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Resumo: 

O presente artigo pretende uma reflexão sobre a Festa Africana na cidade 

brasileira de Juiz de Fora-MG, como lócus privilegiado de uma pesquisa 

etnográfica1 cujo foco foi os estudantes africanos no contexto universitário 

juizforano. Esta festa tradicional é realizada há dezenove anos e mobiliza um 

grande número de estudantes e ex-estudantes africanos que migraram para 

cursar o ensino superior na cidade, além de brasileiros conectados as suas redes 

sociais na região. A motivação principal da festa é comemorar a criação da OUA 

                                                
1 LAIER, Aline Cristina. Ensino “além mar” : trajetórias e travessias de estudantes africanos  no 
ensino superior em Juiz de Fora – MG, dissertação de mestrado apresentado ao Programa de 
Pós-graduação, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em março de 2014. 
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(Organização da Unidade Africana) em 1963, cujo discurso remete a uma 

memória coletiva que, por sua vez, elucida o pertencimento a um passado de 

colonização; luta pelas independências, desenvolvimento econômico, político e 

social do continente. Diante da condição de estudantes migrantes, há uma 

reelaboração de atributos identitários que se deslocam da nacionalidade de 

origem para a perspectiva de uma “africanidade” em comum. Neste contexto é 

possível observar uma África que se pretende apresentar aos brasileiros de 

forma positivada e entender o intercâmbio cultural experimentado nesta festa 

como parte da experiência migratória destes jovens na sociedade brasileira. 

Palavras chave: Festas africanas – “identidade continental” – OUA – 

migração estudantil. 

 
Introdução: 

Este artigo tem como propósito apresentar algumas reflexões a respeito 

de duas Festas Africanas: a XV Festa Africana2, realizada no ano de 2013 e a 

XIX Festa Africana, em 2015. Tais festas são tradicionalmente realizadas em 

comemoração ao aniversário da Organização da Unidade Africana (OUA), além 

de ser um momento de encontros e reencontros de estudantes africanos, que 

moram na região sudeste do Brasil e viajam para celebrar a data com amigos e 

parentes. 

As duas festas foram idealizadas e geridas em grande parte através do 

Facebook, rede virtual3 que possui recursos diversos para a interação social.  É 

notável a importância da sociabilidade virtual na experiência migratória desses 

estudantes. Através da internet e suas ferramentas, como as redes sociais e 

grupos contidos nelas – como Africanos no Brasil, Dia da África e Estudante 

Africano em Juiz de Fora, entre outros - os estudantes ativam uma ampla rede 

de contato e interações que os mantém conectados uns com os outros no Brasil, 

com os amigos e familiares na terra natal, em outros lugares do mundo e também 

                                                
2  Há um “erro”  na contagem dos anos entre as festas ou ocorreu no momento de elaboração 
das artes, páginas etc. Inclusive havia informações erradas na página do Facebook da festa XIX 
Festa Africana, que ora aparecia como XIX, ora como XXI. Decidimos por manter o formado 
apresentado no cartaz oficial. Tal questão foi apresentada aos organizadores, mas até o 
momento da finalização deste trabalho não obtivemos resposta. 
3 O Facebook é uma rede social, virtual  e gratuita, na qual os usuários possuem criam perfis que 
contêm fotos e listas de interesses pessoais, trocando mensagens privadas e públicas entre si e 
participantes de grupos de amigos. Os recursos disponíveis neste meio virtual possibilitam  a 
criação de paginas com os mais diversos assuntos, e eventos. 



com os brasileiros. Além disso, as festas realizadas por estudantes africanos 

parece ser um fenômeno recorrente em diferentes cidades brasileiras 

(GUSMÃO, 2008; MUNGOI, 2006). 

A princípio, participar das foi uma estratégia para inserção ao trabalho de 

campo, de modo a conhecer, interagir e observar os grupos de estudantes que 

migraram de países africanos, notadamente dos Países de Língua Oficial 

Portuguesa4 (PALOP), em processo de adaptação e integração nesta cidade 

brasileira, se tornando lócus privilegiado do trabalho de campo, pela 

possibilidade de ouvir, em ambiente mais descontraído, acerca das suas visões 

de mundo, as experiências no Brasil, em seus países de origem e sobre o 

processo de deslocamento. Além disso, propiciou a ampliação do número de 

intercambistas na lista de amigos da pesquisadora no Facebook, tornando 

acessível à visualização dos posts dos interlocutores, como fotos e conversas 

com outros africanos que estão no Brasil para cursar o ensino superior, além de 

permitir vislumbrar a rede social forjada por eles no território brasileiro. 

 
Direitos humanos e cidadania: a (re)configuração dos papeis sociais dos 
negros, dos africanos e da África. 

Diversos aspectos da história dos africanos nos leva a questionar o que 

já foi produzido sobre o continente desde a chegada dos Europeus na África e 

suas resultantes: a escravidão e o tráfico negreiro; a diáspora; a configuração de 

sociedades pós-coloniais, com um número significativo de afrodescendentes em 

sua população. Historiadores, antropólogos e estudiosos de diversas áreas 

(COMARROF, J.&J.,2010; GILROY, 2012 HOLENSTEIN, 2009 )  buscam 

elucidar a complexidade que rege a história destes sujeitos e suas sociedades, 

assim como suas contribuições para o que chamamos de modernidade. Refletir 

acerca das trajetórias de um mundo denominado por Gilroy (2012) como o 

“Atlântico Negro” é ir de encontro a uma historiografia que possui uma visão 

                                                
4 Os PALOP localizam-se em diferentes regiões do continente africano: Angola e Moçambique 
localizam-se na África Austral enquanto que Cabo Verde, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe 
localizam-se na África Ocidental. O passado do domínio português cria similaridades, seja no 
tipo de exploração, no período de guerra pela independência, nos “heróis” que a conquistaram e 
ao idioma português, herança que remete a consonâncias também com os brasileiros Mais 
informações:(RIBEIRO, 2008; GUSMÃO, 2008; LAIER, 2014) 
 



integrada das sociedades e diáspora africana – entendendo-os como um “só 

povo negro”, mesmo que não homogêneo. Tais questões devem ultrapassar 

análises meramente nacionais, são processos também políticos, não estando 

circunscritos “na esfera da edificação de uma cultura nacional coesa”. (GILROY, 

2012, p.10) 

Devido às relações coloniais em franca transformação no cenário mundial5, 

e aos fluxos das ideias que levaram a essas transformações, emerge na segunda 

metade do século XX reivindicações por políticas mais “igualitárias” no mundo 

ocidental: as lutas pela independência política das nações africanas ainda sob o 

julgo colonial6, – destacadamente dos PALOP  nas décadas de 50 e 60 -, a luta 

pelos direitos civis nos EUA, no âmbito da mobilização social, no campo da arte7 

e da política - que se influenciavam mutuamente - figuram a luta pelo fim da 

segregação racial formal nos anos 60 do século passado8. Estes são eventos 

que intensificaram as reflexões que buscarão redefinir positivamente o papel dos 

                                                
5 Após a Segunda Guerra Mundial surgem novas reflexões acerca das relações entre os povos 
como reflexo dos horrores vivenciados no conflito. A criação da Organização das Nações Unidas 
em 1945 ilustra novas configurações acerca dos limites que dizem respeito ao direito 
internacional, segurança internacional, desenvolvimento econômico, progresso social, direitos 
humanos e a busca da “paz mundial”. A Declaração Universal dos Direitos humanos foi adotada 
e proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948. As prerrogativas evolucionistas 
que fomentaram muitos discursos pró-colonialismo começam a ser refutadas com mais 
veemência, a ponto de se tornar ilegítimo, frente às novas opiniões sobre os limites para controle 
político, econômico e social das grandes potências( LAIER, 2014). 
6 Desde o fim da primeira Guerra Mundial que ocorria uma reconfiguração imperialista na Europa. 
Os países perdedores do conflito - Itália e Alemanha- tiveram abdicar de sua condição 
imperialista. Entre 1941 e 1945 mantiveram-se como grandes 
potências colonialistas Portugal, Inglaterra, França e Bélgica. Em 1960, a maioria dos países 
africanos já haviam alcançados suas independências. Portugal foi o país mais resistente em 
“conceder” a independência as suas colônias, que só veio ocorrer de fato em 1974 através da 
luta armada, iniciada pelos países – Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola – No 
início da década de 1960. Fonte: http://www.casadasafricas.org.br/wp/wp-
content/uploads/2011/08/Uniao-Africana-Possibilidades-e-desafios.pdf; 
http://www.infopedia.pt/$descolonizacao-de-africa. Acesso em: 14 mar. 2013. 
7 Em grande parte através da expressão artística, principalmente através da música, os negros iniciaram 
um processo de reconfiguração de seus papeis sociais na sociedade americana. O Blues , Jazz, gospel, 
soul como movimentos como o Black is Beautiful  e o Black Power marcam o início da trajetória de uma 
manifestação artística predominantemente negra nos EUA entrelaçada com a luta pelos direitos 
civis(RIBEIRO, R., 2008, p. 71 apud MUGGIATI, 1995, p.27).. Mais informações em : 
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/MPBB-
7CTHCY/rita_aparecida_da_conceicao_ribeiro.pdf;jsessionid=59699855B93D02389E0FFC589F05EEEE?
sequence=1   
8 Uma nova lei de direitos civis é aprovada em 1963, pelo presidente Johnson que substituiu J. 
F. Kenedy após seu assassinato (1963). A nova lei abolia formalmente a segregação entre negros 
e brancos, e também buscava atender as demandas da população negra, como o acesso ao 
ensino universitário e a melhores oportunidades de emprego. Porém, tais políticas não foram 
alcançadas de forma pacífica, tampouco mudaram de imediato os conflitos raciais na sociedade 
americana (RIBEIRO, 2008). 

http://www.casadasafricas.org.br/wp/wp-
http://www.infopedia.pt/$descolonizacao-de-africa.
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/MPBB-


negros – africanos e afrodescendentes - na sociedades ditas modernas. As 

reivindicações por reconhecimento de sua cidadania passam a ser percebidas 

como um conceito simbólico, que “carrega uma intencionalidade ético-política”, 

simbolismo este que se insere numa “luta contra-hegemônica presente em 

diversos setores da vida social, permeando sua cultura e sua arte” (RIBEIRO, 

R., 2008, p.139). A 

Já no Brasil, as representações raciais construídas em torno da sua 

realidade9 assumem importância sui generis, num mundo cada vez mais 

preocupado com as consequências – potencialmente violentas – e dramáticas 

do contato entre os povos, culturas e religiões. A despeito das às especificidades 

do racismo na sociedade brasileira, principalmente a sua caracterização sócio-

econômica10, a consequente marginalização desse segmento social e das  Mas 

a despeito das adversidades que a luta anti-racista tenha sido historicamente 

submetida, a cultura negra tem traçado uma política não institucional de 

resistência11. 

Além de caracterizarem a retórica dos movimentos negros, reflexões sobre 

a ressignificação das identidades dos negros serão pano de fundo também das 

análises sobre o pós-colonialismo, pois abarcam o complexo de relações 

                                                
9 Segundo Thomaz, uma das reflexões a respeito de tal conjuntura – influenciado também pelo 
hibridismo proposto por Gilberto Freyre - era o fato de que o colonialismo influenciado pelo 
catolicismo teria deixado marcas universalistas, fazendo com que a relação entre diferentes 
grupos étnicos e raciais fosse propensa ao surgimento de sociedades miscigenadas cultural e 
racialmente. Neste contexto, o Brasil representava uma situação paradigmática: a formação do 
país estava ligada a uma “escravidão sistêmica, havia a ideia de que o país havia mantido uma 
unidade política; muitos intelectuais, diplomatas e viajantes que por aqui passaram; observaram 
um contexto que primeiramente parecia resistente a criação de “guetos”; que obstante de ser 
hierárquico, desigual e injusto, cultivava uma relação no mínimo fraterna entre os diferentes 
grupos étnicos e sociais que compunham a nação. (THOMAZ, 2002, p. 46) 
10 Os libertos foram preteridos do mercado formal de trabalho, em nome do projeto elitista de 
branqueamento da nação, com a política de inserção de imigrantes europeus na substituição da 
mão-de-obra nas lavouras de café. Disputaram com estes as mais precárias oportunidades de 
trabalho assalariado. 
 

11 Houve importantes mobilizações: a política de resistência dos negros e negras ocorreu na 
organização de suas entidades, como a Frente Negra Brasileira nos anos 20/30  - colocada na 
ilegalidade em 1937 por Getúlio Vargas -; o Movimento Negro Unificado, organizado em 1978;  e 
também na emergência do Movimento de Mulheres Negras, que no ano de 1995, ganha 
visibilidade ao interferir nos fóruns nacionais e internacionais que preparavam a Conferência de 
Beijin (Pequim) 95,  no objetivo de incluir a questão racial na pauta das discussões feministas.  
Frentes de resistências foram criadas também através de associações comunitárias negras, do 
candomblé e outras religiões afro, das escolas de samba, da imprensa negra, e por último, na 
participação em movimentos [estudantis] e partidos políticos (SILVA,O., 2004).   
 



transnacionais engendradas entre ex-colonias e ex-metrópoles. O termo “pós-

colonialismo” traz a oportunidade de uma análise que enfatiza a continuidade 

histórica e a mútua constituição das representações sociais entre colonizadores 

e colonizados; reforçando a ideia de que não há ruptura significativa entre o 

passado e o presente, colonialismo e pós-colonialismo. Uma estratégia analítica 

que visa incluir a economia política, pois esta nos serve para dar entendimento 

ao aspecto material dos processos sociais de significação. 
O conceito pós-colonial será útil se, e apenas se, nos ajudar a 
descrever e caracterizar a mudança nas relações globais que marca a 
transição desigual da era dos impérios pra o período pós-
independências. Por um lado, é universal, na medida em que 
sociedades colonizadas e colonizadoras foram ambas afetadas pelo 
processo. Por outro lado, o termo “pós-colonial” não pode servir de 
descritor disto ou daquilo, de um “antes” ou um “depois”. Deverá sim 
reler a colonização como parte de um processo que é essencialmente 
transnacional, produzindo assim uma escrita descentrada, diaspórica 
e global sobre as anteriores grandes narrativas imperiais centradas em 
nações. (ALMEIDA, 2002, p.29)            

 

Tendo como ponto de partida um “olhar ocidental” para qual fomos 

treinados, desconsideramos por muito tempo semelhanças – e também 

diferenças – importantes nos meios pelos quais as sociedades são feitas e 

refeitas em toda parte, negligenciando o fato de que as pessoas em todos os 

lugares sempre tiveram história (COMARROF, J&J., 2010, p.15). Fenômenos de 

conjuntura global – colonialismo, imperialismo, capitalismo – atuaram e ainda 

atuam nas condições locais de forma, por vezes,  imprevista, ou seja, todas as 

sociedades em suas transformações impulsionadas por forças globais possuem 

características e movimentos próprios, assim como formas de se transformar ou 

resistir às mudanças. 

Um dos efeitos críticos do pensamento pós-colonial foi o questionamento 

dos padrões de conhecimento e identidades sociais, levados a cabo pelo 

colonialismo e pelo domínio ocidental.  Não que os legados colonialistas tenham 

permanecido inquestionados até então, mas que seu domínio era devido às 

“narrativas-mestras” que tinha a Europa como centro. Sendo assim, o principal 

papel da crítica pós-colonial seria o de desfazer o equívoco eurocentrismo, 

considerando porém, que a emergência da pós-colonialidade só pode ser 

refletida após ter sido trabalhada pelo colonialismo.  O espaço ocupado por esta 

enunciação de discursos de dominação não se localiza nem dentro nem fora da 



história da dominação europeia, mas antes numa relação tangencial com ela 

(ALMEIDA, 2002, p.24). 

A experiência dos fluxos culturais impostos pelo contexto colonial deixou 

marcas profundas nas relações estabelecidas no período pós-colonial. A 

despeito das nações africanas terem alcançado suas independências políticas 

os lugares reservados a elas no contexto da globalização as deixaram a mercê 

de uma posição subalterna, de inferioridade nas relações políticas, econômicas 

e acima de tudo, culturais. Assim, é compreensível que a necessidade de 

inserção à ordem global os países africanos buscassem empreender acordos de 

cooperação com países outros, que não seus antigos colonizadores, 

principalmente, irá operar de modo a reaproximar os países africanos a partir 

dos processos de independência. 

   A Organização da Unidade Africana (OUA) foi criada a 25 de Maio de 

1963 em Addis Ababa, na Etiópia, através da assinatura da sua Constituição por 

representantes de 32 governos de países africanos independentes. Os principais 

objetivos eram: promoção da unidade e da solidariedade entre os Estados 

africanos; o respeito à soberania de cada Estado,  - mantendo intocáveis as 

fronteiras herdadas do colonialismo para pragmaticamente evitar uma 

fragmentação ainda maior do continente; promoção do desenvolvimento 

econômico-social e, sobretudo, eliminação total do colonialismo na África12. 

Posteriormente, a OUA proclamou em 1981 a Carta Africana de Direitos 

Humanos e de Povos, que reconhecia princípios da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 e adicionava outros que tradicionalmente se tinham 

negado na África como o direito de livre determinação ou o dever dos Estados 

de eliminar todas as formas de exploração econômica estrangeira a (RIBEIRO, 

2012). 

             

Mobilidade de jovens africanos: ensino superior em terras estrangeiras 

O modelo educacional do ocidente foi um dos elementos mais fortes de 

coerção impostos a esses povos. Colocou-se como valor absoluto, interferindo 

fortemente nas relações de poder estabelecidas. Apesar de ter sofrido diversas 

                                                
12 Mais informações: http://www.forumafrica.com.br/historia_atualidade_pp.html 
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transformações até o momento atual, tal modelo educacional pode ser 

considerado um dos precursores da dinâmica cultural global, que posteriormente 

com a expansão do modo de produção capitalista e todo o desenvolvimento 

econômico, científico, tecnológico e urbano que ele abarca, se espalhou por 

diversos países, sendo considerado hoje um parâmetro para o diálogo entre as 

culturas; e para a construção do que chamamos de “sociedades modernas”. A 

migração estudantil está atrelada à necessidade desses indivíduos terem acesso 

ao sistema de ensino que, apesar de padronizado como um valor possui 

disparidades regionais e internacionais que afirmam e reafirmam desigualdades 

políticas e econômicas nestes cenários. (LAIER, 2014; TILLY, 2006). 

           A emigração de jovens africanos para cursar o ensino superior teve início 

décadas antes do processo de descolonização dos seus países - iniciados a 

partir de 1950. Aos jovens “assimilados e evoluídos” 13, oriundos das colônias 

portuguesas e francesas em África, eram concedidas bolsas de estudo para 

cursar o ensino superior nas metrópoles, já entre as décadas de 1930 e 1950. 

(FONSECA, 2008; MUNGOI, 2008.) Surge então uma elite intelectual e política 

que veio posteriormente desencadear ou acelerar as lutas independentistas: 

Amilcar Cabral (guineense), Agostinho Neto e Mario Pinto de Andrade 

(angolanos) foram estudantes e intelectuais nas antigas colônias e são 

considerados grandes fomentadores pela emergência do nacionalismo e pelas 

lutas de independência das colônias africanas de Portugal (MUNGOI, 2008; 

FONSECA, 2011). Como heróis da luta colonial, servem hoje de inspiração para 

muitos dos estudantes africanos que participaram desta pesquisa, 

demonstrando que a migração por motivos estudantis, para além dos objetivos 

econômicos e sociais em questão, possuem também características ideológicas, 

fruto da ressignificação das identidades dos negros africanos e os novos papéis 

que pretendem assumir em seus países e no mundo. 

Estes estudantes saem de seus países com a perspectiva de passarem 

                                                
13 Tais termos foram utilizados no contexto da implementação da política de assimilação 
(assimilation) pelos governos português e francês, respectivamente para designar as pessoas 
que ‘assimilavam’ os valores culturais dos colonizadores, tornando-se cidadãos portugueses e 
franceses. Essa geração era “composta por uma minoria de jovens que falavam fluentemente 
português ou francês em seus países de origem e alguns deles chegaram a assumir lugares de 
destaque nas metrópoles” (MUNGOI, 2008: 14). 
 



todo o período do curso superior - que é no mínimo de 4 a 6 anos -, na maioria 

das vezes, pelos altos custos da viajem, não possuem sequer a possibilidade de 

visitar seus familiares em datas especiais como aniversários, casamentos, 

nascimentos, festas de fim de ano e nas férias. Neste período tão longo em terras 

brasileiras, estes jovens encontram conterrâneos e outros africanos na mesma 

situação, que migraram antes e os que chegam depois. Eles tecem redes de 

sociabilidade que agem de modo a facilitar, e até mesmo a fomentar a migração. 

As interações destes jovens africanos estão configuradas em redes que 

extrapolam o território de Juiz de Fora. Tais redes e as comunidades formadas 

tornam a experiência “menos traumática” e mais acolhedora, possibilita que 

ocorram várias manifestações culturais e ritos sociais, encontros que marcam a 

união e fortalecem vínculos e que sinaliza a estes estudantes que não estão “só” 

no Brasil, que além dos alicerces que ficaram do outro lado do Atlântico, ha 

pessoas – africanos, conterrâneos, amigos e até mesmo parentes - na mesma 

cidade, e/ou estado e país que possuem com eles todo um arcabouço de 

referências culturais, sociais e políticas em comum. Tais questões se fazem 

pertinentes já que, a partir das experiências iniciais, pode-se afirmar que esses 

deslocamentos operam no plano físico e simbólico e se dão pelo movimento da 

construção de saberes formais – em busca de certificados que garantiriam a 

profissionalização – e de saberes informais, produzidos pelas experiências que 

esses indivíduos adquirem nessas trajetórias. Por isso, a importância de se 

compreender de que forma a interação dentro desta nova realidade social 

contribui para que indivíduos e os grupos acionem novas categorias identitárias, 

operando transformações no plano individual e social. 

No Brasil, desde a década de 1960, estudantes provenientes de países 

como Guiné Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Thomé e Príncipe, 

entre outros, cruzam o Atlântico em busca desta formação, com aumento 

substancial deste movimento a partir da década de 90 do século passado. 

(MUNGOI, 2004; GUSMÃO, 2008). As motivações são diversas, destacando-se 

os graves problemas sociais e econômicos dos países de origem, além do baixo 

investimento no ensino superior, devido à carência de infraestrutura e de quadros 

docentes qualificados. Embora o Brasil ainda apresente dados insatisfatórios no 

que tange a educação, principalmente no que se refere ao acesso da sua 



população ao ensino superior, o país se encontra em situação privilegiada em 

relação aos PALOP e outros países africanos, nosso país tem se configurado 

como terra de grandes oportunidades em função do maior número de vagas e, 

portanto, maiores possiblidades de serem aprovados. (FONSECA, 2011; 

GUSMÃO, 2008). 

  As razões que levam estes estudantes a deixarem seu país em busca 

de cursar o ensino superior em terras brasileiras não se mantiveram estáticas ao 

longo do tempo. Se a princípio o Brasil recebera estudantes pertencentes a uma 

restrita “elite” em seus respectivos países ou refugiados políticos dos mesmos – 

devido aos diversos conflitos pós-independência ou contextos de fim de 

ditaduras - como no Congo e Angola -, a conjuntura atual mostra que o acesso 

à migração e os sujeitos que a buscam como possibilidade de emancipação 

social – individual, familiar e até relativa ao projeto nacional de seus países – 

vêm aumentando e se diversificando. Tal fato vem corroborar as análises sobre 

mobilidade estudantil contemporânea (ARAUJO & BARRETO, 2014), que 

enfatizam, quando comparadas aos períodos anteriores, o caráter mais 

democrático. Atualmente o crescimento dos programas – ao exemplo do PEC-G 

– Programa Estudante Convênio– Graduação14 - para o fomento da mobilidade 

internacional em universidades federais brasileiras, seja no âmbito do governo 

brasileiro ou dos países africanos, tem promovido a ampliação do acesso: 

estudantes de segmentos de camadas médias e camadas populares têm 

integrado tais programas, mesmo que ainda não seja  maioria. 

Os grupos com os quais convivi durante o trabalho de campo nas festas 

africanas são jovens, na sua maioria rapazes, naturais de Guiné-Bissau, Cabo 

Verde, Angola, Moçambique e Congo, cursando o ensino superior, ou pós-

graduação, na Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF - e faculdades 

particulares da cidade. Observando a forma com que se apresentam durante o 

                                                
14 O PEC-G foi criado pelo governo brasileiro como um acordo bilateral de cooperação 
educacional e cultural, com o objetivo de auxiliar a formação superior de estudantes oriundos de 
países em via de desenvolvimento. Surgiu no ano de 1920 atendendo os países latino-
americanos. A partir de 197 passa a abarcar outros países situados fora da América Latina, 
quando passa a contemplar também alguns países africanos, principalmente os países membros 
do PALOP. Mais informações: http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/educacao-para-
estrangeiros/programa-pec-g 
 

http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/educacao-para-


convívio com amigos, nas redes sociais, ou nas próprias festas, acionam 

principalmente a sua origem africana, em detrimento à referência ao país, 

pertencimento religioso ou mesmo à etnia. “Ser africano” no contexto de uma 

juventude universitária é uma faceta identitária que se (re)afirma cotidianamente; 

através da manipulação de elementos simbólicos que  estes estudantes 

manipulam  e os quais permite que sejam identificados como tal pela população 

de acolhimento: as festas, o sotaque, a língua, por vezes, os trajes e adereços. 

 

As Festas Africanas na cidade de brasileira de Juiz de Fora 
Juiz de Fora15 é uma cidade de porte médio do Estado de Minas Gerais, 

localizado na região sudeste do Brasil. Com cerca de 500 mil habitantes e uma 

área de aproximadamente 1.429,875 km², o município é considerado um polo 

estudantil. Possui a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) fundada em 

1960, e mais 10 instituições particulares para formação de nível superior. 

As Festas Africanas têm sido realizadas há cerca de dezenove anos na 

cidade – em 1996 ocorreu I Festa Africana - por estudantes ou ex-estudantes 

africanos que migraram para cursar o ensino superior. Realizada anualmente em 

comemoração ao aniversário da OUA, é a festa mais marcante entre os 

africanos, pois sua organização demanda o trabalho em conjunto de estudantes 

de diferentes países, inclusive como participantes da comissão organizadora. 

Além de atrair africanos e brasileiros de várias cidades do sudeste brasileiro, 

esta festa é considerada tradicional entre os jovens da cidade, que exaltam a 

animação, diversão e “exotismo” da comemoração dos africanos. 

 O discurso apresentado por estes jovens, sobre as motivações para 

realizar estas festas, é o de criar um espaço de celebração entre os africanos 

oriundos de diferentes países e entre estes e os brasileiros, de forma a celebrar 

e apresentar, para a sociedade juizforana, a “cultura” de seus países, através 

das músicas, das danças, e em algumas festas, da comida típica. 

As festas observadas seguem certo padrão: de público, tipos musicais, 

danças e o tipo de sociabilidade que produz. Os gêneros musicais preferidos dos 

                                                
15 Mais informações: http://www.pjf.mg.gov.br/ 

http://www.pjf.mg.gov.br/


estudantes africanos, geralmente tocados nas festas são: o zouk16 , gumbé17,  

semba18 e kuduro19. Além desses estilos africanos, tocam músicas brasileiras 

como funk, sertanejo universitário, samba, pagode e de outras nacionalidades, 

como o hip hop americano, de grupos africanos e brasileiros, com canções em 

inglês, português ou crioulo –, onde a forma de dançar – rodas ou casais – 

também varia com o estilo musical. 

A maioria dos participantes é composta por africanos ou negros. Em todas 

as festas contempladas pela pesquisa, entre os brasileiros presentes, os brancos 

eram nítida minoria, o que nos leva a pensar numa espécie de identificação 

étnica e/ou racial com os africanos. As relações de gênero20 também se 

mostraram relevantes, pois grande parte dos brasileiros presentes nestes 

eventos era composta por mulheres, em contrapartida à maioria dos estudantes 

africanos, composta por homens. As africanas estavam nitidamente em menor 

número e, geralmente, acompanhadas por outros africanos; durante a primeira 

etapa desta pesquisa evitavam sutilmente a aproximação, se mostrando bem 

                                                
16 Zouk é um estilo musical que surgiu nas Antilhas, um arquipélago  ao  leste da América Central. 
A palavra Zouk significa “festa”, presente em países que passaram pela colonização francesa. 
Mais informações em: http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/48656/historia-do-
zouk; http://www.soulzouk.com/pt/em-foco/440-zouk-historia-completa-do-zouk 
17 O gumbé é um estilo de música urbana guineense/africana, melodia que acompanha os 
poemas dos djidiu nascida da fusão da música crioula  Badjo Di Sala  com a música nativa; surgiu 
no princípio da segunda grande guerra. (SKINNER, 1978: 199). Mais informações: 
http://www.gumbe.com/category/historia-de-gumbe/ ; 
http://dcefeevale.files.wordpress.com/2012/05/projeto-batucada-cultural-vera-lucia-flores-2.pdf 
18  Semba é uma das danças e géneros musicais mais populares de Angola. Surgiu no país 
durante os anos 50 e 60, começando tradicionalmente com danças de salão urbanas. Segundo 
Castro (2011)  o semba simboliza esse momento crucial na história de Angola, no final do período 
colonial, quando uma nova concepção de “angolanidade” surgiu engajado a nação. 
Etimologicamente, a palavra semba, dentre outros sentidos, significa “umbigada” em quimbundo,  
uma das línguas de Angola. O semba deu origem a vários outros estilos como o samba brasileiro, 
a kizomba, e  o kuduro. (CASTRO, 2011; MENEZES, sem data). Mais informações em: 
http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br/resources/anais/3/1308332993_ARQUIVO_OSAMBA
NOATLANTICONEGRO1.pdf;http://dancas-africanas.blogspot.com.br/2008/12/semba.html; 
http://www.maiskizomba.com/noticias/1711-historia-do-semba 
19 O Kuduro é um estilo de música e dança que surgiu em Angola na década de noventa e se 
espalhou por vários países. (MARCON, 2013) O nome kuduro advém de um dialeto, que tem 
origem no kimbundo, uma das línguas de Angola.  Mais informações em: 
http://www.revistas.ufg.br/index.php/historia/article/view/29868/16489 ; 
http://www.significados.com.br/kuduro/ 
20 A organização das duas Festas Africanas de Juiz de Fora mostrou algumas semelhanças 
quanta a divisão de tarefas entre os estudantes. Estas são definidas em função de habilidades, 
sexo e disponibilidade de tempo. As mulheres ficaram por conta do preparo da comida e se for o 
caso, a ornamentação do salão. Já os homens ficam por conta da compra das bebidas, da 
escolha do Dj e das músicas. 
 

http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/48656/historia-do-
http://www.soulzouk.com/pt/em-foco/440-zouk-historia-completa-do-zouk
http://www.gumbe.com/category/historia-de-gumbe/
http://dcefeevale.files.wordpress.com/2012/05/projeto-batucada-cultural-vera-lucia-flores-2.pdf
http://www.xiconlab.eventos.dype.com.br/resources/anais/3/1308332993_ARQUIVO_OSAMBA
http://dancas-africanas.blogspot.com.br/2008/12/semba.html;
http://www.maiskizomba.com/noticias/1711-historia-do-semba
http://www.revistas.ufg.br/index.php/historia/article/view/29868/16489
http://www.significados.com.br/kuduro/


mais reservadas que os rapazes. 
          A XV Festa Africana de Juiz de Fora - MG 

Em sua décima quinta edição, a festa foi realizada no salão do Clube Bom 

Pastor, tradicional clube da cidade localizado em bairro de classe média, no dia 

15 de junho de 2013, com seu início previsto para as 22h. Sua coordenação 

esteve ao encargo de uma comissão formada por estudantes africanos advindos 

das diferentes instituições de ensino superior da cidade e contou com o 

financiamento da Universidade Federal de Juiz de Fora e das instituições 

particulares de ensino superior da cidade, além do apoio da administração 

municipal.  Os convites eram limitados, vendidos a R$40,00 para residentes em 

Juiz de Fora; em praticamente todas as festas havia uma diferenciação nos 

preços dos ingressos para os que moram fora, que têm o incentivo do convite a 

preço reduzido. 

Na chegada, havia uma grande fila, com pessoas de várias idades e 

grupos familiares inclusive pessoas mais velhas, na faixa de 50 e 60 anos,  

demonstrando a popularidade do evento. Muitos estavam na festa africana no 

mínimo pela segunda vez, outros diziam ter se informado da festa com amigos 

que tinha ido e que tinha gostado muito do evento, porque os africanos sabiam 

se divertir. Mas a maioria dos presentes eram africanos, com suas famílias e 

amigos; além de crianças e bebês, filhos de africanos que nasceram no Brasil e 

também senhores e senhoras de idade. Alguns homens e mulheres estavam 

com trajes típicos: vestidos de conjuntos com estampas típicas da África21 - e/ou 

de seu respectivo país -, e algumas mulheres usavam penteados altos e tranças 

diversas. Como era informado no cartaz, o evento contava com as seguintes 

atrações: apresentação de danças e desfile com trajes típicos e degustação de 

comidas típicas. O salão do clube estava organizado de acordo com a dinâmica 

do evento: um palco no centro – no qual estava montada a mesa de som-, com 

o “camarim” e a cozinha atrás, e em frente, um grande espaço reservado para a 

pista de dança, rodeado por mesas para os convidados, aproximadamente 24 

                                                
21 Perguntei a Antônio sobre o nome – ou os nomes - dos trajes típicos usados no evento. Ele 
me disse que era “roupa africana” e que não sabia de um nome específico: minha mãe comprou 
um para eu trazer, mas acabei emprestando a um professor meu e ficou com ele. Eu não ligo pra 
isso não (Antônio, 29 anos, guineense, estudante de administração em uma IEF particular de 
Juiz de Fora). 
 



mesas, com seis cadeiras cada. 

Por volta da meia noite a festa já contava com um número considerável 

de pessoas, quando uma das organizadoras do evento pediu silêncio para dar 

início às apresentações. A primeira se iniciou com um rapaz congolês, fazendo 

uma dança e tocando um tambor, dança que simbolizava toda a cultura africana. 

A segunda apresentação, que era uma espécie de continuação da primeira, foi 

com um grupo de rapazes e moças – de Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e 

Moçambique - com saias de palha, que dançavam também ao som do tambor – 

tocado pelo rapaz da primeira dança. Durante a apresentação cada um dos 

componentes do grupo ia até a frente, batiam os pés, rebolavam e giravam. 

Faziam em meio à apresentação coletiva uma apresentação particular. Enquanto 

isso a apresentadora lembrava ao público que o espetáculo representava a 

ginga, o ritmo e a beleza africana. Cada apresentação individual despertava uma 

reação do público. Ao irem à frente a apresentadora dizia o nome e o país de 

origem do estudante que dançava. Os homens eram nitidamente mais 

aplaudidos. Algumas mulheres gritavam coisas como Lindo! Gostoso! A plateia 

feminina além de ser maior era bem mais “atirada”. As moças também 

arrancavam aplausos, mas era necessário que a apresentadora incentivasse o 

público um pouco mais dizendo: Aplausos para – o nome da menina – minha 

gente! Olha que linda! 

Depois deram início aos desfiles com trajes típicos e penteados no estilo 

africano, em sua grande maioria tranças. Após os desfiles todos entraram e 

desfilaram juntos. Ocorreram mais três apresentações: um rapaz caboverdiano 

que apresentou sozinho uma dança típica do seu país chamada funaná, e um 

grupo de mulheres que celebravam a beleza e a fertilidade das mulheres de 

Angola. E para finalizar, a apresentação de uma dança entre casais, com o ritmo 

semba, de origem angolana.   

Após a apresentação todos voltaram a seus lugares e a música ficou por 

conta do Dj. Depois de algum tempo a comida foi servida numa mesa colocada 

ao lado do palco – antes os garçons estavam servindo salgadinhos nas mesas. 

Os pratos servidos foram/eram: “Cachupa com milho” – prato típico de Cabo 

Verde, preparado com carne de boi, bacon, milho e feijão -, “Cafriela” - prato 

típico de Guiné-Bissau à base de frango com muito limão depois passado na 



churrasqueira -, “Caldeirada”- prato de origem portuguesa adaptado em Guiné-

Bissau, preparado a base de legumes, carne (peixe ou frango) e caldo de 

amendoim - tendo como acompanhamento o arroz branco. A comissão 

organizadora negocia quais serão os pratos escolhidos para “representar” a 

culinária dos países dos estudantes, nem sempre é possível abarcar a 

diversidade das nacionalidades africanas na seleção de “pratos típicos”. 

Em seu auge, a festa devia conter mais de 500 pessoas. Aqueles que 

participaram das apresentações trocaram suas roupas e dessa forma 

confundiam-se no salão. Já bem tarde, montaram uma mesa com frutas e um 

bolo para cantarem parabéns. Perguntei a um dos africanos para quem 

cantavam e ele me disse que a festa era em celebração ao aniversário da África. 

Perguntei: quantos anos? E ele me disse “algo em torno de 500”. Segundo este 

rapaz, eles celebravam o aniversário da “descoberta” da África, com a chegada 

dos portugueses. Posteriormente, com a ajuda de um dos organizadores deste 

evento, descobri que a leitura deste rapaz sobre o aniversário da África não era 

consenso, pois afirmou que a Festa Africana tinha como propósito a celebração 

do aniversário da criação da OUA – Organização da Unidade Africana. Este fato 

mostra motivações e interpretações distintas sobre a realização e importância da 

festa entre os estudantes africanos. 

A festa foi até tarde, o dia amanheceu quando se foram os últimos 

convidados. Os envolvidos na organização terminavam de arrumar o salão, 

alguns dormiam em cadeiras, vencidos pelo cansaço. Foi quando os que 

trabalharam no evento começaram uma “outra festa” – como declarou um deles. 

Por volta das dez da manhã alguns poucos ainda ficaram para finalizar a limpeza 

do salão. 

 
A XXI Festa Africana de Juiz de Fora: África: “Os desafios dos Estados 
Nacionais e os preceitos da democracia moderna. ”. 

A etnografia realizada nesta festa foi bem diferente da realizada na festa 

anterior, devido o maior tempo em campo – três anos – e a participação em 

algumas reuniões para sua organização, bem como a relação de amizade com 

alguns organizadores – “informantes-chave” - e com os africanos em geral. Tal 

fato fez com que se focasse mais no discurso político da comemoração da OUA, 



principalmente por este estar mais evidente no título da festa, o que não ocorrera 

na XV Festa Africana. 

 A XIX Festa Africana de Juiz de Fora ocorreu em 11 de julho de 2015, no 

clube AABB – Associação Atlética Banco do Brasil. A organização foi em grande 

parte, mediada pela pagina Reunião da Festa Africana, no Facebook - que serve 

também como meio de comunicação e registro de outras festas. A página contém 

45 membros, incluindo a pesquisadora. Porém, nas reuniões que antecederam 

a festa, o número de pessoas variava entre 8 e 10 pessoas. Nas últimas e mais 

“urgentes”, como nos ensaios das danças típicas, chegaram a ter cerca de 30 

pessoas, entre elas duas brasileiras, a pesquisadora e uma moça que também 

participou da apresentação de dança e do desfile de trajes típicos. Por diversas 

vezes os organizadores mais ”presentes” lamentaram a falta de apoio e interesse 

de outros estudantes africanos na organização. 

Organizar uma festa desse porte não é uma tarefa fácil:  estudantes 

estrangeiros e jovens; a demanda por patrocínio, a tensão de gerir as atividades 

e os recursos do evento. Ao mesmo tempo, sendo uma festa tradicional, possui 

entre seus organizadores estudantes que participaram de comissões anteriores. 

Os mais o experientes tornam-se “pessoas chaves” e/ou lideranças, mas não em 

atribuírem tarefas aos demais, mas de tomarem para si as maiores 

responsabilidades com o evento. Deste modo, pode-se apesar das dificuldades 

e tensões que surgiram, o evento foi realizado com sucesso. 

Apesar do nome mais “acadêmico” palestras e mesas de debate com 

professores e/ou ex-intercambistas africanos ou estudiosos do tema. Os graves 

problemas financeiros enfrentados pela UFJF e a greve dos servidores 

federais22, impossibilitou a disponibilização de recursos para trazer os 

congressistas. No entanto, ao manterem o nome da festa os estudantes deixam 

transparecer as questões e demandas envolvidas na comemoração do “Dia da 

África”: a busca pelo reconhecimento da importância do continente, de sua 

cultura e suas demandas políticas, econômicas e sociais. 

A festa começou por volta de uma hora depois do previsto – 23 horas. Um 

número significativo de pessoas aguardava na entrada. Havia lugares 

reservados para convidados especiais, como professores da UFJF, Carolina 

                                                
22 Mais informações: http://www.apesjf.org.br/noticias 

http://www.apesjf.org.br/noticias


Perez - Diretora das Ações afirmativas da UFJF, representando o reitor da UFJF, 

Professor Júlio Chebili - e a professora Valéria Faria - pró-reitora de cultura da 

UFJF. Quando a maioria dos participantes estavam presentes iniciaram as 

solenidades. O primeiro a falar foi Eudésio, doutorando em economia pela UFJF 

e um dos principais organizadores do evento. Ele apresentou um discurso 

emocionante, que corrobora com as principais premissas deste trabalho: o de 

que a festa busca comemorar a união do continente frente a um passado de 

exploração e um presente de extremas dificuldades, de modo a buscar 

transformações positivas frente aos desafios políticos e econômicos da sua 

condição na conjuntura global: 
O dia 25 de Maio tem um significado histórico na memória coletiva 

nosso povo, pois representa a liberdade. A libertação de um continente 

invadido, dividido e solapado em todos os níveis, por mais de cinco 

séculos. O nosso continente foi palco de uma das maiores barbáries já 

vivenciado pela humanidade, quiçá a maior – a escravatura, pois 

segundo Mike Davis23 no seu livro holocaustos coloniais mais de 100 

milhões de negros africanos morreram ou foram mortos durante o 

processo de escravatura. [... ] Assim, em 25 de Maio de 1963, alguns 

líderes do continente, sob a forte influência do então presidente de 

Ghana Francis Kwame N’krumah se reuniram em Addis Abeba e 

criaram a OUA, com o fim específico de libertar todo o continente do 

poder colonial. [...]O resultado do processo acima referenciado ainda 

hoje se faz sentir em vários aspectos do quotidiano africano. Desde 

associação negativa da imagem do continente e do seu povo, isto é, 

guerras, fome, doenças,..., até as mais extremas formas de 

manifestação de sentimentos de repúdio e de marginalização, algumas 

delas baseadas em critérios de rotulação levianas assentes na cor da 

pele e outras nos critérios espirituais, por exemplo, O preto não tem 
alma. [... ] Além disso, no âmbito do concerto das nações, ou seja, nos 

organismos multilaterais sempre somos relegados ao terceiro 

plano./Todavia, não é estranho, não é estranho para um continente, 

que dele tudo foi arrancado (seus recursos humanos e naturais), mas 

ainda nos resta alguma coisa – a alegria de viver – que se evidencia 

nas nossas manifestações culturais. [...] O momento que nos é 

                                                
23 Mike Davis (1946) é um historiador norte-americano, autor de livros como Autor de vários livros, 
entre eles Ecologia do medo, Holocaustos coloniais, O monstro bate à nossa porta (Record) e 
Planeta Favela (Boitempo). Mias informações em: 
http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/biografia.php?idVerbete=1409&idBiografia=67 

http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/biografia.php?idVerbete=1409&idBiografia=67


presente se reveste de grande importância, uma vez que é uma 

oportunidade para apresentarmos ao mundo o que temos de melhor – 

a nossa cultura e, além disso, deve servir também como um momento 

de profunda reflexão sobre as nossas realidades políticas e sócio-

culturais.[...] caros colegas africanos! Convido-vos a pensarmos, a 

imaginarmos e criarmos nas nossas mentes uma África melhor para os 

nossos filhos, mesmo que esse exercício seja utópico, pois a utopia é 
também um compromisso histórico, como dissera Paulo Freire. [...] 

Portanto, é preciso agir, é preciso agir hoje, cada um na sua área 

específica para que a África dos sonhos para os nossos filhos se 

materialize efetivamente.[...]   
E estudante agradeceu a todos os envolvidos na organização do evento, 

a UFJF e seus representantes. Também agradeceu a presença dos colegas 

africanos e aos brasileiros: E por último, agradecer a todos vocês que aqui estão 

para prestigiar e abrilhantar esse momento. Aceitem o nosso muito obrigado. 

VIVA A CULTURA! 

Em seguida iniciaram as apresentações das danças e desfile de trajes 

típicos. O número de danças apresentadas foi menor que os da XV Festa 

Africana, além disso, ocorreram um pouco no improviso24. Havia poucos 

africanos dispostas a dançar e desfilar. A maior dos que participaram já tinham 

apresentado em festas anteriores. Apesar de atribuírem grande importância às 

apresentações típicas, muitos estudantes ficam constrangidos com a 

“exposição”. E há também aquele que participaram em eventos anteriores e/ou 

já estão cansados ou já se sentem “velhos” – adultos – para isso. 

Uma dança que remetia a África como um todo foi encenada pelo grupo 

de seis pessoas, 2 rapazes e 4 moças – uma delas é brasileira e namorada de 

um dos estudantes. O rapaz cabo-verdiano que apresentou a dança funaná em 

2013 repetiu o número. E como em 2013 houve a dança Angolana de um grupo 

de mulheres que celebravam a beleza e a fertilidade das mulheres de Angola e 

o Semba, apresentado por apenas um casal. Essas três últimas não foram 

ensaiadas e apresentadas de última hora, contando já com as habilidades 

                                                
24 A coreógrafa - angolana e mestranda na área de educação física - havia elaborado uma 
coreografia que abarcava danças típicas  diferentes do continente, uma espécie de mistura dos 
ritmos de países como Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Mas esta dança se tornou muito 
complexa para aprender em poucos ensaios e teve de ser descartada de ultima hora. 



prévias dos dançarinos25. 

Por fim, houve a apresentação dos trajes típicos. O momento de maior 

animação, quando ocorreu maior interação com o publico. Os amigos aplaudiam, 

assobiavam e elogiavam de forma descontraída, e os que desfilavam reagiam 

num misto de constrangimento e diversão. Ao final das apresentações percebi 

que os participantes haviam ficado contentes com o resultado, apesar dos 

imprevistos. 

O público seguiu praticamente o mesmo padrão da XV Festa Africana: 

intercambistas africanos de Juiz de Fora e região; pessoas que iam a 

tradicionalmente a festa – jovens estudantes, pessoas mais velhas, famílias, até 

mesmo crianças, principalmente filhos de africanos. A maior parte do público era 

composta por pessoas negras. 

As comidas típicas também seguiram o mesmo padrão: Cafriela, Cachupa 

com Milho, Caldeirada e arroz branco. Havia também um frango cozido, bastante 

temperado, que não foi preparado na festa de 2013. 

Como ocorre tradicionalmente a festa foi até o sol raiar.  No dia seguinte 

houve um churrasco para os envolvidos na organização, africanos de outras 

cidades e amigos brasileiros mais próximos. 

               
Festividade e celebração de uma identidade continental26 

 [...] as manifestações festivas marcam tempos fortes, os momentos 
culminantes, as alternâncias de ritmo e de intensidade da vida 
individual e coletiva, a periodicidade das passagens, articulando 
tradição e modernidade, passado e presente, lançando perspectivas 
de porvir, mostrando-nos que a vida pode ser uma efervescente 
experiência de gozo e dissipação. (PÉREZ, 2012:13) 

 

O tema das festas esteve presente na sociologia de Durkheim (2000), 

para quem as festas possuíam a qualidade intrínseca de reafirmar laços sociais 

que estariam continuamente em risco de serem desfeitos. Seja por superar a 

distância social, por permitir um estado de efervescência coletiva ou abrigar 

                                                
25 Houve um problema no fornecimento de energia no salão do clube, que prejudicou a iluminação 
e também o som das apresentações, comprometendo também a descrição aqui apresentada. 
26 Parte das reflexões sobre as festas africanas, presentes neste artigo Foram realizadas também 
em outro trabalho, em parceria com a Profª.Drª. Rogéria Campos de Almeida Dutra(UFJF). Não 
foi possível inserir citações e/ou referências, pois o respectivo trabalho ainda encontra-se no 
prelo para publicação. 
 



transgressões coletivas, as festas possibilitam que grupos reanimem 

periodicamente o sentimento que tem de si mesmo e da sua unidade (Ibid. 

2000:416). Criam a possibilidade de mudar as condições das atividades 

psíquicas dos indivíduos, onde as paixões ficam mais vivas e as sensações mais 

fortes. Para garantir este “estado de alma”, contribuem os elementos que estão 

geralmente presentes em todas as festas: música, bebida, dança comida, 

comportamentos ritualizados, sensualidade, etc.(AMARAL, 1998). 

Pérez (2012) sugere que abordemos “princípio da reciprocidade”, da festa 

como um ato de reprodução da vida, e não como mera reprodução da mesma, 

acionando a lógica da complementariedade e da simultaneidade. Ou seja, a 

apreensão que segue a prerrogativa maussiana de entender as sociedades em 

estado dinâmico; considerando-as essencialmente, em seu movimento como um 

todo, seu aspecto vivo, o instante fugidio em que as sociedades e os homens 

tomam consciência sentimental deles mesmos e de sua situação em face a 

outrem. Isto é festa!( Ibid., 2012:34) 

  Na confraternização entre anfitriões e convidados, estes vivem 

simultaneamente momentos de familiaridade e exotismo. Aos olhares dos 

brasileiros, os africanos possuem pleno conhecimento de tudo o que abarca as 

facetas culturais representadas, como se tudo lhes fosse familiar. No entanto, há 

grande diversidade de contextos nacionais assim como de universos sociais em 

um mesmo país, como aspectos religiosos, étnicos e socioeconômicos. O caso 

do rapaz africano que identificava a XV Festa Africana como comemoração do 

aniversário de “descoberta” da África pelos portugueses é emblemático, uma vez 

que indica que as noções sobre os costumes, valores sociais e políticos do 

continente africano, vivenciados na sociedade de origem e (re)construídos no 

contexto migratório, são diferenciados. 

È significativo que uma dança que remete à “África” faça abertura às 

outras apresentações que trazem os elementos culturais – como a dança, 

música, roupas e penteados – dos países específicos desses estudantes Nota-

se o dinamismo operado pela festa, onde se articulam estreitas e complexas 

relações de hibridação com a tradição e com a modernidade, pois ambos os 

aspectos a compõe (PÉREZ, 2012:32),  como  podemos observar na  primeira 

dança que remete a uma origem tribal – e a África como um todo  e suas 

vestimentas mais “arcaicas”-,  e  no semba,  dança mais contemporânea  no qual 



o figurino apresentava uma mescla entre trajes africanos e ocidentais.    

As festas africanas também podem ser consideradas “dramáticas” sob a 

perspectiva de Turner (2013), tematizando certa experiência de liminaridade, 

emergindo nos interstícios da estrutura social. Neste sentido, dramatizam o 

processo migratório e a integração na sociedade de destino. È uma forma de se 

unirem “contra” sociedades mais amplas, na qual se inserem como 

“estrangeiros”, e que de muitas formas, lhes são estranhos, na construção de um 

“espetáculo” que busca exibir performaticamente a cultura africana. A trajetória 

que inicia com a dança tribal, os desfiles das roupas e da beleza africana, até a 

dança do semba, com aspectos mais atuais. Enfatiza através da celebração do 

aniversário da OUA, com bolo, mesa de frutas e o ato de cantar “Parabéns para 

você” a união de um continente que busca reverter à situação desfavorável no 

contexto internacional. O parabéns que os africanos cantam é de uns para os 

outros, de africanos para africanos, e o mais importante, dos brasileiros para 

eles. Portanto, a festa não é um “ritual” trazido de seus respectivos países para 

ser meramente reproduzido, é algo novo que se apresenta no contexto 

migratório, contido na celebração “afirmativa” das manifestações culturais do 

continente africano em homenagem ao “Dia da África”. 

De certo modo, as tradições africanas encenadas pelos estudantes 

através das festas em cidades brasileiras, se manifestam como ressignificações 

simbólicas, fruto dos fluxos culturais coloniais e pós-coloniais, fazem parte 

destas ressignificações, que acontecem através de estratégias de assimilação 

de costumes que lhe foram impostos e dos costumes existentes antes do período 

colonial. Se cultura para estes africanos, sua cultura, deve ser apresentada e 

celebrada no contexto estrangeiro como forma de afirmação no “mundo”, o 

importante é buscar refletir de que forma as culturas são percebidas e 

instrumentalizadas pelos sujeitos que a julgam pertencer. A migração – estudantil 

- representa mais do que um transplante cultural, implica em atos de criatividade 

cultural e material, através da criação de novos espaços sociais e discursos 

simbólicos necessários para sua organização. 

 

Considerações finais: 

Observa-se entre esses estudantes a perspectiva sempre presente de se 

encontrarem e celebrarem junto à saudade e a “cultura” africana. “Cultura” aqui 



que aparece entre aspas, em acordo ao proposto por Cunha (2009), enfatizando 

a realidade dos povos “periféricos”, ou seja, povos que sofreram grandes danos 

nas “relações entre as culturas”, no processo de colonização, imperialismo, e 

posteriormente na configuração política e econômica global. Estes grupos 

desenvolveram uma forma de pensar e articular a noção de “cultura para si”, 

para que pudessem exibi-la diante do mundo, celebrando-a e utilizando-a no 

intuito da reparação de danos políticos sofridos durantes anos de subordinação, 

procurando demonstra-la performaticamente. 
[...] falar sobre a “invenção da cultura” não é falar sobre cultura, e sim 
sobre “cultura”, o metadiscurso reflexivo sobre a cultura. O que 
acrescentei aqui é que a coexistência de “cultura” – como recurso e 
como arma para afirmar identidade, dignidade e poder diante de 
Estados nacionais ou da comunidade internacional – e cultura - aquela 
rede invisível na qual estamos suspensos – gera efeitos específicos. 
(CUNHA, 2009:373) 

 

A “cultura” com aspas, só pode existir num contexto onde a cultura “sem 

aspas” atua de modo a colocar em interação contextos culturais distintos. Como 

um conjunto de esquemas interiorizados que organiza a percepção e a ação das 

pessoas, garantindo certo grau de comunicação entre grupos sociais, a cultura 

– sem aspas - é compartilhada por todos em determinados contextos; no caso 

em questão, um complexo de pressupostos e modos de pensamento das 

sociedades modernas ocidentais que subsidiam a realidade das migrações 

estudantis. 

As Festas Africanas de Juiz de Fora nos apresenta uma dimensão da 

manipulação dos elementos culturais africanos de modo a promovê-los e exibi-

los enquanto portadores dos mesmos. As danças, os trajes, as comidas típicas 

são usadas como parte de uma performance que busca revigorar a inserção 

como estrangeiro portador de valores, costumes e condutas diferenciadas, e 

também da atuação política destes estudantes no Brasil. Por outro lado, 

terminadas as apresentações, estes estudantes trocam de roupa e desta forma 

não se diferenciam dos brasileiros, sob este aspecto, mas em outros mais sutis. 

Eles dançam, conversam, festejam e se interagem conosco, - e/ou nós com eles 

- o que nos leva a pensar que a cultura – sem aspas – entra em ação, de modo 

que neste momento, pertencemos todos a mesma configuração contemporânea, 

que se caracteriza pela ampliação do acesso aos meios de comunicação e a 

intensificação dos fluxos culturais através das redes sociais, sejam reais ou 



virtuais. Um ambiente marcado por novas formas de cosmopolitismo e diálogo 

intercultural (ARAUJO; BARRETO, 2014). 

A cultura é um espaço semântico, o campo de signos e práticas no qual 

os seres humanos constroem e representam a si mesmos e aos outros e, 

portanto, a suas sociedades e histórias. Um “sistema” que contém em si 

mensagens, imagens e ações polivalentes, potencialmente contestáveis; um 

conjunto de significantes-em-ação situados na história e desenrolando-se ao 

longo dela, significantes ao mesmo tempo materiais e simbólicos, sociais e 

estéticos, pois este mundo dos significados é geralmente fluido e ambíguo, uma 

espécie de mosaico parcialmente integrado de narrativas, imagens e práticas de 

significação (COMARROF, J. &J, 2010, p.36). A relação das Festas Africanas na 

cidade de Juiz de Fora com o processo migratório dos estudantes envolvidos na 

elaboração das mesmas. Mostrando-nos que a cultura e a “cultura” se encontram 

em constante intercâmbio e renegociação, de modo a refletir tanto a manipulação 

da “cultura” africana e/ou negra no universo da sociabilidade juvenil, quanto à 

forma com que esta se interliga ao universo da cultura mais amplo.  E de que 

forma as migrações estudantis destes estudantes operam de modo a contribuir 

para as reflexões acerca das (re)significações identitárias dos sujeitos 

imbricados no processo e das transformações culturais e políticas, através dos 

discursos e práticas adotadas ao se afirmarem como “africanos” em terras 

estrangeiras. 
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