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https://observador.pt/2020/01/16/numero-de-brasileiros-residentesem-portugal-bate-recorde-sao-quase-151-mil/

Brasileiros e estudantes estrangeiros em
Portugal

Jan/2020: 150.864
(1/4 dos imigrantes)

2017/2018- 32% de um total de 37 198
estudantes em mobilidade
internacional
Ioreio & Fonseca (2018, p. 10)

Desde 2008/2009: maior número de alunos
Aceitação da nota do ENEM (desde 2014)
Políticas brasileiras de fomento à mobilidade estudantil;
Promoção de captação de estudantes estrangeiros nos IES PT;
Partilha da língua portuguesa
Iorio e Fonseca (2018)

https://revistaensinosuperior.com.br/portugal-universitarios-nota/

Universitários brasileiros nos IES/PT

1931- primeiro acordo ortográfico (PT e BR)

1990/2010- Acordo entre países da CPLP
( a ser revogado?)
Brasil; Portugal; Cabo Verde; São Tomé e Príncipe;
Guiné-Bissau*; Angola*; Moçambique*;
Timor-Leste
250 milhões falantes (220 milhões de brasileiros)

https://sol.sapo.pt/artigo/665283/acordo-ortografico-debatido-estaquarta-feira-no-parlamento

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/?action=acordo-historia

A língua portuguesa:
discussões e controvérsias

Além da língua:
Integração Lusófona
“deveremos ser capazes de resistir a ver na lusofonia
um lugar de conciliação, um ilusório ponto de
encontro dos povos que couberam em sorte ao
colonialismo português. Importa, isso sim,
considerá-la como um lugar de cruzamento de
narrativas alimentadas pela história tanto quanto
pela memória. Será, nesse sentido, um lugar de
encontro, mas também de desencontro, ou seja,
um ponto de cruzamento de narrativas
convergentes e divergentes.”
Cunha, Macedo e Cabecinhas (2018, p.159)

https://www.publico.pt/2018/08/23/sociedade/noticia/queixas-deracismo-e-xenofobia-batem-recordes-em-portugal---1841723

Cor da pele-nacionalidade- origem étnica
Queixas de racismo e xenofobia batem recordes em Portugal
Público - 23 de Agosto de 2018

Brasileira é vítima de xenofobia em Portugal
Jornalistas Livres- 7 julho 2020

https://www.cicdr.pt/documents/57891/0/Relat%C3%B3rio+Anual+2019+-+CICDR/4cce326c-2913-40c18104-5280d2a24281

https://jornalistaslivres.org/brasileira-e-vitima-de-xenofobia-em-

CICDR-Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial

portugal/

Mal -estar

https://twitter.com/dudacalada/status/1122858775717851136/photo/1
?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1122
858775717851136&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.metropoles.com%2F
mundo%2Festudantes-brasileiros-relatam-xenofobia-na-universidadede-lisboa

Mal-estar nos IES/PT
14h42

Twitter: mais importante do que os 140
caracteres permitidos por mensagem no
uso dessa plataforma, se a ferramenta
está a ser usada para caçoar dos colegas
na escola ou para os adultos passarem
informações, a visão antropológica tem a
perspectiva de pensar nas consequências
sociais e emocionais dos seus usuários
(Miller et al., 2018, p.2)

Mensagens no Facebook

Ruídos nos IES/PT

Em que medida a comunicação, oral e
escrita, tem afetado os alunos brasileiros
nos campis académicos portugueses?

Campo de exploração
Media Social: fenômeno comunicacional, sendo um meio
para se conferir o comportamento de grupos e fatores
culturais (Miller et al. , 2018)

Repercussão Midiática
Entrevistas com estudantes (8)

Uma “brincadeira” ruidosa
Brasileiros ameaçados de apedrejamento em Portugal
FACULDADE DE LISBOA | DIREITO
(comentários retirados) 18,022 views (Apr 29, 2019)
Fê Gourmet Oficial : 75.8K seguidores
https://www.youtube.com/watch?v=htSGsCseZh0&feature=youtu.be
Apedrejamento de estudantes brasileiros em Portugal
162 comentários- 7878 views (Apr 30, 2019)
Brasileiro na Europa com André Oliveira : 104 mil seguidores
https://www.youtube.com/watch?v=THy2Hped88I

https://www.youtube.com/watch?v=hHqj9wDeojc

Repercussão Midiática

74,510 views •Apr 30, 2019- Band Jornalismo -1.73M seguidores
Um grupo de estudantes portugueses colocou uma caixa no corredor da
Universidade de Lisboa com pedras para atirar em brasileiros.

29 Abril
2019
14:33
(+2)

O Globo

Brasileiros denunciam
xenofobia na universidade de
Lisboa pedras [grátis] para
atirar em brasileiros

https://oglobo.globo.com/brasil/brasi
leiros-denunciam-xenofobia-nauniversidade-de-lisboa-pedras-gratisse-atirar-em-um-zuca-23629797

29 Abril
2019
18:44
(+2)

Metrópoles

Estudantes brasileiros
relatam xenofobia na
Universidade de Lisboa

https://www.metropoles.com/mundo
/estudantes-brasileiros-relatamxenofobia-na-universidade-de-lisboa

30 Abril
2019
17:57
(+2)

G1

Brasileiros relatam casos de
discriminação em
universidades portuguesas

https://g1.globo.com/educacao/notici
a/2019/04/30/brasileiros-relatamcasos-de-discriminacao-emuniversidades-portuguesas.ghtml

30 Abril
2019
16:04
(+2)

Revista Veja Estudantes brasileiros são
vítimas de xenofobia na
Universidade de Lisboa

https://veja.abril.com.br/mundo/estu
dantes-brasileiros-sao-vitimas-dexenofobia-na-universidade-de-lisboa/

29 abril 2019
20:06

Diário
de
Notícias

Lisboa: uma "piada" sobre
brasileiros põe a Faculdade
de Direito em polvorosa

https://www.dn.pt/pais/lisboauma-piada-sobre-brasileiros-poe-afaculdade-de-direito-em-polvorosa10845576.html

29 Abril 2019
20:33

Público

Xenofobia na Faculdade de
Direito indigna estudantes
brasileiros

https://www.publico.pt/2019/04/29
/sociedade/noticia/acto-xenofobialeva-protesto-estudantes-brasileirosfaculdade-direito-1870928

Iramuteq

Janeiro
2014

UOL

Preconceito em Coimbra vai muito
além de xenofobia contra
brasileiros, dizem estudantes

https://operamundi.uol.com.br/polit
ica-e-economia/33721/preconceitoem-coimbra-vai-muito-alem-dexenofobia-contra-brasileiros-dizemestudantes

Janeiro
2014

O
Globo

Alunos denunciam preconceito na
Universidade de Coimbra

https://oglobo.globo.com/sociedade
/educacao/alunos-denunciampreconceito-na-universidade-decoimbra-11263679

Janeiro
2014

O
Globo

Alunos da Universidade de
Coimbra fazem campanha contra
xenofobia: Cartazes mostrados por
estudantes em Portugal
denunciam frases agressivas.
"Brasileiros e pretos deviam
morrer”

https://oglobo.globo.com/sociedade
/educacao/alunos-da-universidadede-coimbra-fazem-campanhacontra-xenofobia-11263390

És garota de programa?': contra
preconceito em Portugal,

https://noticias.uol.com.br/internaci
onal/ultimas-

Setembro UOL
2018

Janeiro
2014

Público

Nas universidades, tal como na
sociedade, o brasileiro é ladrão e
a brasileira é fácil?

https://www.publico.pt/2014/01/16/p
3/noticia/nas-universidades-tal-comona-sociedade-o-brasileiro-e-ladrao-e-abrasileira-e-facil-1818986

Janeiro
2014

Cofina
Media

Alunos brasileiros em Coimbra
denunciam xenofobia

https://www.cmjornal.pt/sociedade/det
alhe/alunos-brasileiros-em-coimbradenunciam-xenofobia

Setembro Público
2017

Portugal é dos países da Europa
que mais manifestam racismo Dados do European Social Survey
mostram que há uma larga
percentagem de portugueses a
acreditar em racismo

https://www.publico.pt/2017/09/02/soc
iedade/entrevista/portugal-e-dos-paisesda-europa-que-mais-manifesta-racismo1783934

Janeiro
2018

Diário de
Notícias

As dores e as delícias de ser
brasileiro em Portugal

https://www.dn.pt/opiniao/opiniaodn/convidados/interior/as-dores-e-asdelicias-de-ser-brasileiro-em-portugal9023032.html

Abril
2018

Diário de
Notícias

Estudantes brasileiros invocarem
igualdade é “mistificação” –

https://www.dn.pt/lusa/interior/est
udantes-brasileiros-invocarem-
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Iramuteq

O juridiquês de PT é ainda de
antigamente
Uso de português de PT- para o
trabalho mostrar-se mais sériomais acadêmico
eu precisava usar o máximo de
português de Portugal.
surpresos como os brasileiros
tinham notas boas nos trabalhos
Uma Angolana. Eu sentia que eles
tiravam ela “pra burra”- algumas
meninas riam dela e alguns
professores não tinham muita
paciência

Iramuteq

Uma das alunas- disse que nunca
havia sentado na mesa com uma
negra.

“Jeito dos brasileiros”- povo brasileiro
alegre, aconchegante
(portugueses) estarem a ignorar as
pessoas-são muito fechados
Se afastam de nós e dos brasileiros
eu particularmente nunca sofri nada.
Acho que pelo fato de lá os professores
estarem muito acostumados com os
alunos brasileiros ... Entretanto eu já vi
uma situação em que a professora tirava
sarro de uma aluna , uma colega minha
que era açoriana,

Os professores... às vezes eles falavam
pra gente tentar escrever com o
português de Portugal, porque quem
corrigia os trabalhos não eram eles, era
um outro professor, e quando era o
português do Brasil eles achavam que ,
como eles sempre assumem que nós
somos portugueses, eles achavam que
nós tínhamos colado da internet... pra
não ter esse problema de levar zero
sem motivo.
...só aquelas coisas de tentar copiar o
sotaque. Mas aí eu fazia a mesma coisa
com eles e eles paravam.

os alunos perguntavam: olha, nosso português é de brasileiro. E eles falavam: é o
mesmo português, não faz diferença nenhuma, a gente não faz distinção nenhuma.
Entre alunos nunca tivemos preconceito, eu sei que deve existir, mas nós nunca
tivemos...

o meu grupo era de todos portugueses, e aí
como eu já tinha ouvido relatos que em
outros cursos existia a exigência do
português de Portugal, eu pedi para as
meninas do meu grupo arrumarem a minha
parte do trabalho... Foi uma preocupação
que eu acabei tendo por relatos que acabei
ouvindo de outros amigos.

eu falo dos meus cursos, que são de
Humanas , e os professores, geralmente,
tem uma mente mais aberta, que eu já
ouvi alguns relatos de algumas pessoas
que fazer alguns cursos mais na área de
exatas e tinha mais problemas.

eu não tive nenhum problema por causa do
português. Mas eu sei de relatos,
principalmente do pessoal de engenharia
química, que tem projetos e relatórios todas as
semanas, de laboratório, e precisam escrever
em português de Portugal
Teve uma que falou assim que: eu corrijo em
italiano, inglês, francês, português de Portugal
e português brasileiro. Sempre nós fomos
muito bem recebidos.

Claro que a forma da escrita ela nos foi pedida
para tese, com trabalhos publicados com nome
deles, que fosse adaptado ao português
europeu. Mas nunca dizendo que o português
brasileiro não fosse bom ou que fosse uma
variação do tipo pejorativa, ou até mesmo que
as pessoas não nos entendesse, pelo contrário

Lusofonia
“é possível propor a lusofonia (e as identidades que
ela pode subsumir) como um contrato em relação
aos sujeitos participantes (tal como um contrato de
nacionalidade) no qual uma parte da nacionalidade
é preservada e, ao mesmo tempo, lhe é acrescida
uma nova “carga” de sentidos advindos das “outras
lusofonias.”
(Brito, 2018, p.122-123)

Importa “valorizar tanto as linhas de divergência
quanto as de convergência, trocando a ideia de
identidade convergente pela de enriquecimento
mútuo. Reforça-se, dessa forma, a partilha de
experiências singulares, que apenas se tornam
reconhecíveis pela língua comum e por traços de
memória e de história – nuns casos de cooperação,
noutros de conflito – com os quais se pode fundar um
património que não tem pátria nem centro,
pertencendo a todos os que constroem a sua
identidade a partir da língua portuguesa”
(Cunha, Macedo e Cabecinhas, 2018, p.161)

“a lusofonia só poderá entender-se como espaço de
cultura. E como espaço de cultura, a lusofonia não
pode deixar de nos remeter para aquilo que
podemos chamar o indicador fundamental da realidade
antropológica, ou seja, para o indicador de
humanização, que é o território imaginário de
paisagens, tradições e língua, que da lusofonia se
reclama, e que é enfim o território dos arquétipos
culturais, um inconsciente colectivo lusófono, um fundo
mítico de que se alimentam sonhos.”
Martins, 2006, p. 58

Em que medida a comunicação, oral e escrita, tem
afetado os alunos brasileiros nos campis académicos
portugueses?

Conclusão

 Ruídos comunicacionais, incluindo os tiques
conservados pelos portugueses- no papel dos “donos
da língua”-, geram um mal estar na relação entre os
estudantes portugueses e brasileiros;
 A ausência de sensibilidade para gerir a dinâmica
lusófona por parte de agentes vinculados a núcleos
mais conservadores do campo da Educação dilaceram
esse mal estar;
 Percebe-se que o acordo da CPLP é só uma gota
dentre os ruídos presentes nas relações culturais
lusófonas, que poderiam ser passíveis para gerar uma
melhor relação e respeito das diferentes lusofonias.
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