ser  o               

Programa   Estudantes-Convênio   de   Pós-Graduação   (PEC-PG)   que   se   dedica   à:  

(...)  formação  de  recursos  humanos  de  países  em  desenvolvimento,  com  os            
quais  o  Brasil  mantém  Acordo  de  Cooperação  Educacional,  Cultural  ou  de            
Ciência  e  Tecnologia,  para  que  possam  realizar  doutorado  pleno  em           
Instituições   de   Ensino   Superior   –   IES   brasileiras.   43

É  importante  que  acordos  de  fluxos  de  estudantes,  professores  e  pesquisadores            

sejam  feitos  em  países  periféricos  para  que  os  mesmos  criem  um  contexto  de  cooperação               

mútua  para  que  assim,  em  conjunto,  consigam  superar  as  desvantagens  causadas  pela             

manutenção  dos  privilégios  de  países  centrais.  No  entanto,  quais  tipos  de  leituras  são  feitas               

desses  acordos?  É  preciso  atenção  para  que  não  se  reproduza  nas  periferias,  as  lógicas               

impostas  pelo  olhar  eurocêntrico  capaz  de  construir  hierarquias  essencialistas  destacando           

alguns   países   como   “centrais”   dentro   de   espaços   à   margem   do   capitalismo   eurocentrado.  

Considerando  que  diversas  e  aprofundadas  análises  sobre  a         
pós-graduação  brasileira  estão  sendo  abordadas  neste  PNPG  2011-2020,         
este  capítulo  se  concentrará  inicialmente  no  exame  da  produção  científica,           

43  Em   anexo   há   a   lista   de   países   com   os   quais   o   Brasil   tem   acordo   de   cooperação   através   do  
PEC-PG.  
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enquanto  medida  da  presença  internacional  da  ciência  brasileira,  para          
posteriormente  abordar  as  ações  e  mecanismos  de  cooperação         
internacional  e  suas  sinergias  com  as  atividades  de  publicação.  Além  da            
presença  da  ciência  brasileira  propriamente  dita,  o  capítulo  aborda  também           
a  ação  de  diversas  instituições  e  empresas  no  desenvolvimento  de           
tecnologias  de  ponta  e  na  transferência  de  tecnologia  para  países  em            
desenvolvimento.   44

O  PNPG,  nessa  lógica,  refere-se  aos  demais  países  periféricos  de  forma            

excessivamente  passiva,  como  se  o  Brasil  fosse  apenas  “transferir”  tecnologia  (e            45

conhecimento),  no  entanto,  apesar  de  expressar  o  interesse  no  estreitamento  das  relações             

de  ajuda  mútua,  não  transmite-se  de  maneira  profunda  um  interesse  em  aprender  (e              

portanto,  trocar  conhecimentos)  com  tais  países.  É  como  se  estudantes  e  professores             

desses   países   não   tivessem   o   que   ensinar:   

As  ações  de  cooperação  internacional  de  um  país  podem  ser  classificadas            
em   três   vertentes:   
-  usuário,  quando  o  país  em  desenvolvimento  ainda  não  tem  capacidade  de             
pesquisa   instalada;   
-  mutuário,  quando  o  país  já  logrou  estabelecer  uma  base  científica  e  pode              
desenvolver   cooperações   de   forma   simétrica,   ou   quase,   com   outros   países;   
-  provedor,  quando  o  país  pode  apoiar  outros  países  na  capacitação  em             
C&T&I.    46

Caso  haja  um  real  interesse  em  transformar  as  estruturas  de  poder  mundial,  é              

preciso  reconstruir  o  pensamento  de  maneira  que  as  periferias  passem  a  ser  vistas  como               

mais  valiosas  do  que  a  ideia  que  o  rótulo  “subdesenvolvimento”  ou  “em  desenvolvimento”              

impõem.   Ou   seja,   como   produtoras   de   conhecimentos   válidos.  

3.3.   Comunicação   científica   em   “Língua   Portuguesa”   

Tanto  nos  meios  científicos  quanto  nas  vidas  cotidianas,  no  Brasil  e  em  Portugal,              

existe  uma  série  de  questionamentos  acerca  do  que  é  a  “Língua  Portuguesa”.  Português?              

44 Internacionalização  da  Pós-graduação  e  a  cooperação  Internacional  (Presença  Internacional  da            
Ciência  e  da  Tecnologia  Brasileiras).  Brasil.  Ministério  da  Educação.  Coordenação  de            
Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior.  Plano  Nacional  de  Pós-Graduação  -  PNPG             
2011-2010  /  Coordenação  de  Pessoal  de  Nível  Superior.  -  Volume  I.  ISBN  978-85-88648-16-0.              
Brasília,   DF:   CAPES,   2010.  
45  “Concessão  de  bolsas  de  doutorado  pleno,  em  IES  brasileiras,  a  professores  universitários,              
pesquisadores,  profissionais  e  graduados  do  ensino  superior  dos  países  em  desenvolvimento  com  os              
quais  o  Brasil  mantém  Acordo  de  Cooperação  Educacional,  Cultural  ou  de  Ciência  e  Tecnologia               
visando  o  aumento  de  qualificação  necessária  para  que  o  estudante  possa  contribuir  para  o               
desenvolvimento  de  seu  país.”COORDENAÇÃO  DE  APERFEIÇOAMENTO  DE  PESSOAL  DE  NÍVEL           
SUPERIOR.  PROGRAMA  DE  ESTUDANTES-CONVÊNIO  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  -  PEC-PG.         
EDITAL   No   25/2018.   Acesso   em:   26/06/2018.  
46Internacionalização  da  Pós-graduação  e  a  cooperação  Internacional  (Presença  Internacional  da           
Ciência  e  da  Tecnologia  Brasileiras).  Brasil.  Ministério  da  Educação.  Coordenação  de            
Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior.  Plano  Nacional  de  Pós-Graduação  -  PNPG             
2011-2010  /  Coordenação  de  Pessoal  de  Nível  Superior.  -  Volume  I.  ISBN  978-85-88648-16-0.              
Brasília,   DF:   CAPES,   2010.  

 



62  

Brasileiro?  Português-brasileiro?  O  mesmo  idioma?  Duas  versões  do  mesmo  idioma?  Dois            

idiomas  diferentes?  Ainda  que  a  intenção  deste  trabalho  não  seja  aprofundar  em             

questionamentos  linguísticos,  como  uma  investigação  da  área  da  Comunicação,  é           

importante  indagar:  por  quais  meios  há  as  supostas  aproximações  linguística  e  cultural?             

Quais  narrativas  estão  envolvidas  nessas  dinâmicas?  Que  relação  existe  entre  essas            

narrativas   e   a   internacionalização   da   ciência   brasileira   através   da   Portugal?  

Portugal,  através  do  Museu  Nacional  de  Arte  Antiga,  apresenta  a  todos  os             
visitantes,  nacionais  e  internacionais,  o  melhor  da  produção  cultural  que           
demonstra,  uma  vez  mais,  o  seu  papel  como  produtor  e  produto  de  boas              
práticas  de  comunicação  global,  sua  matricial  vocação  identitária,  através          
dos  registos  históricos  de  natureza  científica,  artística,  cultural  e  comercial.           
Este  movimento  cumpriu-se  da  Europa  para  o  Mundo  e  deste  para  a             
Europa,  para  onde  os  portugueses  sempre  trouxeram,  entre  o  século  XV  e             
a  atualidade,  essa  riqueza  primordial  que  é  a  imensa  diversidade  humana.            
(RIBEIRO   FP,   2018,   p.   306)  

Segundo  Ribeiro  FP  (2018),  o  trecho  acima  faz  parte  de  um  texto  introdutório  de               

uma  exposição  internacional  que  aconteceu  no  Museu  Nacional  de  Arte  Antiga  em  2009              

chamada  “Englobando  o  globo:  Portugal  e  o  mundo,  nos  séculos  XVI  e  XVII”.  A  autora                

argumenta  que  tal  narrativa  é  resultado  de  uma  mentalidade  de  identidade  nacional             

portuguesa  atrelada  à  memória  da  nação  “pioneira  dos  mares”  que  construiu-se  como             

mediadora  entre  a  Europa  e  o  resto  do  mundo.  Essa  nação  teria  oferecido  “novos  mundos                

ao  mundo”.  Portanto,  tal  narrativa,  segundo  ela,  faz  parte  do  senso  comum  português.              

Nesse  sentido  há  a  lógica  que  legitima  Portugal  enquanto  país  provedor  de  espaços  de               

“multiculturalismo”.  É  perceptível,  dessa  maneira,  que  os  discursos  sobre  a  lusofonia  são             

pautados  nessa  mesma  lógica.  No  entanto,  essa  visão  “multiculturalista”,  de  maneira            

ambígua,  gera  uma  série  de  questionamentos  a  respeito  da  língua  portuguesa  uma  vez  que,               

a  partir  da  argumentação  multiculturalista,  criam-se  acordos  de  cooperação  com  ex-colônias            

com  a  proposta  de  promover  a  “Língua  Portuguesa”  respeitando,  em  algum  nível,  a              

diversidade  linguística,  mas,  paradoxalmente,  tenta-se  “ajustar”  essa  diversidade  em  um           

“único   idioma”   através   de   acordos   ortográficos.   47

47Realizaram-se  já  várias  conferências  de  Linguística  Aplicada  (LA)  e  outras  sobre  a             
internacionalização  da  língua  portuguesa,  incluindo  o  “Plano  de  Acção  de  Lisboa”,  adoptado  na  “X               
Conferência  da  CPLP”  de  Díli  em  2014  para  esse  efeito.  A  meu  ver,  são  necessários  maiores                 
esforços  com  vista  a  articular  as  importantes  dimensões  da  Política  Linguística  e  da  Planificação               
Linguística  no  tratamento  das  inúmeras  questões  envolvendo  a  lusofonia,  incluindo  o  facto  de  que,  ao                
projectar-se  como  língua  internacional,  a  língua  portuguesa  tem  o  potencial  de,  através  de  si,  poder                
ajudar  a  promover,  em  todos  os  sentidos,  as  nações  e  comunidades  que  falam  a  língua  portuguesa                 
como  língua  materna,  língua  segunda,  língua  estrangeira  e/ou  língua  na  diáspora.  (...)  (LOPES  AJ,               
2018,   p.   32)  
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Sem  entrar  em  muitos  detalhes,  Monteiro  (2013)  destaca  a  polêmica  da  Reforma             

Ortográfica  da  Língua  Portuguesa  que  “uniformizou”  o  idioma  escrito  privilegiando  o            

português  do  Brasil  “o  que  fomentou  alguns  debates  em  torno  da  problemática  da  origem  da                

língua”  (p.  36).  Percebe-se  que  essa  questão  é  polêmica  porque,  durante  as  entrevistas,              

boa  parte  dos  entrevistados  manifestou  comentários  extras  após  responder  uma  pergunta            

criada  para  ter  respostas  objetivas,  do  tipo  “sim”  ou  “não”,  a  respeito  da  língua  portuguesa.                

Foi  perguntado  se  “o  português  é  difícil  de  entender?  A  língua  falada”.  O  professor               

entrevistado  12  relatou  que  acha  “um  pouco”  difícil,  a  professora  entrevistada  13  comentou              

que  “não  é  difícil”  e  o  professor  entrevistado  9  disse  que  sentiu  bastante  dificuldade  no  início                 

da  adaptação.  Todos  os  entrevistados  responderam  essa  mesma  pergunta  e  o  nível  de              

dificuldade  relatado  foi  alto  na  maioria  das  respostas.  Após  responderem  a  pergunta,  de              

forma  espontânea,  esses  três  professores  acrescentaram  algumas  observações         

interessantes:   

“eles  [os  portugueses],  inclusive,  se  valem  disso  muitas  vezes  usam  do            
modo  português  de  Portugal  de  falar  como  uma  ideia  de  uma  certa             
superioridade  em  relação  aos  outros  falares  do  português.  (...)  Como  se  os             
portugueses  (...)  falassem  português  mais  corretamente  que  os  outros          
povos   que   falam   português.   (Professor   entrevistado   12)  

“o  português  de  Portugal,  por  exemplo,  ele  segue  uma  gramática  ainda...  é             
igual  a  gramática  francesa  (...)  é...  a  utilização,  é...  o  emprego  correto  do...              
dos  artigos  (...)  Eu  diria  que  a  gramática  do  português…  do  português  de              
Portugal  segue  ainda,  é...  uma  forma  mais  tradicional  e  tal  e  que  a  nossa...               
o  nosso  português  à  brasileira,  né,  e  que  eu  concordo  com  Caeteano,  acho              
que  deveria  ser  brasileiro  mesmo  porque  o  português,  ele  não  é            
exatamente  a  mesma  coisa  pelas  influências  de  outros  idiomas,  pela  forma            
como  nos  adaptamos,  né?  Isso  também  vai  mudando,  é...  a  gramática            
assim  nesse  sentido  de  que  somos  muito  mais  flexíveis,  mesmo  na  forma             
de  escrita.  (...)  eu  tive  meu  texto  escrito  com  uma  colega  da  UFMG  e  nós                
enviamos  pra  uma…  uma  revista  conceituada  e  tal  portuguesa  e  ,  nossa...             
eu  já  tava  ficando  já  estressada  porque  ela  [a  parecerista]  pediu  pra  gente              
refazer  umas  8  vezes.  Ela  não  queria  que  tivesse  nenhum...  quase  que             
nenhum  resquício  do…  do  português-brasileiro.  Ela  queria  que  estivesse          
escrito  no  português  de  Portugal.  (...)  Mas  achei  que  aquilo  exagerou  um             
pouco,  assim,  na  forma  de  escrita  quando  é  pra  uma  revista,  por  exemplo,              
né,  periódico,  um  tanto  mais  conceituado  eles  exigem…  têm  um  rigor  assim             
muito   grande,   né   (risada).”   (Professora   entrevistada   13)  

“eu  vou  com  muita  frequência,  hã,  à  Argentina,  Paraguai,  Chile,  Uruguai,            
hã,  e...  claro,  cada  um  fala  de  um  jeito,  mas,  é…,  o  espanhol  deles  é,  pra                 
mim,  é  muito  mais  fácil  de  entender  do  que  o  espanhol,  hã,  da  Espanha,               
(...)  mas  se  eu  comparar,  é...  a  dificuldade  que  eu  tive  da…  da...  de               
entender  a…  a  língua  espanhola  depois  de  ter  uma  experiência  aqui  com             
os  países  da  América  do  Sul  e  Portugal,  sendo  brasileiro,  eu  tive  mais              
dificuldade  com  Portugal.  (...)  depois  eu…  eu  pude,  é...  conversar  com  o             
professor  lá  da  faculdade  de  letras,  de  Lisboa  e...  português,  e  ele  me  fez  a                
observação  muito  interessante,  ele  disse  que  gostava  muito  da…  da           
maneira  como  a  gente  falava  a  língua  portuguesa  porque,  segundo  ele,  nós             
éramos  mais  fiéis  ao  português  de  Camões  do  que  eles.  (...)  a  maneira  que               
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os  portugueses  falam  hoje,  é...  de  certa  forma,  é...  é  uma,  é…  ela              
degenerou   a…   a   língua   portuguesa   de   Camões”.   (Professor   entrevistado   9)  

No  primeiro  caso,  o  professor  entrevistado  12  apontou  que  os  portugueses            

acreditam  que  falam  mais  corretamente  e  que  se  sentem  superiores  dessa  forma.  Já  no               

segundo,  é  possível  observar  que  a  professora  entrevistada  13  acredita  que,  em  Portugal,  o               

uso  da  gramática  é  mais  tradicional  citando  como  exemplo  o  uso  dos  artigos.  O  professor                

entrevistado  9  contou  a  história  do  professor  que  admira  a  forma  de  falar  do  brasileiro                

devido  a  uma  suposta  fidelidade  à  forma  de  falar  em  Portugal  alguns  séculos  atrás.  A  lógica                 

de  que  Portugal  é  o  parâmetro  de  qualidade.  No  primeiro  caso,  esse  seria  o  ponto  de  vista                  

dos  próprios  portugueses  que  foi  questionado  pelo  professor  entrevistado  12,  a  professora             

entrevistada  13  legitimou  esse  olhar  alegando  que  concorda  que  o  uso  deles  é  mais               

tradicional  e  correto  enquanto  a  versão  brasileira  é  mais  flexível  e  o  professor  entrevistado  9                

relatou  que  um  professor  português  usou  como  referência  o  idioma  na  sua  forma  antiga  e                

não  atual,  mas  Portugal  também  é  o  motivo  pelo  qual  o  professor  português  declara               

admiração. No  caso  da  professora  entrevistada  13  parece  que  a  situação  ocorreu  em  uma               

ocasião  formal  legitimada  pelo  espaço  acadêmico  para  “cumprir  o  rigor  da  produção             

escrita”.  A  Universidade,  portanto,  como  parte  da  sociedade,  influencia  e  é  influenciada  pelo              

senso   comum   (e   pelo   contexto   cultural).   

Quando  percebe-se  a  rejeição  de  portugueses  pelo  Acordo  Ortográfico,  pelo  menos            

três  possibilidades  de  interpretação  são  possíveis:  (1)  elas  acontecem  devido  a  um             

narcisismo  através  do  qual,  os  portugueses  acreditam  ter  a  posse  sobre  a  língua  e,               

portanto,  o  direito  “natural”  de  impor  e/ou  controlar  as  regras  e  os  códigos  linguísticos;  (2)                

eles  não  querem  ser  influenciados  por  ex-colônias;  (3)  acreditam  que  o  Acordo  Ortográfico              

não  faz  sentido  porque  os  países  são  muito  diferentes.  Nesse  sentido,  Ribeiro  (2018)              

destaca:   

num  artigo  de  opinião  publicado  em  26  de  março  de  2008,  o  poeta  e  político                
português  Manuel  Alegre  declarou,  em  relação  ao  Acordo  Ortográfico  de           
1990:  “o  que  está  em  jogo  é  uma  questão  de  identidade  nacional”.  Ainda              
neste  contexto,  o  Acordo  foi  descrito,  entre  outras  coisas,  como  “um  ataque             
à  nossa  língua”,  “um  desrespeito  pela  diversidade  e  riqueza  linguística”  e            
“um  erro  histórico”  (Carita,  2008,  p.  16).  Aliás,  entre  as  gerações  mais             
jovens,  as  opiniões  não  diferem.  Os  resultados  de  um  inquérito  aplicado  a             
198  estudantes  universitários  revelou  que  70,7%  rejeitaram  o  Acordo  para           
“proteger  a  identidade  cultural  portuguesa  e  preservar  o  património  cultural           
do  papel  de  liderança  de  Portugal  durante  o  período  do  império”  (Carvalho             
&  Cabecinhas,  2013,  p.  88).  Estes  dois  exemplos  ilustram  como  a  questão             
da  identidade  nacional  emerge  na  vida  pública  portuguesa  com          
regularidade,  quer  seja  com  base  em  razões  políticas,  econômicas  e           
sociais,   ou,   neste   caso,   linguísticas.   (p.   306,   ortografia   adaptada)  
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Com  base  nas  três  hipóteses  destacadas  anteriormente,  é  importante  refletir  sobre            

os  dois  depoimentos  abaixo,  não  tentando  imaginar  a  quantidade  de  pessoas  que  devem              

passar  por  esse  tipo  de  situação,  mas  especificamente  observando  o  comportamento  que  o              

primeiro  entrevistado  da  Uol  descreveu  e  no  que  foi  dito  ao  estudante  brasileiro  no  segundo                

caso.  No  primeiro  caso,  o  entrevistado  relata  rispidez  na  atitude  de  portugueses,  e  no               

segundo,  a  fala  brasileira  é  compreendida  como  “menos  inteligente”.  Nesses  dois  casos             

percebe-se   comportamentos   narcisistas   vindos   dos   portugueses:    

Há  três  anos  em  Lisboa,  o  catarinense  Pedro,  32,  diz  fingir  sotaque             
português  para  ser  tratado  de  maneira  adequada.  "Decorei  as  expressões           
mais  usadas  e  treinei  o  jeito  de  falar  ouvindo  a  TV.  Cansei  de  ser  mal                
atendido,  principalmente  nos  serviços  públicos,  só  de  abrir  a  boca",  disse            
ao   UOL.   48

No  ano  passado,  brasileiros  que  estudam  na  Universidade  de  Coimbra           
publicaram  nas  redes  sociais  uma  seleção  das  piores  frases  que  ouviram  e             
leram,  como  "os  brasileiros  e  os  pretos  deviam  todos  morrer"  e  "aprenda  a              
falar   o   português   direito,   burro!".    49

Algo  curioso  que  pode  ser  notado  em  algumas  falas  é  que  a  ideia  de  “Portugal,  o                 

pioneiro  dos  mares”,  “criador  de  um  mundo  lusófono”,  gera  interpretações  bastante            

mitificadas  sobre  a  realidade  das  ex-colônias.  Existe  ainda  a  crença  de  que  basicamente              

tudo  que  pode  ser  interpretado  como  positivo  em  territórios  alheios  foi  consequência  de              

influências  portuguesas.  O  imaginário  extremamente  positivo  do  período  colonial  induz  o            

tipo  de  pensamento  de  que  a  colonização  portuguesa  foi  inquestionavelmente  boa  para             

todos  e  essa  visão,  por  vezes,  pode  ser  reforçada  pelo  próprio  imaginário  brasileiro  que               

apesar  de  enxergar  o  papel  da  colonização  Portuguesa  de  maneira  muito  mais  negativa,              

acredita   que   Portugal   “pelo   menos   criou   o   Brasil   para   o   mundo”:   

“notávamos  que  nós  éramos  bem  recebidos  pelo  fato  de  sermos  estudantes            
e  também  bolsistas,  ou  seja,  acho  que  uma  questão  econômica  também            
chamava  a  atenção  deles  nesse  sentido.  Nós  estávamos  lá,  é…           
subsidiados  pelo  governo  brasileiro  pra  estudar,  nós  não  estávamos  indo           
em  busca  de  trabalho,  (...)  nós  éramos  recebidos  em  função  do  momento             
político  do  Brasil.  Isso  era  muito  marcado,  assim.  No  táxi,  nas  conversas  na              
rua,  no  ônibus.  É…  em  função  do...  do  governo  Lula,  por  exemplo.  Pra  eles               
isso  era  uma  dado  muito  forte,  e  sempre  era  motivo  de  conversa,  né?  (...)               
Pra  alguns,  é...  de  certa  forma,  foi  (...)  uma  herança  que  Portugal  teria              
deixado  de  que  nós  (...)  o  que  aparecia  era  às  vezes,  assim,  algo  como,               
“vocês  estão  bem  porque  também  foram  nossa  colônia”,  né?  “Nós           
deixamos  o  Brasil  bem.  Deixamos  o  Brasil  organizado.”  O…  é...  “Estivemos            

48  RIBEIRO,  Ricardo.  ‘És  garota  de  programa?':  contra  preconceito  em  Portugal,  brasileiros  mudam              
até  o  sotaque.  Uol.  Lisboa,  11  de  setembro  de  2018.  Disponível  em:             
< https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/09/11/usa-esse-seu-corpo-de-brasileir 
a-e-resolve-xenofobia-chega-a-portugal.htm >.   Acesso   em:   27/09/2018.  
49  idem.  
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lá  e  vocês  têm,  depois  disso  também,  por  conta  própria,  condições  de             
seguirem   bem”,   né?”   (Professor   entrevistado   5)  

“É,  na  verdade  eu  sempre  gostei  de  História  do  Brasil  e,  obviamente,             
Portugal  é  uma  matriz  importante,  né?  Foi  nosso  colonizador,  enfim…  não            
é?  Foi  quem  preparou  o  Brasil,  digamos  assim,  para  o  mundo,  né?  E,              
obviamente,  todo  brasileiro  tem,  né,  sua  ligação,  é...  e  sua  herança  cultural             
e  linguística,  enfim,  com  Portugal.  Eu  tinha  esse...  esse...  essa           
reminiscência,  essa  história  da  família  (...)  e  tinha  Portugal  obviamente           
como   um   país   a   conhecer   no   futuro”   (Professora   entrevistada   2)  

Como  já  foi  explicitado  no  presente  trabalho,  as  matrizes  negras  e  indígenas  fazem              

parte  de  um  discurso  sobre  composição  genética  brasileira,  mas  suas  respectivas  culturas             

são  extremamente  marginalizadas  no  Brasil.  Isso  ocorre  devido  ao  que  Cardoso  (2014)             

aponta  como  “forte  rejeição  de  si”  como  consequência  da  construção  colonial  no  Brasil.              

Cabe  salientar  que,  evidências  a  respeito  dessa  forte  rejeição  que  o  brasileiro  tem  pelo  que                

acredita  ser  a  própria  composição  cultural  podem  ser  encontradas  em  narrativas  do             

cotidiano.  Na  relação  com  Portugal,  tal  insegurança  pode  ser  observada  na  fala  da              

professora   abaixo:   

“teve,  é...  uma  pessoa,  que  foi  até  uma  professora  convidada  e  tal,  que  foi               
falar  em  palestra  que  aqui  no  Brasil  “ah,  o  reitor  não  andava  de  terno  e                
gravata,  que  andava  de  bermuda”  e  assim,  eu  lembro  que  entre  a  gente,  os               
brasileiros,  a  gente  ficou  meio  incomodado  com  o  comentário  porque,           
assim,  ela,  muito  provavelmente,  conheceu  o  reitor  em  outro  círculo  (risada)            
porque  na  universidade  os  reitores  andam  de  terno  e  gravata.  Sabe  aquela             
coisa  meio  que  “ah,  que  lá  todo  mundo  é  meio  tupiniquim”  (risada).  E  a               
gente  se  incomodou  um  pouco  com  esse  comentário  dessa  professora.  E  aí             
na  hora  do  intervalo,  um  colega,  é...  um  colega  de  turma,  é,  português,  aí               
falou  “ah,  mas  é  verdade  o  que  aquela  professora  falou  e  tal?  Porque  a               
impressão  que  eu  tenho  é  que,  ai,  as  mulheres  andam  de  biquíni  no  Brasil  o                
tempo  todo  e  tal”  e  aí  eu  “não,  sabe?”  (risada)  e  aí  gerou,  assim,  esses                
comentários.   (...)   (Professora   entrevistada   1)  

A  defesa  da  diversidade  da  “língua  portuguesa”  em  prol  de  uma  “lusofonia  inclusiva               

(e  multicultural)”  é  observável  em  alguns  espaços  de  comunicação  científica,  tais  como             

eventos  e  periódicos .  Nesses  espaços,  a  lusofonia  aparece  como  natural,  dada,  uma             50 51

condição  inevitável  já  que  a  colonização  foi  uma  realidade.  No  entanto,  as  ambiguidades              

continuam  existindo,  há  argumentos  que  defendem  a  “policentralidade”  ao  mesmo  tempo            

que  não  abre-se  mão  da  centralidade  semântica  focada  em  Portugal  que  o  termo  lusofonia               

impõem.  Ao  mesmo  tempo  que  fala-se  em  diversidade,  a  mesma  apresenta  limites  pois  não               

50  Tais  como  aqueles  promovidos  pela Federação  Lusófona  de  Ciências  da  Comunicação             
(LUSOCOM)  que,  é  importante  ressaltar,  tem  apoio  da  Sociedade  Brasileira  de  Estudos             
Interdisciplinares  da  Comunicação  (INTERCOM).  Inclusive,  uma  das  pessoas  entrevistadas  ressalva           
que  a  LUSOCOM  foi  idealizada  inspirada  na  INTERCOM  cujo  criador,  José  Marques  de  Melo,               
sempre   teve   relações   estreitas   com   Portugal   e   incentivada   os   discursos   sobre   lusofonia.   
51  Um  exemplo  é  a  Revista  Lusófona  da  qual  boa  parte  das  referências  bibliográficas  para  esta                 
dissertação   foram   coletadas.  
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se  pode  ser  diferente  o  suficiente  para  transformar-se  em  outra  coisa,  separada,             

independente,  desvinculada  de  Portugal.  Se  a  colonização  fez  parte  do  passado,  as             

consequências  não  são  imutáveis.  Se  o  idioma  oficial  brasileiro  continua  sendo  chamado  de              

“Língua  Portuguesa”  é  porque  existem  acordos  sendo  constantemente  atualizados  para  que            

essa  concepção  se  perpetue.  Não  é  algo  natural.  Ou,  seja,  essa  situação  não  é  apenas  uma                 

herança,  ela  também  é  um  projeto.  No  entanto,  como  já  foi  demonstrado,  é  um  projeto                

confuso,  pouco  coeso,  que  atrai  polêmicas  e  expõem  a  relação  problemática  entre  os  dois               

países.   

Pode-se  encontrar  a  “língua  portuguesa”  sendo  defendida  enquanto  “língua  de           

ciência”  como  alternativa  à  hegemonia  da  língua  inglesa,  principalmente  nas  suas  versões             

dos  EUA  e  da  Inglaterra  (BAPTISTA,  2017,  p.278).  Borges  e  Afonso  (2018,  p.  68)  acreditam                

que  a  defesa  do  idioma  como  “língua  científica”  em  contexto  internacional  é  um  ato  político                

contra-hegemônico  devido  a  subalternidade  diante  do  idioma  inglês.  É  incoerente  defender            

que,  no  Brasil,  um  idioma  ocidental  imposto  através  de  uma  colonização  europeia  possa  ser               

analisado  dessa  forma  ainda  que,  de  fato,  não  tenha  tanta  credibilidade  científica             

internacional  como  a  língua  inglesa.  Hierarquias  criadas  a  partir  do  eurocentrismo            

proveniente  do  período  colonial  ainda  estão  enraizadas  nas  estruturas  sociais  brasileiras,            

portanto  não  faz  sentido  para  o  brasileiro  defender  a  língua  portuguesa  como             

contra-hegemônica.  Talvez  possa  fazer  sentido  no  contexto  específico  em  território           

português,  mas  a  lusofonia  expressa  a  sua  incoerência  ao  tentar  impor  tal  visão  a  territórios                

estrangeiros.  A  própria  “língua  portuguesa”  é  parte  essencial  do  eurocentrismo  no  Brasil.             

Em  outras  palavras,  Estados  Unidos  e  Portugal  são,  para  o  Brasil,  “dois  lados  da  mesma                

moeda”,  ou  melhor,  são  duas  partes  do  mesmo  mundo  eurocentrado  (QUIJANO,  2013).             

Entre  a  lusofonia  de  Portugal  e  imperialismo  dos  Estados  Unidos,  é  mais  coerente  uma               

maior  reflexão  sobre  soberania  nacional  e  protagonismo  linguístico .  Isso  obviamente  não            52

significa  negar  o  passado,  mas  se  responsabilizar  pelo  futuro,  e  buscar  formas  de              

compreender  o  Brasil  a  partir  do  próprio  protagonismo.  No  trecho  abaixo  é  possível  analisar               

uma  situação  real  que  exemplifica  uma  relação  bastante  estruturada  entre  Brasil  e  Portugal              

que  não  pode  ser  considerada  contra-hegemônica.  O  caso  do  professor  entrevistado  5  não              

é  o  único.  Outros  professores  entrevistados  também  relataram  não  apenas  conhecerem            

52  É  importante  destacar  dois  vídeos  de  discussão  sobre  empoderamento  linguístico:  “VIEMOS             
DEFENDER  NOSSAS  OUTRAS  LÍNGUAS”  e  “FALAR  INGLÊS  TAMBÉM  TE  PERTENCEM,           
ACREDITE!”.  Esses  vídeos  estão  disponíveis  no  canal  do  YouTube  da  empresária  de  moda  e               
produtora  de  conteúdo  Ana  Paula  Xongani  com  participação  da  linguista  Cássia  Santos:             
< https://youtu.be/zNOzmFK2USY >;   < https://youtu.be/utx78wkt96A >,   último   acesso   em   03/08/2019.  
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autores  portugueses  das  áreas  de  Comunicação  e  Informação  como  mencionaram  que            

esses   autores   são   referência   epistemológica   dos   espaços   acadêmicos   brasileiros.   

“ por   que   Portugal?”   (Maria   Elizabeth)  
“Muitas  vezes  Portugal  aparece,  eu  acredito  por,  é...  questões  de  língua            
também,  né,  porque,  é...  mesmo  que  você,  como  pesquisador,  leia  em            
outras  línguas  como  o  inglês,  o  espanhol.  É…  se  você  precisa,  durante             
esse  período  de  investigação,  também...  e  produzir,  escrever,  né,  na  língua            
da  universidade  que  vai  te  receber,  nem  sempre  a  gente  tem,  é….  essa  a...               
aptidão  plena,  assim,  pra  você,  por  exemplo,  desenvolver  trabalhos          
acadêmicos,  né?  (...)  No  meu  caso  isso,  sim,  era…  era  uma  questão  apesar              
de,  durante  o  doutorado,  ter  retomado  o  estudo  de  inglês,  enfim,  mas  eu              
tinha  interesse  em  Portugal,  é...  também  por  uma  curiosidade  muito  pessoal            
de...  de  conhecer  as  universidades  e  o  modo  de  organização,  é...  do  ensino              
(...)  pra  nós  sempre  foi  uma  referência  muito  forte,  é...  o  nome  do  professor               
(...)  da  Universidade  Nova  de  Lisboa.  (...)  todo  trabalho  que  ele  fez  de              
compilação  de  textos  fundamentais  (...)  é  algo  que  deixou  uma  grande            
reverberação  na  faculdade  (...)  e  apesar  de  ter  ido  pra  Portugal,  o  inglês  foi               
fundamental  porque  muito  da  bibliografia  oferecida  pelos  estudantes  nas          
universidades  da  Europa  está  na  língua  original  do  texto  (…)  muitos  livros             
em  inglês,  por  exemplo,  ou  em  francês,  dependendo  da  área  de  estudos             
(...)  acho  que  pra  mim  sempre  pesou  bastante  a  ideia  de  que  era  uma               
universidade  que  tinha  uma  tradição  (...)  reconhecida  no  Brasil”.  (Professor           
entrevistado    5)  

Borges  e  Afonso  (2018)  complementam  dizendo  que  Portugal  em  muitos  casos  é  a              

única  opção  de  intercâmbio  para  muito  estudantes  brasileiros  por  causa  da  ‘falta”  de              

barreira  linguística  (p.  68-69).  Como  foi  analisado  ao  longo  do  trabalho,  existem  muitos              

obstáculos  entre  Brasil  e  Portugal.  A  linguística  parece  não  ser  uma  delas,  mas,  para  muitos                

brasileiros,  ao  longo  da  convivência  com  os  portugueses,  acaba  sendo.  Outra  observação,             

como  foi  destacado  pela  professora  entrevistada  2,  muitos  espaços  são  tomados  pelo  uso              

do  inglês,  então,  esse  tipo  de  conhecimento,  em  muitas  ocasiões,  não  deixa  de  ser  exigido                

em   Portugal:  

“  às  vezes,  é...  pensa-se  assim  “ah,  Portugal  fala  português  e  aí  é  fácil,  é...                
estar  lá  nas  universidades”,  é...  nem...  nem  tanto.  Muitos  programas,  muitas            
aulas  são  em  inglês.  (...)  Eu  lembro  que  nos…  nos...  nas  boas  vindas  de               
todos  os  estudantes  que  lá  estavam  estrangeiros,  não  é,  e  eu  fui  incluída,              
é…   era...   foi   tudo   em   inglês.”   (Professora   entrevistada   2)  

A  língua  portuguesa  e  a  ida  a  Portugal  não  podem  ser  vistas  como              

contra-hegemônicas  porque  o  “português”  é  o  idioma  hegemônico  no  Brasil  e,  no  ponto  de               

vista  de  quem  é  brasileiro,  pode  parecer,  a  priori,  a  forma  mais  segura  e  fácil  de  se                  

internacionalizar.  Talvez,  se  existisse  uma  internacionalização  ativa  mais  intensa  no  Brasil            

que  priorizasse  a  próprio  protagonismo  e  que  investisse  igualmente  em  diversos  idiomas,             

incluindo  os  idiomas  nativos  do  Brasil,  esse  contato  com  o  exterior  não  pareceria  tão               

trabalhoso  ao  olhar  brasileiro.  No  contato  com  línguas  estrangeiras,  não  apenas  europeias,             
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o  brasileiro  poderia  ampliar  o  olhar  como  centro  de  uma  rede  internacional  própria  e,               

conhecendo  melhor  os  idiomas  nativos  do  Brasil  poderia  compreender,  na  prática,  a             

importância  de  ações  anti-coloniais  e/ou  decoloniais.  Evidentemente,  ser  “centro”  de  uma            

rede  internacional  não  significa  idealizar  uma  espécie  de  “globalização”  ocupando-se  de            

espaços  alheios  e  sim,  criar  uma  estrutura  internacional  interna,  dentro  das  fronteiras             

nacionais.   

“ acho  que,  assim  como  outros  pesquisadores,  lá,  na  UFMG,  a  gente…  a             
gente  tem…  tinha  uma  cultura,  é...  de  alunos,  né,  de  principalmente  irem             
muitos  pra  França,  é...  não  pelo  glamour  de  Paris,  pelo  contrário,  mas  acho              
que  era  por  causa  das  afinidades  e...  e  um  certo  histórico  de             
relacionamento  com  os  professores.  (...)  E  eu  acho  que  meio  que  os  alunos              
na  época  ficam  meio  que  empreguinados,  assim,  nesse  universo  francês,           
das  leituras  também,  dos  estudos.  (...)  Mas,  é...  a  professora,  na  época             
que…  que  eu  cogitei,  ela  tava  prestes  a  se  aposentar,  então  como  eu              
também  não  tinha  outro  nome  (...)  e  aí  [Portugal]  acabou  sendo  um             
caminho   natural.”   (Professora   entrevistada   13)  

“no  meu  caso  à  época,  é...  o  programa  de  pós-graduação  tinha  um...  um              
acordo  de  cooperação  com,  é...  a  Universidade  do  Minho.  A  gente  já  vinha              
fazendo  contato  com…  com  o  grupo  de  professores  do  mestrado  da            
UMinho  (...)  um  outro  professor  já  tinha  feito  o  pós  doutoramento  lá  em…              
em  Portugal,  na  UMinho,  com  o  mesmo  supervisor,  então  isso  já…  já             
facilitava,(...)  A  gente  já  tinha  um  interesse,  né,  do  ponto  de  vista  dos              
temas,  da  abordagem,  com  professores  da  Universidade  do  Minho.  Além           
disso,  (...)  tinha  então  a  minha  companheira  e  a  minha  filha  e  também  era               
um  destino  que  pra  ir  todo  mundo  ficava  mais  barato,  né.  (...)  frente  a  outros                
países   europeus”   (Professor   entrevistado   12)  

“viver  esse  tempo  em  Portugal  gerou  quais  tipos  de  influências  e            
transformações   na   sua   vida?”(Maria   Elizabeth)  
“Eu  não  sei  se…  é...  transformações,  (...)  ofereceu,  nesse  período  que  eu             
tava  fora,  né,  um  período  de  consolidação  da…  da  carreira  que  foi  bastante              
favorável  a  minha  integração  e  permanência  na  pós-graduação.”  (Professor          
entrevistado   12)  

“Eu  tava  num  momento  que  eu  queria  sair  um  pouco,  ter  a  experiência,  é…               
de  desenvolver  pesquisa  em  uma  outra  instituição.  Queria  conhecer  um           
pouco  como  era  que,  é...  como  era  o  ritmo  dentro  de  uma  universidade              
europeia.  (...)  Eu  acho  que  não  tive  dificuldade.  Nem  questão  assim  da  vida              
prática,  sempre  foi  muito…  de  uma  forma  muito  tranquila,  assim.           
Transporte,  a  cidade  também  é  pequena,  também  tem  isso,  né?  <aham>            
É...  talvez  alguém  é...  tenha  experiências  diferentes.  De  Lisboa,  por           
exemplo,  que  é  uma  cidade  maior,  tem  gente  do  mundo  inteiro  e  tal.  Tem               
um  turismo  muito  mais  intenso,  (...)  aí  eu  fiquei  na  cidade  de  Braga,  é...  que                
no  norte  de  Portugal.(...)  Inclusive  de  acesso  também  a  condições           
materiais,  assim,  é...  poder  morar  em  um  apartamento,  é...  bacana.  Todo            
mobiliado.  E  também  com  um  valor,  é...  bem  mais  em  conta.  (...)  o  que  me                
permitiu  conseguir  participar  dos  eventos,  é…  em  outros  lugares,  em  outras            
cidades   e   também   em   outros   países.”   (Professora   entrevistada   2)  

Os  professores  entrevistados  demonstraram  sentir  mais  segurança  indo  para          

Portugal  devido  a  ideia  de  que  existia  a  proximidade  linguística  e  que  era  uma  forma  de                 
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internacionalização  mais  acessível.  Ou  seja,  esse  é  mais  um  dado  que  demonstra  que  tal               

situação  não  se  configura  como  resistência  ou  contra-hegemonia.  Conforme  os           

depoimentos,  o  nível  de  dificuldade  de  adaptação  ao  idioma  variou.  Alguns  relataram             

facilidade  de  adaptação  outros  alegaram  muita  dificuldade,  mas,  todos  declararam  passar            

pelo  processo  de  aprendizagem  do  vocabulário  local,  da  gramática  e  dos  costumes.  Antes              

de  conseguirem  as  oportunidades  de  intercâmbio,  foi  possível  observar  que  cada  um(a)             

dos(as)  entrevistados(as)  se  enquadra  em  pelo  menos  uma  das  seguintes  situações:  já             

havia  vínculo  entre  as  instituições  envolvidas  ou,  pelo  menos,  entre  os(as)            

professores(as)/orientadores(as)  das  instituições;  já  havia  viajado  para  Portugal;  já  conhecia           

professores(as)  portugueses(as)  de  eventos  do  Brasil;  já  estava  familiarizado(a)  com           

autores(as)  portugueses(as).  A  professora  entrevistada  7,  por  exemplo,  viu  em  Portugal            

possibilidades   de   se   sentir   mais   segura   devido   ao   idioma:  

“você  poderia  falar  um  pouquinho  mais  sobre  o  que  te  motivou  a  ir,  é…               
exa…   é…   especificamente   para   Portugal?”   (Maria   Elizabeth)  
“Sim,  é…  primeiro,  a  língua,  tá?  Eu  acho  que  a  proximidade…  a  língua  me               
permitiu  o  seguinte:  é...  eu  falo  espanhol,  falo  um  pouco  de  italiano,  mas  eu               
não  conseguiria,  por  exemplo,  dar  aula.  Conseguiria  assistir  aula,  mas  não            
conseguiria  dar  aula.  (...)  E  voluntariamente  eu  consegui  dar  aula  em            
cursos  de  pós-graduação  em  várias  universidades.  Eu  dei  um  curso  de  pós             
de  uma  semana,  um  módulo,  né,  em  Coimbra,  dei  aula  em  Braga,  dei  aula               
em  Leiria.  (...)  como  eu  tenho  cidadania  Italiana,  é...  não  tinha  muito             
problema  deu  ficar  o  ano  todo  lá,  né,  porque  eu  entro  como  cidadã              
europeia,  (...)  mas  é…  eu  também  fui  com  visto  de  estudante”  (Professora             
entrevistada   7)  

“qual  era  o  seu  grau  de  aproximação  e  interesse  por  Portugal  antes  de              
conseguir   essa   oportunidade?”   (Maria   Elizabeth)  
“academicamente,  por  textos  estudados  (...)  ainda  tinha,  hã,  utilizado  muito           
desses  textos,  hã,  durante  a  confecção  da  dissertação,  hã,  mas  eu  tinha             
também  uma  ligação,  digamos,  pessoal  em  função  da  literatura.  Eu  já  havia             
lido  bastante  coisas  de  escritores  de  ficção  portugueses,  e...  e  isso  também             
acabava  me...  digamos,  me...  alimentando  o  meu  imaginário  de  que           
Portugal   seria   uma   lugar   interessante,   né?”   (Professor   entrevistado   5)  

Tanto  os  Estados  Unidos  na  sua  relação  com  o  resto  do  mundo,  quanto  Portugal               

com  seu  projeto  de  “lusofonia”  defendem  espaços  para  “trocas  de  conhecimentos”  com  o              

objetivo  de  colaborar  com  o  “desenvolvimento”  de  países  cujas  soberanias  nacionais            

acabam  sendo  prejudicadas.  No  caso  do  Brasil,  é  possível  perceber  em  diversos             

segmentos,  inclusive  nas  entrevistas,  alguns  níveis  de  dependência  e  comodismo  no  que             

tange  à  internacionalização . O  Brasil  em  sua  relação  com  os  Estados  Unidos  se  submete               53

às  classificações  hierárquicas  criadas  pela  globalização  neoliberal  internalizando  e          

53  "De  onde  se  depreende,  de  novo,  que  a  colonialidade  do  poder  implica,  nas  relações  internacionais                 
de  poder  e  nas  relações  internas  dentro  dos  países,  o  que  na  América  Latina  foi  denominada  de                  
dependência   histórico-cultural."   (QUIJANO,   2013)  
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naturalizando  essas  classificações.  E  o  Brasil,  na  sua  relação  com  Portugal,  reforça  a              

memória  colonial  promovida  pela  lusofonia.  Ao  mesmo  tempo,  as  alternativas  de            

internacionalização  propostas  tanto  pelos  Estados  Unidos  quanto  por  Portugal  são  modelos            

com  apresentações  relativamente  atrativas  que  supostamente  poderiam  proporcionar  à          

produção  científica  brasileira  visibilidade  e  prestígio  internacional  baseando-se  em  redes  de            

relações   acadêmicas   mundiais   que   já   estão   estabelecidas.  

(...)  como  a  globalização  neoliberal  estabelece  as  regras  do  jogo  para  a             
publicação  científica  internacional,  ela  fornece  certas  visões  (especialmente         
dos  Estados  Unidos  e  do  Reino  Unido)  com  uma  vantagem  estrutural  sobre             
outras.   ( ALBUQUERQUE   e   LYCARIÃO,   2018,   p.   2875,   tradução   livre)  

O  neoliberalismo  inicialmente  se  referia  a  um  conjunto  de  políticas           
econômicas  impostas  aos  países  devedores  pelas  IFIs  através  da          
condicionalidade,  ou  seja,  em  troca  de  empréstimos  (Williamson,  2008),          
mas  sua  influência  se  expandiu  para  outras  instituições  sociais,  como           
educação  e  pesquisa  universitária.  Dois  fenômenos  são  especialmente         
importantes  aqui:  a  ascensão  do  capitalismo  acadêmico  (por  exemplo,  a           
adoção  de  comportamentos  de  mercado  pelas  universidades  e  pelo  corpo           
docente;  Slaughter  &  Leslie,  2001)  e  sua  internacionalização  através  de  um            
sistema  de  rankings  universitários  (Marginson  &  van  der  Wende,  2007),  que            
estimulou  universidades  e  professores  em  todo  o  mundo  a  competir  por            
status   de   'classe   mundial'.   ( idem,   p.   2876)   

Esta  dissertação  não  tem  o  intuito  de  aprofundar  discussões  no  âmbito  linguístico  e              

muito  menos  tentar  definir  o  que  afasta  e  o  que  aproxima  o  português  de  Portugal  e  o                  

"português"  do  Brasil  analisando  o  uso  das  línguas.  No  entanto,  interessa  a  este  trabalho,               

no  campo  da  Comunicação,  observar  os  posicionamentos  políticos  que  utilizam  narrativas            

de  aproximação  e  afastamento  entre  os  dois  países.  E  a  discussão  sobre  a  “Língua               

Portuguesa”  aparece  como  central  nas  defesas  de  uma  suposta  “lusofonia”  presentes  nos             

Estudos   Lusófonos.  

O  que  é  interessante  nessa  defesa  da  “ciência  em  língua  portuguesa”  é  que  a               

própria  ciência  foi  construída  sob  parâmetros  unificadores  baseados,  também,  em  lógicas            

eurocêntricas,  produzidas  pela  branquitude,  que  buscam  a  interconexão  e  a  globalização.  A             

ciência  se  planeja,  enquanto  detentora  de  conhecimento  confiável  para  toda  a  humanidade             

funcionando,  dessa  forma,  como  suporte  que  mantém  privilégios  no  cenário  global.  Sobre  a              

origem  da  ciência,  Romancini  (2006,  p.  25)  afirma  que  a  própria  “ buscou  separar-se  das               

formas  tradicionais  de  saber,  construindo  suas  próprias  e  específicas  regras  de            

funcionamento  e  validade”.  O  autor  destaca  que  a  “ruptura  inicial”  (BOURDIEU,  1983  apud              

ROMANCINI,  2006)  ocorreu  no  período  da  oposição  da  Igreja  a  Galileu.  A  partir  desse               

momento  a  ciência  começaria  a  se  distinguir  enquanto  representação  do  “moderno”.  Ao             

analisarmos  esse  período  histórico  é  preciso  perceber  que  ele  ocorreu  em  um  contexto              
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social  específico.  Em  tal  contexto,  a  Igreja  era  a  principal  fonte  do  saber  e  para  que                 

houvesse  espaço  para  outras  formas  de  produção  de  conhecimento,  foi  necessário  essa             

ruptura.  No  entanto,  Santos  (2013)  não  separa  a  “fé”  da  “ciência”  e  defende  que  existe  a                 

“crença  na  ciência”  que,  ainda  nos  dias  atuais,  defende  que  a  ciência  “é”  a  “única  forma  de                  

conhecimento  válido  e  rigoroso”  (p.  50).  Segundo  o  autor,  essa  lógica  dificulta  o              

reconhecimento  da  diversidade  epistemológica  no  mundo.  Oliveira  T  (2019,  p.195),  nesse            

sentido,  afirma  que  a  ciência  em  conjunto  com  o  projeto  hegemônico  neoliberal,  é  usada               

como  ferramenta  de  dominação  e  poder.  A  justiça  cognitiva  global,  portanto,  é  necessária              

para   que   haja   justiça   social   global   (SANTOS,   2013,   p.   45-46).   

Nas  falas  de  Santos  (2013),  para  que  haja  cosmopolitismo  subalterno  é  preciso             54

uma  “redistribuição  de  recursos  materiais,  sociais,  políticos,  culturais  e  simbólicos  e,  como             

tal,  se  baseia,  simultaneamente,  no  princípio  da  igualdade  e  no  princípio  do  reconhecimento              

da  diferença”  (p.46).  Nessa  lógica,  a  lusofonia  não  se  propõem  a  redistribuir  recursos  sob               

novas  lógicas,  ela  busca  uma  concentração  de  poder  maior  em  um  circuito  de  “língua               

portuguesa”   sem   desfazer   a   distribuição   atual   de   poder   simbólico   eurocêntrico.  

Como  parte  desse  padrão  de  poder  mundial,  a  Europa  concentrou           
sob  sua  hegemonia  o  controle  de  todas  as  formas  de  produção  de             
subjetividade,  de  cultura,  e  de  maneira  especial  de  conhecimento,  da           
produção  do  conhecimento.  Esse  processo  se  deu  muitas  vezes  de  forma            
violenta,  com  a  repressão  das  formas  de  produção  de  conhecimento  dos            
colonizados,  de  seus  padrões  de  produção  de  sentido,  seu  universo           
simbólico,  seus  padrões  de  expressão  e  de  objetivação  da  subjetividade.           
(QUIJANO,   2005   apud   LABORNE,   2014,   p.   157)  

Laborne  (2014)  defende  que  o  legado  epistemológico  do  eurocentrismo  dificulta  a            

compreensão  que  as  ex-colônias  tem  do  próprio  contexto  e,  consequentemente,  das            

próprias  epistemologias.  Segundo  a  autora,  as  Ciências  Sociais  foram  fundamentais  para  a             

implementação  e  manutenção  das  ideologias  que  promoviam  as  políticas  de  modernização            

que  legimitavam  as  assimetrias  entre  centro  e  periferia  “ou  seja,  os  grandes  benefícios              

sociais  e  econômicos  que  as  potências  européias  obtinham  do  domínio  de  suas  colônias”.  A               

autora,  nesse  sentido  propõe  um  esforço  epistemológico  maior  que  aborde  as            

subjetividades  da  branquitude  na  construção  do  eurocentrismo,  pois,  através  delas,           

produções  científicas  foram  elaboradas  para  a  manutenção  de  privilégios  servindo  aos            

interesses   do   modelo   capitalista   da   modernidade.   

Brancos  são  ensinados  a  ver  suas  perspectivas  como  objetivas  e           
representativas  da  realidade  (McINTOSH,  1988).  A  crença  na  objetividade,          

54  Segundo  Santos  (2013),  o  cosmopolitismo  subalterno  é  uma  espécie  de  globalização             
contra-hegemônica  que  encontra-se  em  um  momento  embrionário  e  que  manifesta-se  através  de             
“contramovimentos”   em   resistência   às   linhas   abissais   globais.  
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associada  ao  ato  de  posicionar  pessoas  brancas  fora  da  cultura  (e,            
portanto,  como  norma  para  a  humanidade),  permite  que  os  brancos  se            
vejam  como  seres  humanos  universais,  capazes  de  representar  toda  a           
experiência  humana.  Isto  é  evidenciado  por  uma  identidade  ou  localização           
não  racializada,  que  funciona  como  um  tipo  de  cegueira;  uma  incapacidade            
de  pensar  sobre  a  Branquidade  como  uma  identidade  ou  como  um  “estado”             
de  coisas  que  tem  ou  poderia  ter  um  impacto  na  sua  vida.  Nessa  posição,  a                
Branquitude  não  é  reconhecida  ou  nomeada  por  pessoas  brancas,  e  um            
ponto  de  referência  universal  é  assumido.  Pessoas  brancas  são  apenas           
pessoas.  Dentro  desta  construção,  os  brancos  podem  representar  a          
humanidade,  enquanto  pessoas  não  brancas,  que  nunca  são  apenas          
pessoas  mas  sempre  pessoas  particularmente  negras,  asiáticas  etc.,  só          
podem  representar  suas  próprias  experiências  raciais  (DYER,  1997).         
(DIANGELO,   2018,   p.   42)   

É  possível  ressignificar  a  identidade  nacional  para  além  do  ser  ex-colônia  e  também              

é  possível  construir  novas  relações  com  Portugal  e  com  as  outras  ex-colônias  ainda  que  a                

ideia  de  lusofonia  seja  descartada.  Esse  termo  é  utilizado  de  forma  bastante  naturalizada              

por  muitos  pesquisadores,  como  se  fosse  inquestionável  a  existência  do  mundo  lusófono             

uma  vez  que  a  colonização  foi  uma  realidade,  independente  de  quaisquer  acontecimentos             

posteriores  ou  concomitantes.  A  memória  do  colonial,  no  entanto,  é  seletiva.  Não  fala-se  da               

construção  dos  privilégios  portugueses  nos  Estudos  Lusófonos,  esse  espaço  é  utilizado            

para  enquadrar  Portugal  em  um  contexto  de  subalternidade  como  se  fossem  países             

relativamente   semelhantes.   

3.4.   Internacionalização   brasileira   no   pretexto   da   lusofonia   

Segundo  Marrara  (2007)  as  maiores  investidoras  das  estratégias  de          

internacionalização  da  ciência  brasileira  são  a  CAPES  e  o  CNPQ.  Inclusive,  boa  parte  dos               

entrevistados  teve  acesso  às  oportunidades  de  intercâmbio  através  dessas  duas  instituições            

como  foi  o  caso  dos  professores  entrevistados  de  números  5,  9,  10,  11,  12  e  das                 

professoras   de   números   3,   4,   7.   

“ eu  fui  a  Portugal,  é...  no  segundo  semestre  de  2009.  Era  um  momento  em               
que  havia  uma  oferta  razoável  até  muito  boa,  talvez,  de  bolsas  (...)  era  algo               
importante  pro  próprio  programa  no  sentido  da  internacionalização,  da          
circulação  de  seus  estudantes  e  professores,  né,  então  muito  rapidamente           
eu  pensei  que…  que  deveria,  hã,  sim,  organizar  o  meu  período  de             
doutorado  a  ponto  de...  de  poder  encaixar  esse…  esse  momento  de            
estudos,  né?  Na  época  nós  tínhamos  quase  que  como  um…  uma  tradição             
entre  os  estudantes  do  programa,  que  nós  viajávamos  por  6  meses  pra  que              
mais  pessoas  também  pudessem,  é...  vivenciar  essa  experiência,  né,  e…           
e...  era  um  período  suficiente  em  termo  de  pesquisa,  né,  você  conseguia             
não  só  recolher  muito  material  e  referências  (...)  mas  você  também            
conseguia  ter  uma  boa  vivência,  né,  do  cotidiano  de  uma…  de  uma             
universidade  estando  por  um  semestre  inserido  nessa  experiência.”         
(Professor   entrevistado   5)  

 



74  

Segundo  o  livro  do  Programa  Nacional  de  Pós-graduação  (PNPG),  volume  1,  a             

CAPES,  até  2010,  tinha  como  principais  parceiros  países  centrais  como  E.U.A  e  Inglaterra,              

além  de  alguns  países  da  América  Latina.  No  caso  das  parcerias  denominadas  como  “sul               

global”,  é  notório  um  posicionamento  político  de  diversificação  ainda  incipiente.  Nesse            

sentido,  existem  também  outras  instituições  nacionais  que  investem  nessas  parcerias  como            

a   Financiadora   de   Estudos   e   Projetos   (FINEP):   

A  atuação  internacional  da  Financiadora  de  Estudos  e  Projetos  -  FINEP,            
empresa  pública  vinculada  ao  Ministério  e  Ciência  e  Tecnologia  –  MCT,  está             
alinhada  com  as  prioridades  da  política  externa  brasileira,  priorizando  a           
diversificação  de  parcerias,  com  o  estabelecimento  de  programas  e  projetos           
cooperativos  em  todos  os  continentes.  O  foco  principal  recai  na  promoção            
de  ações  de  cooperação  com  os  países  da  América  Latina,  países            
Africanos,  China  e  Índia.  Já  com  a  Europa,  os  Estados  Unidos  e  outros              
países  “centrais”,  priorizam-se  ações  de  cooperação  em  temas  de  interesse           
nacional,   com   base   no   princípio   da   reciprocidade.   (p.   241)  

As  estratégias  ativas  de  internacionalização,  no  âmbito  nacional,  normalmente  não           

são  implementadas  de  maneira  sistemática.  Ou  seja,  depende  de  iniciativas  individuais  dos             

próprios  estrangeiros  e/ou  de  cada  IES.  No  entanto,  um  exemplo  de  investimento  ativo  no               

Brasil  é  a  exigência  de  aprovação  no  CELPE-Bras  presente  no  Edital  do  Programa  de               

Estudantes  Convênio  de  Pós-graduação.  Talvez  a  pouca  atenção  às  estratégias  ativas  de             

internacionalização  seja  uma  realidade  no  Brasil  devido  ao  que  será  destacado  no  PNPG              

em   relação   à   falta   da   “cultura   de   inovação”:  

O  processo  de  industrialização  do  Brasil  teve  início  tardiamente,  na  década            
dos  anos  50,  quando  foram  instaladas  as  primeiras  montadoras  de           
automóveis  no  país..  Alguns  aspectos  da  relação  empresa  e  formação  de            
recursos  humanos  são  discutidos  no  Capítulo  9  deste  PNPG,  onde  se            
ressalta  a  ausência  da  cultura  de  inovação  na  maior  parte  do  empresariado             
brasileiro.  Excetuando-se  o  caso  notório  da  Petrobras,  já  apresentado          
acima,  raras  são  as  empresas  que  desenvolvem  atividades  reais  de           
pesquisa  e  desenvolvimento  e  que  empregam  mestres  ou  doutores  para           
tais  finalidades.  Grande  parte  do  sucesso  alcançado  pelas  empresas          
nacionais,  historicamente  deveu-se  muito  mais  à  visão  de  negócios  e  à            
ousadia  dos  empresários  do  que  à  incorporação  de  novos  conceitos  e            
oportunidades  científicas  e  tecnológicas  no  âmbito  das  empresas.  O  Brasil           
tem  sido  muito  mais  um  país  de  mercadores  do  que  um  país  de              
empreendedores  tecnológicos.  Entretanto  um  número  crescente  de        
empresas  vem  adotando  políticas  de  inovação,  beneficiando-se  da         
crescente  capacitação  da  Universidade  e  Institutos  de  Pesquisa  brasileiros.          
Algumas   destas   já   apresentam   atuação   internacional   expressiva.”   55

 

55  (p.  249) Internacionalização  da  Pós-graduação  e  a  cooperação  Internacional  (Presença            
Internacional  da  Ciência  e  da  Tecnologia  Brasileiras).  Brasil.  Ministério  da  Educação.  Coordenação             
de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior.  Plano  Nacional  de  Pós-Graduação  -  PNPG              
2011-2010  /  Coordenação  de  Pessoal  de  Nível  Superior.  -  Volume  I.  ISBN  978-85-88648-16-0.              
Brasília,   DF:   CAPES,   2010.  
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Fala-se  muito  em  heranças  quando  a  relação  entre  Brasil  e  Portugal  está  sendo              

analisada,  mas  na  verdade  a  “herança”  é  muito  mais  o  argumento,  a  narrativa,  do  que                

resultado  da  colonização  ou  de  relações  mais  antigas.  Ou  seja,  deve-se  muito  mais  ao               

projeto  do  que  ao  passado.  Percebe-se  isso  quando  as  entrevistas  são  analisadas.  As              

relações  atuais  entre  os  dois  países,  como  Tiago  Monteiro  apontou  em  seu  livro,  são  muito                

mais  resultado  de  políticas  de  integração  recentes  do  que  “heranças”.  Obviamente,            

percebe-se  atualizações  dessas  políticas  ao  longo  do  tempo,  que  comumente  são            

chamadas  de  “laços”.  Da  mesma  forma,  a  ideia  de  lusofonia  também  é  atualizada  de  acordo                

com  as  exigências  do  tempo  na  qual  está  inserida.  Existe  uma  segurança  maior  do               

brasileiro  devido  ao  imaginário  de  um  passado  em  comum  com  Portugal,  existe  a              

proximidade  linguística  que,  em  parte,  também  ocorre  devido  a  políticas  de  acordo             

ortográfico,  e  existem  os  imaginários  brasileiro  e  português  que  perpetuam  o  passado             

colonial,   período   no   qual   o   Brasil   foi   subserviente.   
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CONSIDERAÇÕES   FINAIS  

A  lusofonia,  como  construção  da  portugalidade,  aliada  a  redes  internacionais,  foi  e             

continua  sendo  capaz  de  (re)construir-se  a  partir  de  narrativas  e  ações  ambíguas  que              

refletem  os  resultados  do  colonialismo  e  o  projeto  da  colonialidade.  Os  Estudos  Lusófonos              

alegam  desejar  diversidade,  mas  delimita  condições,  afirmam  que  lusofonia  não  é            

“saudade”  dos  períodos  coloniais  enquanto  aciona  a  memória  colonial.  Tais  estudos            

também  afirmam  que  a  lusofonia  não  ambiciona  “o  centro”,  reafirmando  a  centralidade             

através  do  termo.  Oculta  a  branquitude,  mas  é  ela  própria  que  detém  certos  privilégios.               

Normalmente  quem  é  exposto  enquanto  “raça”  é  o  “outro”  cuja  existência  comumente  se              

resume  a  tal  categoria.  As  mídias,  por  sua  vez,  fazem  parte  de  tal  projeto  e  é  aquela  capaz                   

de   legitimar   quem   faz   parte   de   determinados   espaços.  

Os  Estudos  Lusófonos  são  produzidos  com  o  objetivo  de  agregar  valor  e  poder  a               

Portugal,  uma  vez  que  o  país  sente-se  ameaçado  devido  ao  pouco  destaque  que  recebe               

dentro  do  eurocentro.  Para  alguns  pesquisadores  brasileiros,  e  talvez  de  outras  colônias,             

Portugal  é  aproveitado  como  espaço  de  internacionalização,  mas,  em  muitos  casos,  não             

sem   dúvidas,   questionamentos   e   polêmicas.   

Os  processos  comunicativos,  como  foi  explicitado  ao  longo  do  trabalho,  guiam  ações             

que  movimentam  dinheiro,  fazem  alguns  espaços  terem  mais  valor  do  que  outros,             

produzem  imaginários,  estabelecem  relações  (ou  as  bloqueiam).  Os  sistemas          

representacionais  e  informacionais,  nesse  sentido,  precisam  ser  observados  sempre          

atentamente   para   que   as   memórias   sejam   ressignificadas   de   forma   menos   destrutiva.  

Nos  anexos  foram  destacadas  algumas  informações  que  servem  de  apoio  para  o             

entendimento  da  investigação  feita.  Nesse  sentido,  informações  extras  sobre  os           

entrevistados  estão  listadas  de  forma  aleatória,  ou  seja,  não  é  possível  correlacionar  os              

dados   a   entrevistados   específicos.   Isso   foi   feito   para   evitar   exposições   pessoais.  

Uma  questão  que  não  foi  aprofundada  mas  que  pode  ser  o  enfoque  de  trabalhos               

futuros  é:  existe  algum  nível  de  dedicação  das  instituições  Portuguesas  provendo            

determinadas  estruturas  no  país  pensando  especificamente  nos  intercambistas  e  no           

turismo?  Até  que  ponto,  tudo  que  foi  citado  pelos  entrevistados  como  “infra-estrutura”,             

“moradia”,  “arquitetura”,  a  facilidade  de  circulação  no  espaço  Schengen  (,  etc.)  não  é              

pensado  especificamente  para  atrair  estrangeiros?  Pode  ser  que  tais  características  sejam            

vistas  como  “naturais”,  afinal  o  país  é  “europeu”,  mas  nada  disso  pode  ser  visto  como  “algo                 

dado”,  ou  como  “essência”  porque,  para  que  as  coisas  sejam  assim  é  necessário  diversos               

tipos  de  investimentos,  sejam  estes  financeiros  ou  de  análise  e  planejamento.  Através  de              

quais  narrativas  tais  investimentos  são  incentivados?  De  quem  vem  tais  investimentos?            
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Investimentos  vindos  de  capital  estrangeiro  são  utilizados  para  investir  na  infra-estrutura            

com  o  objetivo  de  atrair  mais  capital  estrangeiro? O  Brasil  investe  em  países  centrais               

porque   não   possui   uma   identidade   de   país   “inovador”   ou   de   referência   científica?   

É  possível  observar  que  os  países  centrais  vendem  não  apenas  tecnologias  e             

conhecimentos,  mas  ideias,  narrativas,  imaginários,  etc.  É  o  caso  da  lusofonia,  que  vende  o               

espaço  das  universidades  para  o  intercâmbio  junto  com  todas  as  ideias  que  lhe  são  caras.                

Após  a  ida,  alguns  entrevistados  alegaram  que  Portugal  se  tornou  uma  referência             

epistemológica  importante,  fortalecendo  a  concepção  de  que  a  proximidade  linguística  com            

Portugal  pode  colaborar  com  a  divulgação  acadêmica  brasileira  no  contexto  internacional.            

Alguns  autores  dos  Estudos  Lusófonos,  inclusive,  alegam  que  Portugal  é  subalterno  assim             

como  o  Brasil  e  propõem  o  fortalecimento  de  um  “laço  linguístico”,  mas  as  diferenças  entre                

os  dois  países  são  gritantes  em  termos  de  privilégios.  É  preciso,  portanto,  mudanças              

estruturais.  Da  mesma  forma,  Brasil  e  Portugal,  precisam  pensar  em  novas  formas  de              

proximidades   políticas,   culturais   e   econômicas   a   partir   de   novas   estruturas.    
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ANEXO   I   -   CURSOS   DE   PÓS-GRADUAÇÃO   EM   COMUNICAÇÃO   E  

INFORMAÇÃO   (PROGRAMAS   ACADÊMICOS)*   NO   BRASIL  

SIGLA   IES  NOME   DO   PPG  NÍVEL  
NOTAS  

DA  
CAPES  

NÚMERO   DE  
CURRÍCULOS  
COLETADOS**  

ESPM  COMUNICAÇÃO   E  
PRÁTICAS   DE   CONSUMO  MESTRADO/DOUTORADO  5  12  

FCL  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  4  8  

FUFPI  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  3  12  

FUFSE  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  3  15  

PUC/MG  COMUNICAÇÃO   SOCIAL  
INTERAÇÕES   MIDIÁTICAS  MESTRADO  3  10  

PUC/RS  COMUNICAÇÃO   SOCIAL  MESTRADO/DOUTORADO  5  17  

PUC/SP  COMUNICAÇÃO   E  
SEMIÓTICA  MESTRADO/DOUTORADO  4  18  

PUC-RIO  COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  12  

UAM  COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  10  

UCB  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  4  8  

UEL  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  3  14  

UEL  CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO  4  12  

UEPG  JORNALISMO  MESTRADO  3  10  

UERJ  COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  5  17  

UFAM  CIÊNCIAS   DA  
COMUNICAÇÃO  MESTRADO  2  9  

UFBA  
COMUNICAÇÃO   E  

CULTURA  
CONTEMPORÂNEA  

MESTRADO/DOUTORADO  5  23  

UFBA  CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  16  

UFBA  MUSEOLOGIA   MESTRADO  3  16  

UFC  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  4  17  

UFC  CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO  3  13  

UFES  COMUNICAÇÃO   E  
TERRITORIALIDADES   MESTRADO  3  18  

UFF  COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  6  19  

UFF  CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  17  
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UFF  MÍDIA   E   COTIDIANO  MESTRADO  4  15  

UFG  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  4  18  

UFJF  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  4  17  

UFMG  CIÊNCIAS   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  5  18  

UFMG  COMUNICAÇÃO   SOCIAL  MESTRADO/DOUTORADO  6  24  

UFMG  
GESTÃO   &  

ORGANIZAÇÃO   DO  
CONHECIMENTO  

MESTRADO/DOUTORADO  5  18  

UFMS  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  3  15  

UFOP  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  3  14  

UFPA  COMUNICAÇÃO,  
CULTURA   E   AMAZÔNIA   MESTRADO  4  16  

UFPB/J.P.  CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  25  

UFPB/J.P.  COMUNICAÇÃO   E  
CULTURAS   MIDIÁTICAS  MESTRADO  3  12  

UFPE  COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  5  20  

UFPE  CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  15  

UFPR  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  4  15  

UFRGS  COMUNICAÇÃO   E  
INFORMAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  5  24  

UFRJ  COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  7  33  

UFRJ  CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO   MESTRADO/DOUTORADO  4  24  

UFRN  ESTUDOS   DA   MÍDIA  MESTRADO/DOUTORADO  4  17  

UFSC  CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  5  26  

UFSC  JORNALISMO  MESTRADO/DOUTORADO  4  16  

UFSCAR  IMAGEM   E   SOM  MESTRADO  3  12  

UFSCAR  CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO  3  10  

UFSM  COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  5  17  

UFT  COMUNICAÇÃO   E  
SOCIEDADE  MESTRADO  3  11  

UMESP  COMUNICAÇÃO   SOCIAL  MESTRADO/DOUTORADO  4  10  

UNB  CIÊNCIAS   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  5  30  

UNB  COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  31  

UNESP/BA 
U  COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  20  

UNESP/M 
AR  

CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  6  37  
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UNICAMP  MULTIMEIOS  MESTRADO/DOUTORADO  3  12  

UNIP  COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  14  

UNIRIO  MUSEOLOGIA   E  
PATRIMÖNIO  MESTRADO/DOUTORADO  4  19  

UNISINOS  CIÊNCIAS   DA  
COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  6  17  

UNISO  COMUNICAÇÃO   E  
CULTURA  MESTRADO  4  10  

USCS  COMUNICAÇÃO  MESTRADO  4  8  

USP  CIÊNCIAS   DA  
COMUNICAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  36  

USP  CIÊNCIA   DA  
INFORMAÇÃO  MESTRADO/DOUTORADO  4  21  

USP  MEIOS   E   PROCESSOS  
AUDIOVISUAIS  MESTRADO/DOUTORADO  4  20  

USP  MUSEOLOGIA   MESTRADO  3  15  

UTP  COMUNICAÇÃO   E  
LINGUAGENS  MESTRADO/DOUTORADO  5   

12  
*Listagem   divulgada   pela   pelo   site   da   CAPES   em   2017.   
**Coleta  feita  em  maio  de  2018.  Alguns  currículos  podem  ter  sido  coletados  mais  de  uma  vez  devido                  
a  falhas  de  atualização  dos  sites  ou  devido  a  presença  de  professores  que  trabalham  em  mais  de                  
uma  instituição.  Outros  professores  podem  não  ter  sido  inseridos  na  pesquisa  pelo  mesmo  motivo.               
Número   total   de   currículos   arquivados:   1067.  
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ANEXO   II   -   ROTEIRO   DAS   ENTREVISTAS  

Olá!  Meu  nome  é  Maria  Elizabeth,  sou  mestranda  do  PPGCOM  da  UFF,             

Universidade  Federal  Fluminense,  Niterói,  Rio  de  Janeiro,  a  minha  orientadora  é  a  Thaiane              

Oliveira.   Muito   prazer!  

O  meu  intuito  com  esta  pesquisa  é  conseguir  depoimentos  de  pesquisadores            

brasileiros  que  já  viveram  em  Portugal  seja  como  estudantes  seja  como  professores  seja              

como  os  ambos.  Os  entrevistados  foram  selecionados  de  acordo  com  o  currículo  Lattes  e               

foram  encontrados  nos  sites  dos  programas  de  pós-graduação  das  áreas  de  Comunicação             

e  Informação  através  de  uma  coleta  que  fiz  em  maio  deste  ano.  Infelizmente  a  gente  vai                 

precisar  controlar  um  pouco  o  tempo  porque  a  intenção  é  que  a  entrevista  dure  no  máximo                 

1h.  Mas,  depois  da  entrevista,  se  você  lembrar  de  algo  que  gostaria  de  compartilhar,  você                

pode  entrar  em  contato  comigo  pelo  e-mail  sem  nenhum  problema.  As  entrevistas  estão              

sendo  gravadas,  mas  não  serão  divulgadas.  O  objetivo  é  tê-las  apenas  como  material  para               

transcrição,  depois  disso  todos  os  entrevistados  receberão  nomes  fictícios  ao  serem  citados             

na   dissertação.   Tudo   bem   pra   você?   Posso   iniciar   as   perguntas?   

1) Por   que   Portugal?   

2) Como   você   conseguiu   essa   oportunidade?   O   que   te   motivou   a   ir?   

3) Qual  era  o  seu  grau  de  aproximação  e  interesse  por  Portugal  antes  de  conseguir               
essa   oportunidade?  

4) Como  foi  a  adaptação  e  como  era  a  convivência?  Quais  foram  as  situações              
agradáveis   e   desagradáveis   que   você   lembra   de   ter   passado   lá?  

5) Você   percebia   hierarquias   e/ou   desigualdades   entre   as   pessoas?  

6) Como  você  acredita  que  pessoas  de  nacionalidades  diferentes  se  adaptam  e/ou  se             
enquadram  em  Portugal?  Acha  que  tem  diferenças?  Hierarquias?  Como  a           
nacionalidade   brasileira   entra   nessa   dinâmica?  

7) O  que  você  entende  por  lusofonia?  Você  se  lembra  da  primeira  vez  que  ouviu  essa                
palavra?   

8) Viver  esse  tempo  em  Portugal  gerou  quais  tipos  de  influências  e  transformações  na              
sua   vida?  

Perguntas   mais   objetivas:  

9) O   português   de   Portugal   é   difícil   de   entender?   A   língua   falada,   no   caso.  

10) Você   acredita   que   a   sua   família   é   de   qual   classe   econômica?  

11) Você   se   autodeclara   de   qual   grupo   étnico-racial?   
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12) Idade?   
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ANEXO   III   -   PERFIL   DOS   PROFESSORES   ENTREVISTADOS   COM   SEUS  
RESPECTIVOS   GÊNEROS   

 

IDENTIFICAÇÃO   DECLARAÇÃO   ÉTNICO-RACIAL  IDADE  

ENTREVISTADA   1   BRANCA  33  

ENTREVISTADA   2  BRANCA  44  

ENTREVISTADA   3  BRANCA  50  

ENTREVISTADA   4  BRANCA  58  

ENTREVISTADO   5  BRANCO  38  

ENTREVISTADO   6  BRANCO  49  

ENTREVISTADA   7  BRANCA  51  

ENTREVISTADO   8  BRANCO  57  

ENTREVISTADO   9  BRANCO  64  

ENTREVISTADO   10  BRANCO  69  

ENTREVISTADO   11  NEGRO  51  

ENTREVISTADO   12  NEGRO  53  

ENTREVISTADA   13  PARDA  43  

 

 

 

  

 



94  

ANEXO   IV   -   LISTA   COM   CIDADES   NATAIS   DOS   PROFESSORES  
ENTREVISTADOS  

 

CIDADE   NATAL  ESTADO  REGIÃO  

TRÊS   LAGOAS  MS  CENTRO-OESTE  

TERRA   DA   CONQUISTA  BA  NORDESTE  

JEQUIÉ  BA  NORDESTE  

NÃO   ESPECIFICADA*  CE  NORDESTE  

CAMPINAS   VERDE  MG  SUDESTE  

BELO   HORIZONTE**  MG  SUDESTE  

RIO   DE   JANEIRO  RJ  SUDESTE  

SARUTAIÁ  SP  SUDESTE  

SÃO   CAETANO   DO   SUL  SP  SUDESTE  

PORTO   XAVIER  RS  SUL  

PORTO   ALEGRE**  RS  SUL  

 

*Não   foi   perguntado   a   cidade   específica.  

**Duas   pessoas   entrevistadas.    
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ANEXO   V   -   UNIVERSIDADES   BRASILEIRAS   DE   FORMAÇÃO   DOS  
PROFESSORES   ENTREVISTADOS*  

UNIVERSIDADE  SIGLA  ESTADO  REGIÃO  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   GOIÁS  UFG  GO  CENTRO-OESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   MATO  
GROSSO   DO   SUL  UFMS  MS  CENTRO-OESTE  

UNIVERSIDADE   CATÓLICA   DO  
SALVADOR  UCSAL  BA  NORDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DA   BAHIA  UFBA  BA  NORDESTE  

UNIVERSIDADE   SALVADOR  UNIFACS  BA  NORDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   PIAUÍ  UFPI  PI  NORDESTE  

UNIVERSIDADE   TIRADENTES  UNIT  SE  NORDESTE  

PONTIFÍCIA   UNIVERSIDADE  
CATÓLICA   DE   MINAS   GERAIS  PUC-MINAS  MG  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   DO   ESTADO   DA  
BAHIA  UNEB  MG  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   DO   ESTADO   DE  
MINAS   GERAIS  UEMG  MG  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   MINAS  
GERAIS  UFMG  MG  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   RIO   DE  
JANEIRO  UFRJ  RJ  SUDESTE  

FACULDADE   CÁSPER   LÍBERO  FCL  SP  SUDESTE  

PONTIFÍCIA   UNIVERSIDADE  
CATÓLICA   DE   CAMPINAS  PUC-CAMPINAS  SP  SUDESTE  

PONTIFÍCIA   UNIVERSIDADE  
CATÓLICA   DE   SÃO   PAULO  PUC-SP  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   DE   SÃO   PAULO  USP  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   DE   UBERABA  UNIUBE  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   SÃO  
CARLOS  UFSCAR  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE  
UBERLÂNDIA  UFU  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   METODISTA   DE   SÃO  
PAULO  UMESP  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   ESTADUAL   DE  
LONDRINA  UEL  PR  SUL  

UNIVERSIDADE   ESTADUAL   DE  
PONTA   GROSSA  UEPG  PR  SUL  

PONTIFÍCIA   UNIVERSIDADE  
CATÓLICA   DO   RIO   GRANDE   DO   SUL  PUCRS  RS  SUL  
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UNIVERSIDADE   DO   VALE   DO   RIO  
DOS   SINOS  UNISINOS  RS  SUL  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   RIO  
GRANDE   DO   SUL  UFRGS  RS  SUL  

UNIVERSIDADE   REGIONAL   DO  
NOROESTE   DO   ESTADO   DO   RIO  

GRANDE   DO   SUL  
UNIJUI  RS  SUL  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   SANTA  
CATARINA  UFSC  SC  SUL  

 

*As  universidades  listadas  são  aquelas  que  aparecem  nos  currículos  Lattes  nas  categorias             
“formação   acadêmica/titulação”   e   “formação   complementar”.  
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ANEXO   VI   -   INSTITUTOS   DE   ENSINO   SUPERIOR   BRASILEIROS   ONDE   OS  
ENTREVISTADOS   TRABALHARAM*  

 

UNIVERSIDADES  SIGLA  ESTADO  REGIÃO  
UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE  

GOIÁS  UFG  GO  CENTRO-OESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE  
MATO   GROSSO   DO   SUL  UFMS  MS  CENTRO-OESTE  

FACULDADE   ANÍSIO   TEIXEIRA  FAT  BA  NORDESTE  

FACULDADE   ISAAC   NEWTON  FIN  BA  NORDESTE  

FACULDADE   ZACARIAS   DE   GÓES  FAZAG  BA  NORDESTE  

UNIVERSIDADE   CATÓLICA   DO  
SALVADOR  UCSAL  BA  NORDESTE  

UNIVERSIDADE   DO   ESTADO   DA  
BAHIA  UNEB  BA  NORDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DA  
BAHIA  UFBA  BA  NORDESTE  

FACULDADE   INTEGRADA   DA  
GRANDE   FORTALEZA  FGF  CE  NORDESTE  

FACULDADES   NORDESTE  FANOR  CE  NORDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO  
CEARÁ  UFC  CE  NORDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO  
PIAUÍ  UFPI  PI  NORDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   RIO  
GRANDE   DO   NORTE  UFRN  RN  NORDESTE  

CENTRO   UNIVERSITÁRIO   DE  
BELO   HORIZONTE  UNIBH  MG  SUDESTE  

CENTRO   UNIVERSITÁRIO   DE  
PATOS   DE   MINAS  UNIPAM  MG  SUDESTE  

CENTRO   UNIVERSITÁRIO   DO  
LESTE   DE   MINAS   GERAIS  UNILESTEMG  MG  SUDESTE  

CENTRO   UNIVERSITÁRIO  
NEWTON   PAIVA  

UNICENTRO  
NEWTON  MG  SUDESTE  

FACULDADES   INTEGRADAS  
NEWTON   PAIVA  FINP  MG  SUDESTE  

PONTIFÍCIA   UNIVERSIDADE  
CATÓLICA   DE   MINAS   GERAIS  PUC   Minas  MG  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE  
MINAS   GERAIS  UFMG  MG  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE  
OURO   PRETO  UFOP  MG  SUDESTE  

PONTIFÍCIA   UNIVERSIDADE  
CATÓLICA   DO   RIO   DE   JANEIRO  PUC-Rio  RJ  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   RIO  UFRJ  RJ  SUDESTE  
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DE   JANEIRO  

UNIVERSIDADE   FEDERAL  
FLUMINENSE  UFF  RJ  SUDESTE  

FACULDADE   PRUDENTE   DE  
MORAES  FPM  SP  SUDESTE  

FACULDADES   ADAMANTINENSES  
INTEGRADAS  FAI  SP  SUDESTE  

FACULDADES   ASSOCIADAS   DE  
ENSINO   DE   SÃO   JOÃO   DA   BOA  

VISTA  
FAE  SP  SUDESTE  

FACULDADES   INTEGRADAS  
ALCÂNTARA   MACHADO  FIAM  SP  SUDESTE  

FUNDAÇÃO   ARMANDO   ÁLVARES  
PENTEADO  FAAP  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE  
ANHEMBI-MORUMBI  UAM  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   DE   RIBEIRÃO  
PRETO  UNAERP  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   DE   SÃO   PAULO  USP  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   DO   GRANDE   ABC  UNIABC  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   DO   VALE   DO  
PARAÍBA  UNIVAP  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   ESTADUAL   DE  
CAMPINAS  UNICAMP  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   SÃO  
CARLOS  UFSCAR  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE  
UBERLÂNDIA  UFU  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   METODISTA   DE  
SÃO   PAULO  UMESP  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   PAULISTA  UNIP  SP  SUDESTE  

UNIVERSIDADE   DE   SANTA   CRUZ  
DO   SUL  UNISC  NÃO  

ESPECIFICADO  SUL  

UNIVERSIDADE   ESTADUAL   DE  
PONTA   GROSSA  UEPG  PR  SUL  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE  
SANTA   MARIA  UFSM  PR  SUL  

UNIVERSIDADE   TUIUTI   DO  
PARANÁ  UTP  PR  SUL  

FACULDADE   DE  
DESENVOLVIMENTO   DO   RIO  

GRANDE   DO   SUL  
FADERGS  RS  SUL  

FACULDADES   MONTEIRO   LOBATO  FATO  RS  SUL  

PONTIFÍCIA   UNIVERSIDADE  
CATÓLICA   DO   RIO   GRANDE   DO  

SUL  
PUCRS  RS  SUL  

UNIVERSIDADE   DE   CAXIAS   DO  UCS  RS  SUL  
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SUL  

UNIVERSIDADE   DO   VALE   DO   RIO  
DOS   SINOS  UNISINOS  RS  SUL  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DO   RIO  
GRANDE   DO   SUL  UFRGS  RS  SUL  

FACULDADE   CESUSC  CESUSC  SC  SUL  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE  
SANTA   CATARINA  UFSC  SC  SUL  

ESCOLA   SUPERIOR   DE  
PROPAGANDA   E   MARKETING  ESPM  NÃO  

ESPECIFICADO  
NÃO  

ESPECIFICADO  

FACULDADE   DE   TECNOLOGIA   E  
CIÊNCIAS  FTC  NÃO  

ESPECIFICADO  
NÃO  

ESPECIFICADO  

FACULDADE   INTEGRADA  
TIRADENTES  FITS  NÃO  

ESPECIFICADO  
NÃO  

ESPECIFICADO  

UNIVERSIDADE   ANHANGUERA  UNIDERP  NÃO  
ESPECIFICADO  

NÃO  
ESPECIFICADO  

UNIVERSIDADE   LUTERANA   DO  
BRASIL  ULBRA  NÃO  

ESPECIFICADO  
NÃO  

ESPECIFICADO  

UNIVERSIDADE   PRESBITERIANA  
MACKENZIE  MACKENZIE  NÃO  

ESPECIFICADO  
NÃO  

ESPECIFICADO  

UNIVERSIDADE   TIRADENTES  UNIT  NÃO  
ESPECIFICADO  

NÃO  
ESPECIFICADO  

FACULDADES   COC  FACULDADES   COC  NÃO  
ESPECIFICADO  

NÃO  
ESPECIFICADO  

 

*Dados   coletados   da   categoria   “atuação   profissional”   dos   currículos   Lattes.  
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ANEXO   VII   -   UNIVERSIDADES   DE   DESTINO   EM   PORTUGAL   (PROFESSORES  
ENTREVISTADOS)  

 

UNIVERSIDADES   PORTUGUESAS*  

UNIVERSIDADE   DA   BEIRA   INTERIOR  

UNIVERSIDADE   DE   COIMBRA  

UNIVERSIDADE   DE   ÉVORA  

UNIVERSIDADE   DO   MINHO  

UNIVERSIDADE   DO   PORTO  

UNIVERSIDADE   FERNANDO   PESSOA  

UNIVERSIDADE   NOVA   DE   LISBOA  

 

*Dados  coletados  das  categorias  “formação  acadêmica/titulação”,  “pós-doutorado”,        
“formação   Complementar”   e   “atuação   profissional”   dos   currículos   Lattes  
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ANEXO   VIII   -   QUADRO   COM   OUTRAS   UNIVERSIDADES   DE   DESTINO*   

 

UNIVERSIDADE  SIGLA  PAÍS  
UNIVERSITÉ   DU   QUÉBEC   À  

MONTRÉAL  UQAM  CANADÁ  

UNIVERSIDAD   DE  
ANTIOQUIA  UDEA  COLÔMBIA  

UNIVERSIDAD   CARLOS   III  
DE   MADRID  UC3M  ESPANHA  

UNIVERSITY   OF   LONDON  UL  INGLATERRA  

UNIVERSITY   OF   TEXAS   AT  
AUSTIN  UT   AUSTIN  ESTADOS   UNIDOS  

HARVARD   UNIVERSITY  HARVARD  ESTADOS   UNIDOS  

UNIVERSITÉ   DE  
MONTPELLIER   II  UNIVERSITÉ   DE   MO  FRANÇA  

 

*Dados  coletados  das  categorias  “formação  acadêmica/titulação”,  “pós-doutorado”,        
“formação   complementar”   e   “atuação   profissional”   dos   currículos   Lattes.   
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ANEXO   IX   -   LISTA   DE   PAÍSES   EM   ACORDO   DE   COOPERAÇÃO   COM   O   BRASIL  
ATRAVÉS   DO   PROGRAMA   DE   ESTUDANTES-CONVÊNIO   DE  
PÓS-GRADUAÇÃO   -   PEC-PG*   

ÁFRICA,   ÁSIA   E   OCEANIA  AMÉRICA   LATINA   E   CARIBE  
ÁFRICA   DO   SUL  ANTÍGUA   E   BARBUDA  

ANGOLA  ARGENTINA  

ARGÉLIA  BARBADOS  

BENIN  BOLÍVIA  

BOTSUANA  CHILE  

CABO   VERDE  COLÔMBIA  

CAMARÕES  COSTA   RICA  

CHINA  CUBA  

COSTA   DO   MARFIM  EL   SALVADOR  

EGITO  EQUADOR  

GABÃO  GUATEMALA  

GANA  GUIANA  

GUINÉ-BISSAU  HAITI  

ÍNDIA  HONDURAS  

IRÃ  JAMAICA  

LÍBANO  MÉXICO  

MARLI  NICARÁGUA  

MARROCOS  PANAMÁ  

MOÇAMBIQUE  PARAGUAI  

NAMÍBIA  PERU  

NIGÉRIA  REPÚBLICA   DOMINICANA  

PAQUISTÃO  SURINAME  

QUÊNIA   REPÚBLICA   DO   CONGO  TRINIDAD   E   TOBAGO  

REPÚBLICA   DEMOCRÁTICA   DO   CONGO  URUGUAI  

SÃO   TOMÉ   E   PRÍNCIPE  VENEZUELA  

SENEGAL   

SÍRIA   

TAILÂNDIA   

TANZÂNIA   

TIMOR-LESTE   

TOGO   

TUNÍSIA   

TURQUIA   
 

*Lista   divulgada   em   2018   no   edital   número   25.  

 


