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Borges, Ecyla Saluy Moreira. Representação Social De Escola Para Jovens Guineenses. 
Tese de Doutorado. 2014. Instituto de Psicologia, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 
 

RESUMO 
O presente estudo situa-se no âmbito de representação sobre a escola, tem como objetivo 

compreender as representações sociais de escola na vida dos jovens guineenses, estudantes do 

ensino médio de duas escolas públicas na capital do país em Guiné-Bissau, bem como 

conhecer suas perspectivas escolares. O referencial teórico que dá suporte ao estudo é a 

Teoria das Representações Sociais de Sege Moscovici (1978) e a abordagem estrutural, 

proposta por Jean Claude Abric e também a contribuição de outros autores como Denise 

Jodelet e Alves-Mazzotti. O instrumento metodológico utilizado foi a aplicação de questionário 

caracterizando os 240 estudantes, com objetivo de obter informações sobre cada participante, 

delineamos alguns aspectos gerais, tais como: identificação da escola (classe, período), perfil 

do participante (sexo, idade, etnia), contexto sociocultural (local de nascimento do 

participante e dos pais), nível de instrução dos pais, religião e nível socioeconômico 

(saneamento básico, empregada doméstica), assim distribuídos: 120 estudantes do sexo 

masculino e 120 estudantes do sexo feminino todos na faixa etária de 15 a 18 anos. Os 

estudantes que participaram desta fase da pesquisa estavam cursando 1º ano, 2º ano e 3º ano 

do ensino médio. É um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, 

fundamentado na Teoria das Representações Sociais. Os métodos utilizados foram o Testes de 

Evocação Livre de Palavras (EVOC) e a entrevista, os dados foram processados através do 

Excel, do software EVOC 2003. Foi averiguado nas análises dos dados que os estudantes têm 

uma representação positiva de escola, eles a consideram um lugar de ensino, de educação, 

onde se adquire a aprendizagem, essa representação não considera a figura do professor, visto 

que a escola enquanto um lugar de ensino e o professor como participante dessa instituição 

foram pouco mencionados entre os estudantes. Dessa forma averiguamos a precisão de 

reverem a função desse profissional e os projetos pedagógicos que têm sido desenvolvidos 

por ele no contexto escolar. O estudo poderá contribuir na promoção dados no que tange às 

representações sociais que os jovens têm acerca da escola.  

Palavra-chave: Representação Social, Escola e Jovens. 
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ABSTRACT 

The present study is situated in the area of representation of schools, with the goal of 

understanding the social representations of school in the lives of Guinea-Bissau youth, 

students at public high schools in the capital of the country of Guinea-Bissau, as well as to 

understand their perspectives about school.  The theoretical framework that supports this 

study is the Social Representation Theory of Sege Moscovici (1978) and the structural 

approach proposed by Jean Claude Abric, and also the contribution of other researchers 

including Denise Jodelet and Alves-Mazzotti.  The methodological instrument used was the 

administration of a survey to 240 students, with the goal of collecting data about each 

participant, we outline general information including: school identification (class and period), 

participant profile (sex, age, ethnicity), socio-cultural context (place of birth of participant and 

their parents), parents’ level of education, religion, and socio-economic level (sanitation 

worker or domestic worker), which was distributed as follows: 120 male students and 120 

female students between the ages of 15 and 18 years old.  The students who participated in 

this phase of the research were completing the first year, second year, and third year of high 

school.  This is a descriptive and exploratory study using a qualitative approach, grounded in 

Social Representation Theory.  The methods were Free Association of Words (EVOC) and 

interview, the data was processed using Excel, from the EVOC 2003 software package.  From 

the data analysis, it was concluded that students have a positive representation of school, as 

they consider it a place of teaching, of education, and where learning is acquired, that 

representation did not include the figure of the teacher, since the school while being a place of 

teaching and the teacher as a participant in the institution were seldom mentioned by the 

students.  As a result, we determined that it is important to revise the role of the professional 

and the pedagogical projects that are being developed by him/her in the school setting.  The 

study will contribute to the advancement of data related to the social representations that 

youth have regarding schools. 

Key Words: Social Representation, School and Youth. 

 

 



 
 

 
 

Borges, E. S. M. Représentation Sociale De L'école Pour Jeunes Guinéens. Thèse de 

doctorat. 2014. l'Institut de psychologie, Université fédérale de Bahia, Salvador. 

 

RÉSUMÉ 

Cette étude porte sur le milieu scolaire et a pour objectifs de comprendre les représentations 

sociales de l'école dans la vie des jeunes bissau-guinéens. Il a concerné un échantillonage 

d’étudiants du secondaire de deux écoles publiques dans la capital Bissau, en Guinée-Bissau, 

afin de savoir leurs perspectives d'éducation. Le cadre théorique qui prend en charge l'étude 

est la théorie des représentations sociales de Sege Moscovici (1978), l'approche structurelle 

proposée par Jean-Claude Abric et également la contribution d'autres auteurs tels que Denise 

Jodelet et Alves-Mazzotti. L'instrument méthodologique utilisé est le questionnaire avec 240 

élèves, afin d'obtenir des informations sur chaque participant, nous présentons certains aspects 

généraux, tels que: ID de l'école (période), le participant (sexe, âge, origine ethnique) profil, 

contexte socioculturel (lieu de naissance du participant et parents), le niveau d'éducation des 

parents, la religion et le statut socioéconomique (assainissement, femme de ménage), répartis 

comme suit: 120 élèves de sexe masculin et 120 élèves de sexe feminin, dans la tranche d’âge 

de 15 à 18 ans. Les étudiants qui ont participé à cette phase de la recherche fréquentaient la 

1ème, la 2ème et la 3ème  du niveau secondaire. Il s'agit d'une étude descriptive et exploratoire, 

une approche qualitative basée sur la théorie des représentations sociales. Les méthodes 

utilisées sont sondages d’opinions libres, et d’entretien (EVOC), et les données d'entrevues 

ont été traitées à l'aide d'Excel et du logiciel EVOC 2003. Il s’est avéré  dans l’analyse des 

données que les étudiants ont une opinion positive de l’école, ils considèrent l’école comme 

un environnement d'éducation, de formation professionnelle où l'apprentissage est acquis, il a 

été ressorti que le Professeur n’est pas une figure dans le milieu scolaire mais plutôt une partie 

prenante de l’école, d’ailleurs il a été peu mentionné dans les différentes échanges entre 

élèves. Ainsi, nous constatons l’exactitude de l’examen de ce projet profissionnel et 

d’enseignement qui été développés par lui dans le cadre de l’école. L’étude contribuera à les 

données de promotion en relation avec les représentations sociales que les jeunes ont de 

l’école. 

Mot-clé: Représentation Sociale, scolaire et jeune. 
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A introdução da tese tem como objetivo proporcionar uma ampla visão dos assuntos 

abordados, através de uma breve contextualização do trabalho produzido. Como tal, 

primeiramente, refere-se ao enquadramento, onde recorremos ao tema que suporta toda a tese. 

Em seguida, identificaremos as razões da escolha do objeto de estudo e a sua relevância. Ao 

finalizar, proporcionaremos os capítulos que irão compor o corpo da tese apresentando os 

principais assuntos mencionados nos capítulos a serem referidos. 

Esta tese tem como objetivo compreender as representações sociais de escola na vida 

dos jovens guineenses, estudantes do ensino médio na Guiné-Bissau. Neste contexto, este 

estudo se fundamenta na reflexão sobre a escola como um espaço coletivo e onde parte do 

processo de socialização desses jovens guineenses ocorre. Será considerado na construção do 

conhecimento, as interações pedagógicas, no presente caso, duas escolas públicas do ensino 

médio na Cidade de Bissau (Guiné-Bissau). 

Entendemos a escola como o primeiro espaço de processo de adaptação de um 

indivíduo fora do contexto familiar a um grupo social em uma experiência coletiva, 

assumindo assim, um papel importantíssimo no desenvolvimento do conhecimento, na 

socialização, no aprendizado individual e coletivo no espaço repleto de vivências sociais e 

cognitivas. Onde a relevância de dinâmicas de relações sociais ultrapassa a noção de espaço 

tridimensional, passando a ter uma significação de lugar reconhecido e vivenciado por alunos.  

Na concepção de alguns teóricos e cientistas sociais estudiosos das representações das 

coletividades humanas, tais como: Serge Moscovici, Michel Gelly, Denise Jodelet, Emile 

Durkheim, Carlos Cardoso e Carlos Lopes, entre outros, voltados ao entendimento do 

processo social, as representações sociais oferecem uma nova maneira para a elucidação de 

mecanismos de fatores sociais que atuam sobre o processo educativo.   

A estrutura da tese foi organizada em seis capítulos, cujos objetivos e conteúdos serão 

anunciados. No primeiro capítulo iremos contextualizar uma breve releitura da história da 

formação da nação guineense, buscamos resgatar a leitura da conquista e reconquista da 

República da Guiné-Bissau.   

Nesse contexto, o estudo se justifica por um desafio que move essa reflexão à busca da 

compreensão da representação social destes jovens, do esclarecimento de interrogações que 

carregamos, com o intuito de encontrar respostas a questões referentes às histórias e 

concepções sociais dos jovens guineenses. Pois, nas diferentes dimensões do conhecimento, o 

ser humano apresenta respostas avançadas à compreensão do mundo.  
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Nesse propósito, o ser humano busca sempre sistematizar elementos acerca da ciência 

e das diferentes formas de conhecimento que se fazem presentes nas ações humanas. As 

possibilidades de intervenção do Governo da Guiné-Bissau, na perspectiva de ampliar os 

limites da participação das chamadas populações juvenis na defesa de seus interesses, no que 

tange à representação social. 

O segundo capítulo refere-se ao enquadramento teórico, mostrando a contribuição de 

alguns autores não esquecendo de rever algumas teorias sugestivas ao assunto que amparam a 

teses. Desta forma, são expostos neste capítulo, uma breve abordagem à teoria das 

representações sociais, sendo que a própria representação social é uma forma de 

conhecimento socialmente elaborada e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre 

para a construção de uma realidade comum a um grupo social.  

Caracteriza-se por ser a forma como o sujeito apreende a vida cotidiana e manifesta-se 

através das afirmações que os sujeitos fazem sobre a sua realidade. Desse modo, a construção 

da representação social de escola é permanente no desenvolvimento pessoal e coletivo, ou 

seja, novos níveis de conhecimento vão sendo indefinidamente construídos a partir das trocas 

sujeito/objeto. Pois, é a partir das relações intra e interpessoais que o sujeito vai 

internalizando os conhecimentos, papéis e funções sociais, contribuindo assim, na construção 

espaço-tempo de uma visão de sociedade local, regional e global.  

O terceiro capítulo estabelece uma relação dos jovens com a escola, para entender a 

importância da representação social de escola na vida dos jovens guineenses. Neste estudo, 

buscaremos conhecer inicialmente suas perspectivas em relação à escola. Nesta lógica, 

entendemos que a instituição escola, apresenta múltiplos objetivos, dentre os quais, 

destacamos os seguintes: promoção do desenvolvimento pessoal, aquisição de conhecimento, 

formação dos cidadãos conscientes, acima de tudo, formação de indivíduos conscientes das 

suas obrigações, deveres sociais e de convivências na sociedade contemporânea. O propósito, 

deste capítulo é compreender o contexto das representações sociais da escola para os jovens.  

O quarto capítulo foi dedicado às estratégias metodológicas, no qual serão feitas a 

identificação dos participantes e a descrição dos instrumentos e procedimentos considerados 

na coleta e análise dos dados. Ainda serão exploradas a relevância da escola e as suas 

representações sociais na vida dos jovens guineenses de faixa etária de 15 a 18 anos. 

Observando alguns elementos presentes nas representações sociais, tais como: valores, 

construções de conhecimentos e almejos. 
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No quinto capítulo apresentamos exclusivamente os resultados e as principais 

conclusões que pudemos obter da investigação, focando as discussão de tais resultados de 

acordo com os assuntos relacionados ao tema. 

Ao término da tese estão apresentadas, de forma geral, as principais conclusões, 

esperando alcançar os objetivos propostos, se não foram alcançados serão identificadas as 

lacunas da investigação, assim como sugestões para futuras investigações. 

Almejamos contribuir com o conceito da representação social de escola para jovens, 

principalmente no contexto guineense, através do debate de ordem social, étnico, cultural, 

econômica, especialmente na perspectiva profissional dos jovens. Em apêndice, encontram-se 

informações relacionados à tese. 
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CAPÍTULO I 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO: UMA BREVE 

ABORDAGEM HISTÓRICA DA GUINÉ BISSAU 
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1.Apresentação Histórica 

A República da Guiné-Bissau é um país relativamente pequeno com 36.126 km2 e tem 

uma população estimada em cerca de dois milhões de habitantes, cuja capital é Bissau. 

Geograficamente, a Guiné-Bissau, fica situada na Costa Ocidental africana e faz fronteira com 

o Senegal a Norte e com a República da Guiné Conakry a Este e Sul. Além do território 

continental, o país inclui no seu território uma parte insular o Arquipélago dos Bijagós. O 

território guineense é essencialmente plano, com a zona costeira profusamente recortada por 

braços de mar1.  

O clima é tropical, úmido e quente, com duas estações: da seca e das chuvas2. A primeira 

estende-se sensivelmente de dezembro a abril. As chuvas iniciam habitualmente em meados 

de maio e seguem até novembro.  

Antes de constituir um país com limites definidos, a Guiné-Bissau pertenceu ao reino dos 

Mandingas. Os Mandingas são descendentes diretos do grande Império do Mali3 (que existiu 

entre os séculos XIII-XVI) e chegaram ao território da atual Guiné-Bissau no século XIII 

(Kosta, 2007), ocupando deste modo o Leste do País (Gabú) com a capital em “Kansala” – 

tornou-se autônomo com o desmembramento do grande Império do Mali no século XVI (o 

reino de Gabú existiu entre os séculos XIII-XIX).  

Guiné-Bissau – durante muitos séculos mandingas prestou vassalagem ao Império do Mali 

(Lopes, 1982). 

Os Fulas, quando chegaram ao atual território da Guiné-Bissau, foram inicialmente bem 

recebidos pelos autóctones Mandingas que lá se encontravam. No entanto, os Mandingas 

começaram a tentar sobrepor a sua dominação sobre eles e as suas relações começaram a se 

deteriorar. Não tardou muito para que os Fulas ficassem saturados da posição assumida pelos 

Mandingas e acabaram por declarar-lhes guerra (Jao, 1995). Ao longo de várias gerações, os 

Fulas derrotaram primeiro os Biafadas (um dos grupos étnicos também presentes no território) 

                                                           
1 Informação disponível em: 
http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/IndicadoresEconomicos/INDGuineBissau.pdf 
2 Informação disponível em: http://brazilafrica.com/paises/guine-bissau/ 
3 O Império de Mali, antes de se constituir como um Império, era considerado um dos reinos Mandingas que se 
integrava administrativamente no Império do Gana que estendeu as suas fronteiras a uma grande área da região 
ocidental africana. O Império do Gana abrangia em si um vasto território que se estendia da atual Mauritânia até 
ao Mali, passando pelo Senegal, entre os séculos III-XIII (Kosta, 2007, p. 186-189). Sob a ruína do Império do 
Gana marcado pelas lutas internas e externas, num espaço, pela sua dimensão, dificilmente controlável pelo 
poder central, nasceria o reino dos Mandingas. Liderados por Sundiata Keita, os Mandingas assaltaram e 
destruíram o Gana no ano de 1240. Nesse momento o Império já se encontrava debilitado, mercê das guerras 
contra os Berberes Almorávidas. Após a vitória de 1240, Sundiata Keita reorienta-se em direção ao leste, 
atacando os Mossis e Songóis. Consuma-se então o grande Império de Mali, que se estendia as suas fronteiras 
em direção a territórios que atualmente fazem parte do Mali, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e 
Guiné-Conacri (Mendy, 1997, p.20-21). 
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e depois os Mandingas, assumindo assim o protagonismo e passando de simples vassalos a 

soberanos independentes, livres e detentores do poder. 

Os Fulas são muçulmanos originariamente nômades, estando disseminados por quase todo 

o continente africano. Era uma das etnias mais avançadas no momento de chegada dos 

portugueses, tendo já grandes laços comerciais ao longo da costa Ocidental africana. A sua 

estrutura social é vertical, em que há uma hierarquização da estrutura orgânica quase idêntica 

à forma de estrutura dos governos ocidentais: no topo há um chefe para toda a comunidade e 

abaixo dele estão subchefes, formando uma classe; os indivíduos têm maior ou menor 

importância consoante às posições que ocupam na sociedade (Lopes, 1982). 

Com a chegada dos portugueses à Guiné-Bissau, esta foi uma das etnias que estabeleceu 

imediatamente laços de comércio com eles (Lopes, 1982), tendo esta relação perdurada ao 

longo dos séculos e até durante a luta armada. Segundo Sousa (2008), desde cedo se verificou 

no território guineense a distinção entre dois grandes grupos de etnias – os animistas 

(Balantas, Bijagós, Mancanhas, Manjacos, Papeis e Felupes) e os islamizados (Fulas, 

Mandingas e Biafadas). Esta separação ainda se verifica hoje e tem fortes repercussões na 

realidade guineense (Mendes, 1992). 

Perto do fim do século XVI, o comércio de escravos aumentou e a desintegração dos 

reinos do Oeste africano facilitou o papel dos portugueses e espanhóis que souberam explorar 

as rivalidades étnicas e introduziram novos produtos, instaurando assim um comércio muito 

lucrativo (Lopes, 1982). Segundo Lopes (1982), esses comércios fizeram com que as ilhas de 

Cabo Verde, que estavam desabitadas, começassem a ser habitadas. Visto que estavam a ser 

utilizadas como ponto de apoio do comércio triangular (Lara, 2000), os seus habitantes atuais 

são, sobretudo, descendentes dos escravos vindos da Guiné- Bissau.  

Ao nível dos países africanos da língua oficial portuguesa, ou melhor, da comunidade dos 

países da língua portuguesa respectivamente, é em Cabo Verde e na Guiné- Bissau que a 

língua crioula4 é a mais falada e utilizada, em relação aos outros países da língua portuguesa 

(Lara, 2000). 

Presume-se que os guineenses estão na origem da esmagadora maioria dos primeiros 

habitantes cabo-verdianos (Lopes, 2005).  Isto pode ser um dos motivos pelos quais, ao longo 
                                                           
4 A língua crioula é a língua que serve de veículo comum entre falantes de dialetos diferentes (Mendes, 1992). 
Exemplo da Guiné-Bissau: a língua crioula resulta de contatos políticos e comerciais entre os Mandingas com os 
Portugueses, neste caso, podemos dar os exemplos dos contatos que os Portugueses estabeleceram com os 
Mandingas desde o Império do Mali no século XIII (Lopes, 1982, p. 38) e na Guiné-Bissau ela começou a ser 
aperfeiçoada com maior intensidade a partir do século XVI, numa altura em que os Mandingas dominavam o 
comércio na região de Kaabu (Gabú) que estava em expansão e desenvolvimento (Lopes, 2005, p. 26). A língua 
Crioula é também utilizada na Gâmbia e em Casamansa, no Sul do Senegal (Lopes, 1982, p. 87). 
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da história, os dois países foram governados pelos mesmos governadores (Cardoso, 1989), tal 

como o fato de se unirem durante a luta armada, apesar dessa união nem sempre ter sido 

pacífica (Pinto, 2001). Retomando à questão do crioulo, é importante referir que este 

desempenhou um papel fundamental no intercâmbio entre portugueses e autóctones. 

Bull (1989) conjectura que o crioulo tenha sido desenvolvido pelo contato entre os 

portugueses e os povos do Golfo da Guiné (essencialmente as etnias Mandinga e Fula), ainda 

antes da chegada “oficial” de Portugal ao território, sendo depois levado para as ilhas de Cabo 

Verde, pelos escravos guineenses do continente. E, mais tarde, foi transportado para São 

Tomé e Príncipe, através de colonos portugueses que usavam trabalhadores cabo-verdianos 

como quadros administrativos para as outras colônias (Lopes, 1982). 

Segundo Lara (2000), os portugueses encontraram na África uma quantidade de 

sociedades organizadas de formas diferentes, com sistemas sociais e políticos diversos com 

culturas distintas. A necessidade de dominar estes diferentes grupos levou o regime colonial a 

explorar essas diferenças a seu favor, manipulando as relações na tentativa de desequilibrar as 

ligações existentes. O que implicava não só dividir para reinar, mas criar um processo de 

etnização das sociedades autóctones, provocando a criação ou destruição de laços entre 

grupos, de modo a satisfazer o processo de diferenciação de classes que estava em curso 

(Liberato, 1992). 

No que se refere à fixação dos portugueses na Guiné-Bissau, não foram só os Fulas que 

ajudaram, visto que naquela altura os Mandingas é que estavam no poder, até terem sido 

derrotados pelos Fulas em 1867, na Batalha de Kansala (Lopes, 2005). Neste sentido, 

subentendemos que os portugueses lutaram em todos os flancos – raça por raça, etnia por 

etnia, território por território e indivíduo por indivíduo - de acordo com os seus poderes e as 

suas estratégias de explorarem as rivalidades étnicas existentes, mas, também não esquecendo 

que tiveram o apoio de algumas etnias (Pélissier, 1989) e de algumas figuras (por exemplo: 

Honório Pereira Barreto, Caetano José Nosolini e Abdul Indjai) que exerceram tarefas 

importantes neste campo, em concordância com as suas aspirações (Kosta, 2007). 

Um dos maiores impulsionadores da Guiné-Bissau, nesse período, foi Honório Barreto 

(Lara, 2000), a quem podemos chamar, metaforicamente, de “Obama Português do século 

XIX5”. Foi, em parte, graças às suas ações que Portugal conseguiu instalar-se na Guiné-Bissau 

                                                           
5 Esta metáfora pretende ilustrar o seguinte: a) ao longo da história da ocupação ele foi o único mestiço que 
governou a Guiné portuguesa (ou melhor, foi o único mestiço que governou numa das colônias portuguesas ao 
longo dos cinco séculos da ocupação); e b) ilustra uma posição ambivalente ocupada pelos mestiços, entre 
brancos e negros,  
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(Bull, 1989). Estudou em Portugal e era descendente de portugueses, cabo-verdianos e de 

Manjacos (uma das etnias da Guiné-Bissau). Sendo o homem mais rico da Guiné-Bissau 

naquela altura, foi nomeado governador da Guiné portuguesa, funcionando como 

intermediário entre os portugueses e os chefes locais (Lopes, 1982).  

Porém, neste seu papel, Honório Barreto acabou por trair inúmeras vezes os guineenses a 

favor dos portugueses, permitindo-lhes várias vitórias importantes no território. O mesmo 

papel foi “desempenhado pela etnia Fula, aliada dos portugueses de longa data, desde o 

Império do Mali” (Lopes, 1982, p. 38) até a luta armada na Guiné-Bissau, como já foi 

referido. Provavelmente, sem a ajuda e o apoio dos próprios nativos, principalmente da 

religião maometana (Cardoso, 2002), Portugal dificilmente teria conseguido fixar-se na 

Guiné-Bissau. Para Cardoso (2002), a data de 18 de Março de 1879, em que o território é 

proclamado a “Província da Guiné” constitui um indicador importante da desconexão da 

administração guineense em relação à administração cabo-verdiana (Silva, 2010).  

Nesta altura, Bolama passou a ser a capital da nova província e a Guiné passou a ter um 

governador. Visto que antes do decreto de 1879 a atual Guiné-Bissau se chamava Guiné de 

Cabo Verde, alguns a consideravam a colônia de uma colônia (Cardoso, 2002). 

Para acautelar eventuais climas de tensão entre as potências ocidentais (na maioria 

europeias) com interesses na África, foi realizada a Conferência de Berlim que decorreu entre 

os dias 15 de Novembro de 1884 e 26 de Fevereiro de 1885, por iniciativa do Chanceler 

alemão (Chanceler de Ferro) Otto Von Bismarck, onde ficaram definidas as fronteiras das 

colônias “pertencentes” a cada país (Lara, 2000).  

Portugal viu-se então obrigado a ocupar e controlar efetivamente os seus territórios (Silva, 

2010). Mas, há quem defenda que a Conferência de Berlim simbolizou a ruptura com a 

orientação tradicional da titularidade da soberania dos países europeus (o Tratado de 

Tordesilhas de 7 de Junho de 1494, que tinha como principais protagonistas a Espanha e 

Portugal), nos territórios descobertos, e estipulava o critério do primeiro a descobrir e a 

conquistar. Foi nesta lógica que o critério da ocupação efetiva foi reconhecido como principal 

e decisivo (Kosta, 2007). 

O objetivo principal da Conferência de Berlim foi de tratar, sobretudo, do problema 

internacional do Zaire como prato obrigatório nos banquetes diplomáticos e da revisão dos 

conceitos de ocupação, assim como das negociações que iriam permitir o reconhecimento por 

todas as potências de um Estado colonial africano, que é no fundo o futuro Estado Livre do 



21 
 

 
 

Congo (Kosta, 2007). Depois da sua confirmação pública em meados de Outubro, já se dizia 

que os efeitos da Conferência de Berlim não podiam ser benéficos para Portugal.  

A realização desta conferência deixou um marco memorável, tanto no conjunto das 

relações Europa-África, como na própria história de África, ou ainda na própria história 

europeia. No que respeita a Portugal, representava uma “faca de dois gumes”: por um lado 

tratava-se de uma advertência e, por outro lado, era uma oportunidade para novos projetos e 

realizações, uma vez que constituiu ao mesmo tempo o fechar de um período, no que toca à 

determinação da área dominante dos seus interesses africanos. 

O fato, desde logo, mais saliente é que nenhuma das potências participantes6 era africana: 

já que os temas em debate se tratassem da África. Assinala Farias (1985) que faria todo 

sentido que os países africanos estivessem presentes. E os povos ou reis africanos, 

considerados como res nullius (sem dono ou sem valor), nem sequer foram consultados ou 

informados acerca de todas as discussões. 

Esta ausência total dos países africanos foi uma prova clara de todas as falsas ilusões 

evocadas no discurso inaugural por Bismarck, que por um lado, dizia que um dos objetivos 

dessa Conferência de Berlim passava por um eventual desejo de associar os indígenas da 

África à civilização e a supressão da escravatura, sobretudo o tráfego negreiro, mas por outro 

lado, verificamos que esta Conferência vinha pôr em causa o princípio que tinha sido 

proclamado no Congresso de Viena7 de 1815, que proclamou a abolição gradual do tráfego 

negreiro como um dever sagrado de todas as potências (Lara, 2000). 

No Congresso de Viena, defendeu-se a abolição da escravatura e do tráfico de escravos, o 

que rompia com o sistema do pacto colonial, cujo objetivo expressava que as colônias 

constituíam monopólios exclusivos das metrópoles para serem exploradas no seu interesse, 

segundo a orientação mercantilista dos séculos XVII e XVIII (Lara, 2000). Esta orientação 

mercantilista beneficiava plenamente a Inglaterra. Mas, quando este país viu que os seus 

interesses estavam em causa, pois já não tinha tutela sobre as treze colônias norte-americanas, 

o parlamento britânico proibiu o tráfico de escravos para as colônias, justificando com 

                                                           
6 As potências participantes na Conferência de Berlim foram: Alemanha, Áustria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, 
Espanha, Estados Unidos de América, França, Grã-Bretanha, Itália, Países Baixos, Portugal, Rússia, Suécia, 
Noruega e Turquia. Os representantes eram, na sua grande maioria, diplomatas acreditados para representação 
permanente na corte de Berlim, a que se acrescentavam conselheiros e assessores (Macedo, 1985). 
7 O Congresso de Viena decorreu entre o dia 18 de Setembro de 1814 a 8 de Junho de 1815 no palácio de 
Hofburg em Viena. O seu objetivo foi a reordenação política da Europa após as guerras napoleónicas. Napoleão 
tinha sido derrotado, acabando a hegemonia da França no continente. Os territórios tinham de ser redistribuídos, 
e as relações de poder, reequilibradas (disponível em http://www.dw-world.de/dw/article/0,319539,00.html; 
Keane, 2009, p. 780). 



22 
 

 
 

motivos ligados ao movimento antiescravagista, que gerou uma onda de opinião pública pela 

lei de 25 de Março de 1808 (Lara, 2000). 

Para Macqueen (1998), a partilha de África teve implicações sérias entre os europeus 

(Ocidente) e africanos. Na verdade, os reforços empreendidos com a finalidade de pôr fim ao 

tráfico de escravos e seus crimes, bem como a proteção eficaz das populações autóctones e a 

sua promoção social só começaram a ser sérios quando o tráfico de escravo caiu, nas mãos 

“erradas” dos muçulmanos negreiros (nomeadamente do Egito e Arábia).  

Esta situação levou à convocação de Conferência de Bruxelas8 e à consolidação da 

partilha de África em novembro de 1889, a convite do governo belga (Lara, 2000). Entre os 

europeus surgiram conflitos de interesses por parte das potências participantes9. O conflito 

entre Portugal e a Inglaterra, por motivos ligados à grande aspiração portuguesa relativamente 

à questão da ocupação efetiva e do Mapa Cor-de-rosa que culminou com o Ultimato Inglês. 

Este Ultimato acabou por repercutir-se na elaboração do hino nacional português (A 

Portuguesa) por um lado; e na queda da Monarquia que acabou por originar a implantação da 

República por outro lado. 

Estes acontecimentos são provas claras de como o feitiço virou contra o feiticeiro. Em 

primeiro lugar, Portugal, com o seu sonho de estabelecer uma única colônia através de toda a 

largura de África, ligando as suas duas maiores e mais ricas das colônias (Angola e 

Moçambique) e criando assim o Mapa Cor-de-Rosa do oceano Índico ao Atlântico, chocou 

com a grande ambição dos ingleses de criar um eixo britânico do Cairo (Egito) ao Cabo 

(África do Sul), acabando por falhar devido à ameaça de uso da força por parte da Inglaterra 

(Macqueen, 1998) e ao fato de a Inglaterra ter prestado muitas ajudas a Portugal ao longo da 

história. Estes apoios concedidos pela Grã-Bretanha a Portugal ao longo dos tempos podem 

ser uma das razões que motivaram, na Cimeira das Lajes (Açores), o apoio do Governo 
                                                           
8 A Conferência de Bruxelas (realizada em 1876) e a fundação da Associação Internacional Africana, no ano 
seguinte, pelo rei dos belgas, tinham um significado muito especial: a dualidade Grã-Bretanha-Portugal, até aí, 
quase exclusiva na África Equatorial, tinha definitivamente deixado de existir. Além disso, verificava-se a 
consolidação, prevista em Portugal por João Andrade Corvo, do empenhamento alemão, em África que, naquela 
altura, já começara a ser levado a efeito, no golfo da Guiné. Os interesses alemães tinham tomado desde 1842 
forma consistente com o estabelecimento da Sociedade das missões evangélicas da Prússia Renana, ao mesmo 
tempo que se desenhava um movimento migratório em direção àquele continente (Macedo, 1985, p. 7-8). 
9 A título ilustrativo, vamos restringir esta análise às relações entre Portugal e a Inglaterra e de Portugal com a 
Guiné-Bissau. O conflito entre Portugal e a Inglaterra na Guiné-Bissau teve a intervenção do Presidente dos 
EUA “Ulisses S. Grant” como juiz arbitral cuja sentença proferida a favor de Portugal a 21 de Abril de 1870. A 
questão dizia respeito ao território de Bolama, que era um dos mais cobiçados pelas potências europeias na 
África Ocidental. Este conflito foi uma das razões que levou Portugal a autonomizar o governo da Guiné-Bissau, 
pela Carta de Lei de 18 de Março de 1879, cessando mais uma vez, a sua subordinação administrativa e militar 
relativamente a Cabo Verde. Foi ainda determinada a instalação da sede do governo em Bolama. Bolama passou 
a ser, portanto, a capital da “ocupação efetiva” até à transferência da capital para Bissau a 16 de Março de 1941 
(Silva, 2010, p. 21-34). 
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português à invasão ao Iraque, em 2003. Mas, também, pode ser interpretado como uma 

tentativa por parte dos Estados Unidos da América de criar um clima de mal-estar que 

fragilizaria e dividiria os europeus de novo, já que a invasão ao Iraque significou também uma 

luta pela riqueza (petróleo), bem como uma batalha entre o dólar e o euro. Esta guerra 

provocou também a destruição de um dos maiores patrimônios históricos mundiais. 

Em segundo lugar, podemos dizer que o próprio local que serviu da partilha da África 

acabou por sentir um pouco na pele aquilo que os africanos sentiram ou sentem ainda. Com 

esta insinuação recorremos a uma reinterpretação da Alemanha em três dimensões: a 1ª 

dimensão consiste na divisão de África ou oficialização da partilha de África pelas potências 

europeias através da Conferência de Berlim realizada de 15 de Novembro de 1884 a 26 de 

Fevereiro de 1885 (Macedo, 1985); a 2ª dimensão consiste na divisão da Alemanha ou no 

levantamento do Muro de Berlim (Cortina de Ferro) que dividiu a Alemanha em duas partes a 

favor de cada uma das potências (entre a ex-União Soviética bloco leste10 e Estados Unidos de 

América bloco ocidental11) – quase duas décadas após a segunda Guerra Mundial (Pereira, 

2009). 

O Muro de Berlim serviu como símbolo da linha de frente da guerra fria e do reforço do 

comunismo na África lusófona. Durante todo o período da sobrevivência do muro de Berlim 

os alemães tornaram-se povos indígenas12 tanto no bloco leste (dominado pela ex-União 

Soviética) como no bloco ocidental (dominado pelos Estados Unidos da América). No fim de 

contas, o desejo expressado por Bismarck, na Conferência de Berlim, para com os africanos 

que exigia a civilização do povo indígena, refletiu-se também no povo alemão nesta época; 

(Macedo, 1985) e a 3ª Dimensão, é o derrube ou a queda do Muro de Berlim em 1989, que 

definiu a derrota do bloco leste (Thiecker, 2007), estendendo-se à África lusófona, com a 

perseguição dos seus aliados e da sua política ideológica e culminando desta forma com a 

chamada democratização da África portuguesa nas décadas de 90. Este é um dos assuntos que 

desenvolveremos mais à frente na secção referente ao fracasso da democratização na Guiné-

Bissau. 

No que diz respeito aos conflitos entre os africanos, devemos recordar que os portugueses 

cederam aos franceses a Baía de Casamansa da Guiné-Bissau a favor do Senegal (receberam 

                                                           
10 A ex-União Soviética controlava Berlim Oriental ou a chamada República Democrática Alemã (RDA). 
11 Os Estados Unidos de América (junto com a França e a Inglaterra) controlavam Berlim Ocidental ou a 
chamada República Federal Alemã (RFA). 
12 Tendo em conta o conceito de indígena ou autóctone: pessoa que tem a sua origem no local em que vive 
(Dicionário Verbo, 2006, p. 615); subentende-se que um povo dominado por outro pode ser designado de 
indígena relativamente ao seu invasor. 
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dos franceses a Cacine da Guiné-Conacri a favor da Guiné-Bissau), em troca do 

reconhecimento da influência francesa entre Angola e Moçambique (Silva, 2010). Este tratado 

de Casamansa foi assinado a 12 de Maio de 1886, em Paris, convencionando a delimitação da 

Guiné-Bissau, depois de negociações laboriosas entre as duas partes. Este tratado só foi 

ratificado catorze meses mais tarde (20 de Julho de 1887) pela Câmara dos Deputados 

franceses e aprovada a 25 de Agosto de 1887 em Lisboa.  

Estes erros cometidos por Portugal produziram efeitos negativos entre os Estados 

fronteiriços da África Ocidental, no território junto à fronteira Norte da Guiné-Bissau com o 

Senegal, que é reivindicado pela etnia Felupes (ou Djolas). Este grupo étnico faz parte dos 

grupos étnicos que compõem a diversidade étnica guineense num total de mais de trinta etnias 

(Mendes, 1992).  Hoje em dia, esta etnia é rotulada pelos rebeldes armados Casamancenses, 

devido à referida reivindicação do espaço territorial de Casamansa. 

Muito embora a Guiné-Bissau tenha ficado com problemas sérios, precisamos ver os 

outros aspectos que, paulatinamente, criaram um sentido de desvantagem relativa entre a 

metrópole e as colônias portuguesas. Podemos dizer que a sorte dos africanos “portugueses” 

estava provavelmente mais perto da sorte dos seus colonizadores face aos outros impérios 

europeus (Macqueen, 1998). Apesar do poder político nulo, o nativo ou indígena tinha 

possibilidade de aceder ao estatuto de civilizado ou assimilado. Isto é, se ele demonstrasse 

possuir certas capacidades ou qualidades, designadamente falar bem a língua portuguesa, ser 

autossuficiente financeiramente e ter um comportamento apropriado, seria agraciado com este 

privilégio (Cabral, 2008). Esta oportunidade fez com que algumas camadas da sociedade 

tivessem oportunidade de reforçar os seus contatos, conhecimentos, de trocarem ideias e 

ganharem consciências de lutar para os problemas dos seus países. Foi nesse contexto que o 

nacionalismo africano do Império Português se desenvolveu nas mais difíceis condições. 

Portugal criou um conjunto de situações pensadas para assegurar o controle dos seus 

territórios, mas estas situações acabaram por aniquilar Portugal13 – os mestiços, civilizados, os 

intelectuais urbanizados – especialmente entre estes últimos que tinham oportunidades, pontos 

de contatos com as forças antirregime em Portugal e com outros africanos das outras colônias 

portuguesas. Todos sofriam com a falta de direitos cívicos e trabalhavam sob a capa da 

mesma polícia (Mateus, 2004). 

                                                           
13 Esta situação cabe na metáfora maquiavélica que constitui uma regra que raramente falha: “aquele que dá azo 
a que outro se engrandeça, arruína-se a si próprio; porque tal grandeza é levantada pelo primeiro mercê da 
indústria ou da força, e uma e outra são suspeitas ao que se tornou poderoso” (Maquiavel, 2005, p. 24). 
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Muito embora que o tema deste trabalho seja a Guiné-Bissau, devemos valorizar os 

aspectos que são transversais a todas as colônias portuguesas. Apesar de inúmeros obstáculos, 

de natureza vária, ponderamos entre os aspectos transversais, os seguintes: “a educação 

colonial”, sobretudo pelos missionários protestantes e católicos (Pinto, 2001); a Liga Africana 

fundada em Lisboa em 1920 que funcionava como centro social e intelectual para os africanos 

que estudavam nas universidades portuguesas; a sintonia com a evolução política nos 

Impérios Britânico e Francês; o movimento a favor da descolonização; o crescente 

anticolonialismo das Nações Unidas; o clima da Guerra Fria entre as duas superpotências 

(Bloco Leste da ex-União Soviética e o Bloco Ocidental dos Estados Unidos de América); 

crescimento da imigração branca para as colônias; aumento de repressão nas colônias; a Casa 

dos Estudantes do Império fundada em 1944 e o Centro de Estudos Africanos criado em 

Lisboa em 1951, mais tarde considerados por Mário Soares como o berço das chefias 

africanas e das suas participações em forças políticas ante salazarista (Pinto, 2001). 

Todos estes aspectos são indicadores importantes que nos ajudam a perceber o nascimento 

dos Movimentos de Libertação Nacional que estiveram na luta armada desencadeada contra o 

colonialismo português e que contribuíram de uma forma decisiva para a oficialização da 

queda do regime salazarista no dia 25 de Abril de 1974. 

 

 

1.2 Organização Politica 

Em termos práticos, na Guiné-Bissau, tudo começou com a criação do Partido Africano 

para a Independência da Guiné e de Cabo Verde (PAIGC), a 19 de Setembro de 195614 em 

Bissau, por Amílcar Cabral, Aristides Pereira, Eliseu Turpin, Fernando Fortes, Júlio Almeida, 

Luís Cabral e Rafael Barbosa (o que habitualmente se traduz que o PAIGC foi criado por 

Amílcar Cabral e alguns camaradas). Os membros fundadores eram na sua maioria de origem 

cabo-verdiana, nascidos ou trabalhando na Guiné (Silva, 2010). 

No início da sua criação, era Partido Africano para a Independência (PAI), só mais tarde, 

já com os seus membros no exílio, adquiriu o nome da Guiné e Cabo Verde em 1960 (foi o 

ano da criação da sua bandeira) e passou a ficar com a sigla PAIGC, que hoje conhecemos 

                                                           
14 Há quem defenda que a verdadeira data de criação do PAIGC foi a 19 de Setembro de 1959 (num Sábado), e 
não em Setembro de 1956. A escolha desta data de 1956 (numa reunião realizada em Dakar, em Outubro de 
1960), foi inventada com a intenção de livrar-se das acusações que Senhor fazia por achar que o PAI de Amílcar 
Cabral era um ramo guineense-cabo-verdiano do PAI senegalês, que foi criado em 1957. E terá sido pelo mesmo 
motivo, por iniciativa e Luís Cabral, que Amílcar Cabral teria acrescentado o “GC” (Guiné e Cabo Verde) 
completando deste modo a sigla PAIGC (Sousa, 2008, p.172-178). 
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(Sousa, 2008). Mas, na realidade, já existia na Guiné Portuguesa a Frente de Libertação para a 

Independência da Guiné (FLING), que fora constituída em 1953 pela reunião de vários grupos 

(Macqueen, 1998). Esta organização resulta da fusão entre o Movimento de Libertação da 

Guiné (MLG), chefiado por François Mendy e com a FLING, chefiada por Henry Labéry 

(Pinto, 2001). 

Comparativamente aos outros movimentos guerrilheiros que surgiram nas colônias de 

Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, o sucesso do PAIGC foi consideravelmente 

maior. As vantagens deste partido em várias facetas contam muito com a formação e 

experiência do seu líder Amílcar Cabral como fator indiscutível (Cabral, 2008). Mestiço cabo-

verdiano, embora supostamente nascido na Guiné, Cabral fez o curso de Agronomia em 

Portugal.  

A sua profissão permitiu-lhe obter importantes conhecimentos tanto em relação às 

condições das populações rurais, como do clima político em todo o império colonial 

português (Sousa, 2008). A guerra na Guiné-Bissau teve uma coesão que não existia em 

quaisquer das outras colônias portuguesas. Era completamente diferente de Angola, tanto sob 

o ponto de vista geográfico, como social. Comparativamente pequena (36.125 km2 contra 

1.246.700 km2). Este país possuía apenas um décimo da população de Angola (cerca de 

550.000 pessoas contra 5.500.000). Nunca houve mais de 2.000 civis europeus nesse território 

durante toda a guerra e na sua grande maioria eram administradores coloniais e não colonos. 

A importância econômica da Guiné-Bissau para Portugal era muito inferior em comparação 

com Angola e Moçambique (Pinto, 2001). 

O PAIGC destacou-se publicamente depois da greve de alguns operários do porto de 

Bissau a 3 de agosto de 1959, na qual esteve profundamente implicado, conseguindo alguma 

implantação, nomeadamente nos “Sindicatos Nacionais” locais. Nesse dia, a resposta das 

autoridades portuguesas foi brutal, assassinando algumas dezenas de populares a tiro, naquele 

que ficou conhecido como massacre de Pindjiguiti15 (Pinto, 2001). No ano seguinte, a PIDE 

apertou o cerco ao partido com repressão, o que obrigou os seus dirigentes a saírem da Guiné-

Bissau e procurarem refúgios de apoio para a luta armada que se aproximava, nos seus dois 

vizinhos francófonos, o Senegal e a Guiné-Conacri. Isto fez com que a guerra na Guiné-

Bissau se tornasse numa espécie de questão entre os dois Estados fronteiriços e os seus 

respectivos dirigentes, o “moderado” Leopoldo Sédar Senghor de Senegal e o “radical” 

Amede Sekou Touré da Guiné-Conacri (Pinto, 2001). 
                                                           
15 Há quem defenda que o PAIGC não esteve implicado nessa greve dos trabalhadores do porto de Bissau (Silva, 
2010, p.108; Sousa, 2008, p. 175). 
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Apesar do dia 23 de janeiro de 1963 ter ficado registrado na história da Guiné-Bissau 

como a data oficial de começo da luta armada, na verdade, a primeira operação militar contra 

posições portuguesas foi realizada pelo MLG de Mendy. Ainda assim, como dissemos, o 

grande êxito do PAIGC foi o de conseguir impor-se como movimento dominante, política e 

militarmente tanto a nível interno como externo (Sousa, 2008). Houve uma fase preliminar de 

“ações diretas”, caracterizada por atos de sabotagem e desobediência civil, que coincidiu com 

um período de intensa mobilização política entre os camponeses do sul do país, levada a 

efeito pelos quadros do PAIGC que estavam fixados ao longo da fronteira com a Guiné-

Conacri. Em Julho de 1963, seis meses depois do começo da guerra, o Ministro da Defesa de 

Portugal, General Gomes de Araújo, surpreendeu os outros membros do regime e os 

observadores estrangeiros, ao admitir publicamente que o PAIGC dominava uma parte 

importante do território. Em fevereiro de 1964, o domínio do PAIGC no sul foi confirmado e 

a moral dos portugueses seriamente abalada. Reinava o pessimismo no comando português 

local. Chamado a Lisboa nos primeiros meses da guerra, a fim de descrever a situação ao 

Ministro das Colônias, o Comandante militar, Brigadeiro Louro de Sousa, informou 

simplesmente que a guerra estava perdida (Silva, 2010). 

Nesta declaração do Brigadeiro Louro de Sousa ficou clara a fraca expressão do poderio 

imperial português na região, pois o PAIGC era financiado e armado pela URSS, China, 

Cuba, Marrocos, Tunísia e Argélia (Mateus, 2004). Por terra uma força de 30.000 homens 

portugueses foi incapaz de conter, muito menos de inverter os ganhos de 5000 combatentes do 

PAIGC, razão que levou, em 1968, o Brigadeiro António de Spínola a substituir Arnaldo 

Schultz, nomeado em maio de 1964, antigo Ministro de Interior e um fidelíssimo de Salazar, 

que era Governador-Geral e Comandante Militar na Guiné (Sousa, 2008). 

Durante o período de Spínola na Guiné, até agosto de 1973, as táticas portuguesas foram 

consideravelmente diferentes das que até aí haviam sido seguidas. O assassinato de Amílcar 

Cabral no dia 20 de janeiro de 1973 em Conacri tornou a situação mais difícil para ambas as 

partes e em particular para Portugal, que viu o PAIGC equipado com novas armas de fabrico 

soviético a aumentar a sua força de combate com sucessos (Mateus, 2004). 

O PAIGC gozava de inúmeras vantagens: existiam alguns grupos étnicos revoltosos 

contra os portugueses (caso concreto dos camponeses Balantas do sul do país, que tinham um 

histórico de oposição aos portugueses, sendo dos últimos grupos a ser “pacificado” em 1915 – 

as últimas “campanhas de pacificação” foram contra os Felupes e Bijagós); a Guiné-Bissau 

faz fronteira ao sul com a Guiné-Conacri onde residia a base do partido (Macqueen, 1998); a 
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própria língua crioula que era a língua usada pelos guineenses e cabo-verdianos facilitou 

fortemente a comunicação entre os dois povos e dois países unidos pela luta (Pereira, 2002); o 

staff do PAIGC era majoritariamente constituído por cabo-verdianos ou assimilados16 

guineenses qualificados que tinham facilidade na racionalização das suas estratégicas da luta 

(Pinto, 2001); a sua filiação e trocas de ideias com os outros Movimentos de Libertação 

Nacional (Pinto, 2001); a definição da política de não alinhado facilitou a sua margem de 

manobra entre as superpotências que estavam num clima de guerra fria (Cabral, 2008), mas na 

prática, inclinava e recebia os apoios de países comunistas (Santos, 2005); a sua participação 

constante junto de organismos e organizações internacionais; o apoio da organização da união 

africana (OUA) (Pinto, 2001); dos antissalazaristas e por último a igreja católica e os 

protestantes apoiaram também (Pinto, 2001). 

Todas estas e outras vantagens nos ajudam a encontrar explicação para o sucesso relativo 

do PAIGC durante a luta armada face aos angolanos e moçambicanos (Pinto, 2001). É 

importante ainda recordar que no que diz respeito à dimensão étnica, os distritos do Sul e do 

Centro Norte da Guiné-Bissau (junto às fronteiras da Guiné-Conacri e do Senegal) estavam 

nas mãos dos nacionalistas do PAIGC. Só algumas etnias, como a etnia Fula, no Nordeste, se 

mantinham leais ao regime colonial, pois os seus instintos conservadores reagiam contra o 

radicalismo do PAIGC (Macqueen, 1998). Além disso, podemos dizer que a posição que esta 

etnia ocupava no período que antecede a luta armada não era muito desfavorável, tendo o 

regime colonial algumas vantagens para este grupo (Silva, 2010). 

Também não devemos esquecer que os grupos étnicos que pertenciam à sociedade vertical 

(Fulas, Mandingas, Manjacos, Mancanhas e Papeis, etc.)17, na sua maioria mantiveram-se fiéis 

aos portugueses, ou melhor, estavam nas zonas controladas pelos portugueses, com a exceção 

dos Papeis, Mandingas e Biafadas que ficaram descontentes devido à derrota sofrida contra os 

Fulas na referida Batalha de Kansala (Mandingas, Biafadas). Por isso, foram engrossar a lista 

de um dos grupos étnicos que fazia parte da sociedade horizontal (Balantas, etc.)18, onde havia 

                                                           
16 Assimilados eram guineenses que se adequavam ao estatuto de indígena, ou seja, possuíam direitos 
semelhantes aos dos “cidadãos civilizados”. 
17 A compreensão desta sociedade é semelhante à forma como ela é aplicada nos países ocidentais. Isto é, nos 
grupos étnicos que fazem parte desta sociedade, há uma hierarquização da estrutura orgânica quase idêntica à 
forma da estrutura dos governos ocidentais. No topo há um chefe para toda a comunidade e abaixo dele estão 
subchefes, formando uma classe. Os indivíduos têm maior ou menor importância consoante a posição que 
ocupam na sociedade (Lopes, 1982, p. 35). 
18 O entendimento da sociedade horizontal para os guineenses, a respeito dos grupos étnicos, é diferente da 
forma como os ocidentais interpretam esse conceito de sociedade horizontal. Queremos com isto dizer que este 
conceito é definido na base de uma estrutura orgânica de três grupos étnicos (Balantas, Baiotes e Felupes). É 
uma sociedade em que cada um é o chefe da sua família. Isto é, não há um chefe para toda a comunidade; uma 
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mais clima de tensões com os portugueses. E, nas palavras de Cabral, estes últimos grupos 

que não tinham boas relações com os portugueses estavam mais prontos a aceitar a ideia da 

libertação nacional (Rudebeck, 1995). O PAIGC convidou, em abril de 1972, a delegação do 

Comitê de Descolonização das Nações Unidas para uma semana de estadia na “zona 

libertada”. Este ato simbólico acabou por legitimar a referida Independência junto da 

Assembleia Geral das Nações Unidas em Outubro de 1973 (Macqueen, 1998). Estas 

vantagens do PAIGC durante a luta armada fizeram com que o partido proclamasse 

unilateralmente a Independência da República da Guiné-Bissau a 24 de setembro de 1973 em 

Madina de Boé, sendo reconhecida por mais de 80 Estados. Este evento decorreu depois de 

um mês de partida de Spínola para Portugal, onde a sua presença exigia uma nova etapa para 

o Estado português. 

O regresso de Spínola a Portugal está relacionado com muitos fatores. Os mais 

importantes no que diz respeito à descolonização são os aspectos que contribuíram para uma 

rápida revolta das forças armadas portuguesas para pôr fim a uma eventual humilhação de 

Portugal nas suas colônias. Entre os aspectos principais, começamos por referir a chegada de 

Marcelo Caetano ao poder em setembro de 1968 com a sua política de indecisão 

(Macqueen,1998), sucedendo desta forma a António de Oliveira Salazar que ficou 

incapacitado num acidente que carece de algumas explicações. Esta mudança criou enormes 

expectativas de reformas não só em África e na Metrópole, mas, também, nas Nações Unidas, 

onde a notícia foi bem recebida. Marcelo Caetano acabou por frustrar todas as esperanças 

depositadas no seu papel de possível líder reformista, uma vez que estava cercado pelo núcleo 

duro do regime19, cuja filosofia era a prossecução da política de Salazar em relação à África. 

É importante mencionar que muitos dos oficiais dessa época mantinham estreitas ligações 

com as empresas, mesmo quando em serviço ativo. Spínola foi “administrador principal” da 

empresa metalúrgica fundada pelo seu sogro, que nos anos 50 foi absorvida pelo grupo 

                                                                                                                                                                                     
sociedade em que todos têm quase os mesmos direitos e deveres, cada um faz o que lhe apetece fazer (Kosta, 
2007). 
19 Citando Maquiavel: “[…] Aquele que chega ao principado com a ajuda dos grandes mantém-se com mais 
dificuldade do que aquele que o atinge com a ajuda do povo; e isto porque, uma vez príncipe, se encontra no 
primeiro caso cercado de muitos que se julgam seus iguais, e a quem, por isso, não pode nem comandar, nem 
manejar a seu talento. Mas, no segundo caso, encontra-se sozinho no poder, e tem em torno ou nenhum ou 
pouquíssimos que não estejam dispostos a obedecer-lhe. Além disso, não se pode satisfazer os grandes sem 
injúria de outrem, e ao povo sim; porque o objetivo do povo é mais honesto que o dos grandes, desde que o 
destes é oprimir e do povo é não ser oprimido. Junta-se, ainda, que, contra o povo que lhe seja inimigo, não tem 
o príncipe a defesa, por ser ele composto de muitos; e que, contra os grandes, se pode garantir por serem poucos 
[…]” (Maquiavel, 2005, p. 49-50). Deste ensinamento aprendemos a lição de apostar num regime democrático 
em que o poder é fundado no povo e não num regime ditatorial cuja governação assenta num poder de força 
militar como aconteceu em Portugal durante os quarenta e oito anos da ditadura (Santos, 2003). 
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Champalimaud (no processo de constituição da Siderurgia Nacional). Deste modo, Spínola 

ficou estreitamente ligado a uma das maiores empresas do país. E desde seu mandato como 

governador da Guiné, onde estabeleceu estreita relação com a Companhia União Fabril 

(CUF), que foi o operador dominante no território guineense (Macqueen, 1998). 

Estas ligações econômicas, políticas e familiares dominaram durante gerações o comércio 

em Portugal. Tendo em conta que tanto Champalimaud como a CUF haviam começado a 

olhar para além de África no princípio da década de 70, em busca de um lugar seguro na 

economia da Europa Ocidental. Segundo Macqueen (1998), os interesses comerciais de 

Spínola fundiram-se muito bem com a política de reforma imperial ligada aos primeiros 

tempos da chefia de Marcelo Caetano. O clima entre Spínola e Caetano começou a ficar tenso. 

É de recordar que Caetano chegou mesmo a revelar que preferia uma derrota militar na 

Guiné-Bissau a um acordo que abriria o caminho para outras negociações nas outras colônias, 

deixando Spínola chocado (Macqueen, 1998). O livro Portugal e o Futuro, de Spínola, cujo 

primeiro exemplar foi entregue a Marcelo Caetano em 18 de fevereiro de 1974, produziu um 

efeito acelerador da queda do regime. Uma primeira movimentação, a 16 de março, dois dias 

depois da exoneração de Spínola e de Costa Gomes foi controlada por destacamentos de 

tropas leais ao Governo. O golpe decisivo chegou, após de um complexo planejamento, na 

noite de 24 para 25 de abril. A vitória estava assegurada ao fim da tarde do dia 25. 

A Lei Constitucional nº 7/74, promulgada no dia 26 de junho, tornou explícito o que fora 

ignorado no Portugal e o Futuro e iludido por Spínola desde a revolução: que a 

“autodeterminação” significa a “independência”. Essa lei cria o quadro de legitimidade 

necessário para que se dê imediatamente início ao processo de descolonização no Ultramar. 

Segundo um comunicado conjunto com o Secretário-Geral das Nações Unidas, Portugal 

afirmava-se agora pronto a reconhecer a independência da Guiné-Bissau, mas primeiro iriam 

começar as negociações com a FRELIMO. Por iniciativa de Spínola, foi criada a Comissão 

Nacional de Descolonização (CND), com base num projeto preparado por um seu aliado 

próximo, o representante de Portugal nas Nações Unidas, Veiga Simão (Pinto, 2001). 

O problema mais importante que o regime pós 25 de abril enfrentou relativamente à 

descolonização, foi o da Guiné-Bissau. A urgência da questão deveu-se tanto a fatores 

militares, como políticos. Tendo sido, de longe, o movimento guerrilheiro com maior êxito 

“em terra” o PAIGC, no início de 1974 ameaçava infligir uma derrota militar ao Exército 

Português. Diplomaticamente, também, o movimento nacionalista na Guiné-Bissau estava 

numa posição muito mais forte do que os de Moçambique e de Angola. No momento do golpe 
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militar, a República da Guiné-Bissau, proclamada pelo PAIGC em 24 de setembro de 1973, 

fora reconhecida por mais de 80 Estados. Assim, para o Portugal do pós-golpe, a verdadeira 

questão da Guiné-Bissau era mais o reconhecimento do que a descolonização e tinha menos a 

ver com a transferência de poder porque, na realidade, essa transferência já se verificara. A 

recusa de Spínola de enfrentar esta realidade nas semanas que se seguiram ao 25 de abril, não 

só atrasou a regularização da situação com a própria Guiné-Bissau, como complicaram todo o 

processo de negociação em África. Durante as duas negociações (em Londres e em Argel) 

(Pinto, 2001). 

Portugal teve que optar por uma das soluções - reconhecer a independência ou recomeçar 

a guerra (Macqueen, 1998). Esta última solução era praticamente inaceitável. E “Portugal 

acabou por reconhecer a independência em 10 de setembro de 1974” (Pinto, 2001, p. 69). A 

perda das colônias deu a Portugal mais tarde outra possibilidade: a adesão à União Europeia. 

Mas, o mais importante não se limita ao simples reconhecimento das independências, 

mas, ao questionamento do que poderia ter sido feito para que nenhuma das partes envolvidas 

no conflito saísse prejudicada. E, também, devemos refletir porque razão as independências 

foram reconhecidas a favor dos Movimentos de Libertação Nacional cujos Líderes estudaram 

em Portugal ou no Ocidente? Para estas e outras questões, não devemos esquecer o que 

muitos pensadores disseram: que a guerra e a política são faces da mesma moeda, ou seja, se 

entendemos a guerra como a continuação da política por outros meios, então devemos 

perceber também que a política é a continuação de guerra com outros meios (Arendt, 2007). 

Com base nesta ordem de ideias, subscrevemos a tese de que a descolonização não é o fim do 

colonialismo, mas sim, como um conjunto de medidas tendentes a terminar com o controle 

político formal sobre os territórios coloniais e sua substituição por um novo tipo de 

relacionamento (Lara, 2000). 

Apesar de ter sido ocupada por diferentes povos, antes do seu descobrimento, 

praticamente não se falava na Guiné-Bissau. Mas, mesmo assim, já se sentia a ausência de 

muitos símbolos de unificação entre essas diferentes etnias (grupos étnicos)20. No entanto, 

eles foram surgindo. Vejamos, por exemplo, o caso concreto da língua crioula (Bull, 1989), 

que nasceu através do encontro de culturas e que acompanhou o espírito e a atividade 

humana; depois veio o comércio, a religião, a luta armada, e por último o nascimento do 

Estado, através da proclamação da Independência Nacional. Não podemos esquecer que o 

                                                           
20 Para Lopes (1982), a etnia é uma entidade caracterizada por uma mesma língua, uma mesma tradição cultural 
e histórica, pela ocupação de um mesmo território, por uma religião ou crença e sobretudo pela consciência 
coletiva de pertença a essa comunidade. 
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Estado se define por todos estes elementos que resultam de variedades de fenômenos a que 

chamamos soberania (povo, território, poder político etc.). A construção do Estado exige essa 

conjugação étnica, que está precisamente na base das contradições entre a racionalidade étnica 

e a racionalidade do poder do Estado (Lopes, 1982). Ou seja, podemos afirmar que a etnia 

tem, enquanto entidade homogênea, uma ideologia que lhe é própria. Mas se o Estado nasce 

da conjugação étnica, é uma instituição centralizada que possui também a sua ideologia.  

E é no momento de encontro dessas duas ideologias, de duas lógicas, que há possibilidade 

de errar nas relações de poderes institucionalizadas. É, também, aí que é preciso procurar o 

conceito da nação21. O Estado nasce de uma vontade comum, da expressão da mesma língua, 

com os mesmos instrumentos. O objetivo uniu os homens e a luta fortificou essa união. 

No entanto, as contradições ocultadas ou esquecidas durante a conquista do poder não 

tardaram a reaparecer. Novas correlações de forças estão a aparecer na fase atual do Estado da 

Guiné-Bissau e é sobre elas que falaremos em seguida (Lopes, 1982). A filosofia colonial, ou 

seja, a lógica de mobilização e de adesão à luta armada continua a exercer grande influência 

na definição do poder do Estado-Nação22. É de recordar que o próprio Amílcar Cabral se 

aproveitou das diferenças e contradições étnicas que se verificavam na Guiné-Bissau (Cabral, 

2008). A sua estratégia foi a de mobilizar as etnias que tinham piores relações com os 

portugueses (Balantas, Biafadas, Mandingas, Papéis), desprezando um pouco os que insistiam 

em manter as suas lealdades a Portugal (Fulas, Mancanhas, Manjacos, como já foi referido). 

Cabral estava consciente desta situação e dizia que era menos difícil mobilizar os Balantas e 

grupos similares do que os Fulas para a luta contra o regime colonial (Rudebeck, 1997). 

A Guiné-Bissau continua a ter conflitos entre o poder político e o poder militar. É porque 

ainda não foram resolvidas as contradições de natureza étnica resultantes da guerra colonial. 

Maiorias dos militares são de etnia Balanta (como já foi referido anteriormente), que mantêm 

ainda fortes marcas da filosofia de mobilização proposta por Amílcar Cabral. Deste modo, o 

PAIGC acaba por ser um dos causadores de intensos conflitos étnicos ainda existentes na 

atualidade. E quanto aos outros fatores causadores de problemas que ainda refletem no atraso 

do desenvolvimento e da estabilidade da Guiné-Bissau? Partimos das experiências vividas nos 

países cujos territórios serviram de palco às ações militares que estão a dar provas das 

constantes turbulências e de instabilidade democrática em África lusófona e Timor Leste. Na 

                                                           
21 Comunidade política (e humana) autónoma, subordinada a um poder central e que ocupa um território com 
limites definidos (Dicionário Verbo – Língua Portuguesa. Editorial Verbo, 2006). 
22 Mesmo entre as etnias que tinham boas relações com os portugueses, por exemplo as etnias Manjaca, 
Mancanha e Fula, houve certas pessoas que lutaram do lado do PAIGC contra os portugueses e vice-versa. 
Vemos por isto que o sistema não podia agradar toda gente. 
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questão africana, tal como frisamos, os territórios que serviram de palco aos conflitos armados 

ainda fazem eco na democracia, independentemente da sua crise. Dizemos isto, porque todos 

os países colonizados pelos portugueses (Timor-Leste, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 

São Tomé e Príncipe, à exceção de Cabo Verde) estão a viver o mesmo tipo de problema, da 

instabilidade democrática. 

Cabo Verde constituiu uma exceção porque, por um lado, nunca houve conflito armado 

neste país, e é por isso que não se pode falar (propriamente) de antigos combatentes cabo-

verdianos. Esta foi uma das razões que levou Amílcar Cabral a assumir-se como guineense 

para legitimar a sua confiança no seio dos guineenses. Isto se explica, também, por outros 

motivos ligados à situação geográfica de Cabo Verde, que não reunia condições para a 

realização de uma luta armada. Cabo Verde não tem grupos étnicos, a história de Cabo Verde 

não permitiu a criação de laços étnicos, muito embora tenha sido povoado pelos escravos 

provenientes de diferentes grupos étnicos. 

Além de mais, Cabo Verde era um país pobre em termos daquilo que justificava a 

filosofia das ocupações e das conquistas, ou seja, não tinha nada para dar ao Ocidente, tal 

como o Japão não tinha e, por isso, não foi alvo de conquista e de rivalidades entre as 

potências. Mas, a grande vantagem de Cabo Verde em relação ao resto dos PALOP é a língua 

crioula falada por todos os cabo-verdianos sem exceção. Sendo a língua um meio de 

comunicação e coesão social, política, econômica e cultural, permite a afirmação da 

identidade nacional. Enquanto no resto dos PALOP, com muitos dialetos de diferentes grupos 

étnicos, nem todos conseguem comunicar na mesma língua. E quando há embaraços na 

comunicação acaba por ser um problema que, por vezes, torna difícil de resolver. 

Por outro lado, há muito tempo que Cabo Verde se beneficiava do sistema de ensino 

português, o que contribuiu para a redução da taxa de analfabetismo (Macqueen, 1998). Cabo 

Verde era utilizado pelos portugueses como placa giratória, onde se formavam os quadros 

administrativos para as outras colônias. Não é por acaso que vários autores demonstraram que 

muitos portugueses argumentaram que o arquipélago de Cabo Verde tanto podia ser 

considerado africano como europeu.  

Ao longo da história, Portugal sempre tratou Cabo Verde de forma privilegiada em 

relação às outras colônias. Mais significativo ainda é o fato de o “estatuto de indígena”23 

nunca ter sido aplicado ao arquipélago, pelo que os seus habitantes já eram considerados 

cidadãos portugueses, muito antes do estatuto de cidadania ser alargado a todas as populações 
                                                           
23 De acordo com Kafft Kosta e António E. D. Silva, o Estatuto de Indígena já estava em vigor desde de 1927 
(Kosta, 2007). Este Estatuto foi reformulado e reaplicado entre 1954 e 1961 (Lopes, 1982) 



34 
 

 
 

do Império (Silva, 2010). O próprio Spínola admitia que parte dos naturais de Cabo Verde 

havia alcançado um estádio de desenvolvimento cultural que mais os aproximava da 

Metrópole do que a Guiné-Bissau. 

Finalmente, importa referir o fato de a política de Amílcar Cabral ter favorecido em parte 

a estabilidade política e o desenvolvimento de Cabo Verde: usou a Guiné-Bissau como 

“cavalo da Tróia” em benefício de Cabo Verde que, para além de não reunir condições para a 

luta armada, não estaria disponível para aceitar as ideias revolucionárias (Pinto, 2001).  

Após a independência em 1974, o PAIGC herdou e governou o país numa situação difícil. 

Tal como António Almeida Santos reconheceu, pois Portugal deixou as suas colônias numa 

situação muito difícil de construção do Estado, afirmando que o fenômeno da descolonização 

deixou os novos Estados nascentes não preparados para se organizarem politicamente. Se 

colonizar era dominar, fazia-se mister não criar, nem deixar criar condições para que o povo 

sujeito se libertasse desse domínio. 

As ferramentas dessa política são a ignorância, o subdesenvolvimento, a erradicação à 

nascença das pragas emancipadoras, cujos remédios privilegiados residiam em poucas 

escolas, nenhuma universidade, licenciados dois ou três para amostra, os interesses 

mascarados de proteção, a dissolução das identidades travestidas de tutela. 

A independência deixou atrás de si o vazio econômico, monetário, administrativo e 

técnico, em resultado do que os novos países independentes se viram condenados a bater no 

fundo e a recomeçar do zero organizativo, empresarial e funcional (Santos, 2005). 

Estes fatos enumerados por Almeida Santos tiveram acolhimento de Lars Rudebeck que 

confirma que o tesouro do Estado guineense estava vazio e as expectativas eram enormes. 

Tudo tinha que ser feito ao mesmo tempo (Santos, 2005), e sob regime de um partido único, o 

país viveu diferentes fases de uma política de desenvolvimento de inspiração socialista e de 

liberalização da economia até 1990, ano em que foi dado início a um processo de 

democratização. Mas, as primeiras eleições multipartidárias só foram realizadas em 1994, 

culminando com a vitória do mesmo partido - PAIGC. Faz todo sentido realçar que trinta e 

seis anos de Independência Nacional não equivalem a cinco séculos de ocupação e 

exploração, durante os quais a intensa escravatura despovoou o país dos seus melhores 

homens e de uma administração colonial que criou divisões internas entre diferentes grupos 

étnicos. 
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1.3 Diversidade Cultural 

Nesse contexto, do ponto de vista social e cultural a Guiné-Bissau é caracterizada pela 

diversidade étnica de particularidades culturais. Cada um desses 27 grupos étnicos guineenses 

tem a sua própria forma de ser, que muitas das vezes se reflete no modo particular de viver, 

incluindo vida social, cultural, espiritual, de organização e ordenamento do território, na 

construção das habitações, no seu estilo de vestuário, na simbologia, nas crenças religiosas, 

nos rituais, nas formas de adoração aos seus antepassados, na gastronomia, nas manifestações 

festivas, na produção artesanal, nas atividades produtivas de natureza econômica, política, 

dentre outros (Lopes, 1982), como já tínhamos referido anteriormente. 

Conforme a organização administrativa do país, no litoral predominam os Balantas que 

cultivam arroz e gado bovino. Os Bijagós, que habitam no arquipélago com o mesmo nome, 

formam uma sociedade matriarcal. O interior do país é ocupado pelos Fulas que são nômades, 

dedicam-se à criação de gado e à agricultura itinerante. Por fim, no Sector Autônomo de 

Bissau, encontra-se uma multiplicidade de origens étnicas diferentes, mas o território 

antigamente pertencia ao grupo étnico Papel. Agora vejamos a porcentagem total das 

representações étnicas do país, os grupos mais importantes são: os Balantas (27% da 

população), os Fulas (22%), os Nianjacos (11%), os Mandingas (12%) e os Papéis (10%)24.  

Todavia, todos esses grupos étnicos continuam exercendo a cultura tradicional de culto 

aos seus ancestrais, o que se reflete na produção de bens e materiais de serviço, conforme o 

mapa etnográfico a Figura 1.  

Figura 1 – Mapa etnográfico da Guiné-Bissau 

 
Fonte: http://www.tchando.com/gui4.html 

 

                                                           
24 Informação disponível em: http://www.geocities.ws/gastronomiaguine/#CULTURA 

http://www.tchando.com/gui4.html
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O mapa representa a distribuição espacial dos grupos étnicos no território guineense, o 

que instaura uma dicotomia entre os grupos do litoral, cristãos e animistas, os do interior 

islamizados e os grupos urbanos, sublinhando o papel do fator religioso na estruturação da 

sociedade guineense.  

Em virtude do variado mosaico étnico guineense, neste projeto de tese podemos referir à 

Guiné-Bissau como uma sociedade multicultural. O multiculturalismo manifesta-se de modo 

distinto consoante o tipo de sociedade: a sua configuração depende da história das relações 

entre os seus grupos, o desenvolvimento econômico e social, da forma como se articulam e 

organizam as estruturas do respectivo mundo da vida etc. Nesse contexto, conforme Dias 

(1996), as manifestações de complexidade e de diferenciação cultural em uma sociedade 

africana, como a Guiné-Bissau, têm de ser, portanto, diferente dos das sociedades europeias e 

americanas que possuem comunidades culturais estáveis. 

Na Guiné-Bissau a cultura varia de etnia para etnia, em todas as manifestações culturais 

como: a diferença linguística, a dança, de expressão artística, de profissão e de tradição 

musical até as manifestações culturais. No dia a dia, estas fantásticas manifestações culturais 

podem ser observadas durante as colheitas, nos casamentos, nos funerais, nas cerimônias de 

iniciação e na religião. Sendo o “animismo” a religião predominante no país entre as 

populações tradicionais africanas. Pois, metade (50%) da população tradicional guineense 

professa a prática do culto aos seus antepassados, 45% da população são da religião 

muçulmana e os outros 5% estão divididos entre evangélicos e católicos25. 

Neste sentido, a dinâmica religiosa da população resulta não somente da evolução 

histórica da sociedade, que muito cedo sofreu, de forma profunda e durável, a dupla influência 

das religiões exteriores, cristã e islâmica, mas também ainda do fato de ter estado sob o 

domínio de uma potência colonizadora portuguesa, onde todos eram obrigados a aceitar a 

religião do colonizador. 

A colonização europeia que introduziu o cristianismo veio encontrar na região o 

islamismo anteriormente trazido pelos grupos que vieram instalar-se no território, já povoado 

por outros grupos, com as suas próprias confissões religiosas, ditas tradicionais ou animistas. 

Alguns dos maiores grupos étnicos presentes na Guiné- Bissau, incluindo os Balantas, 

Bijagós, Mancanhas, Felupes, Biafadas, Mandigas, Papeis, entre outros, já se encontravam 

estabelecidos nesta região há muitos anos. Segundo Cardoso (1995) não se pode esquecer que 

a identidade étnica e cultural é um dado que pode mudar de acordo com as circunstâncias 

                                                           
25 Informação disponível em: http://historiadaguine.blogspot.com.br/ 
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históricas e as estratégias coletivas e/ou individuais. Um mesmo indivíduo pode declarar-se 

hoje Papel e amanhã considerar-se Manjaco ou Balanta. As próprias fronteiras indentitárias 

não são dadas como imutável o que não descaracteriza as peculiaridades territoriais ancestrais 

desses grupos étnicos.  

As etnias Balanta e Fula representam uma percentagem majoritário no país, por esse 

motivo as escolhemos para lhes apresentar.  

 
1.3.1 Balanta 

Frequentes migrações promoveram a troca de caracteres culturais entre os Balanta e os 

povos junto dos quais se instalam (é uma das causas para alguma diversificação dentro da 

etnia), como também levaram a todo o país a presença Balanta, o que levou alguns autores a 

anunciarem um fenômeno a que chamaram de balantização, que se refletiria em outras 

dimensões a que faremos alusão ainda neste trabalho mais abaixo. 

No entanto, a solidariedade intergrupo é aqui muito mais importante do que em outros 

grupos étnicos, e isso explica certa vitalidade, nomeadamente no aspecto demográfico. Este 

mesmo fator terá estado na origem de mais um movimento migratório, na década de 80, 

devido ao desequilíbrio entre a população das tabancas26 e os recursos alimentares 

disponíveis. O Balanta é tradicionalmente cultivador de arroz. Arroz de sequeiro, mas, 

sobretudo alagado, de bolanha27. Por isso, concentram-se, sobretudo, nas regiões de Oio, 

Quinara e Tombali, zonas densamente irrigadas por braços de mar.  

As tarefas relacionadas com o cultivo orizícola28 concentram-se, sobretudo, entre junho e 

outubro e envolvem toda a tabanca, num sistema que Handem (1986), define como sistema de 

produção de linhagem, uma vez que uma tabanca corresponde, habitualmente, a uma 

linhagem.  

Entre os Balantas não existe propriedade privada da terra. Ela tem um caráter inalienável 

e pertence a quem a cultiva, enquanto a cultiva. E se os grandes trabalhos se organizam 

coletivamente, a terra pertence à tabanca. Nunca a um indivíduo. Apenas os instrumentos de 

trabalho individual são propriedade pessoal.  

Os Balantas recusam qualquer alienação dos meios de produção (terra, barragens, cursos 

de água) ou dos produtores. No entanto, os Balantas ocupam um lugar de destaque na prática 

agrícola nacional. Na década de 50 cultivavam perto de 30% da terra arável guineense. A 

                                                           
26 Povoação ou localidade, geralmente fortificada, em alguns pontos da África. 
27 Vastos terrenos alagados, pantanosos. 
28 Referente à cultura de arroz.  
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preponderância do arroz na vida balanta faz com que os ritos socioculturais e religiosos 

(fanado29, toca-choro30, casamentos) se realizam em outra data, em função da produção 

orizícola. 

É verdade que continuam a ser os primeiros produtores de arroz na Guiné-Bissau, sendo 

este, o alimento de base da população nacional. Mas a quantidade produzida quase não excede 

a capacidade de consumo dos próprios Balantas. Por outro lado, a restante população tem 

preferência pelo ‘arroz perfumado’, importado da Tailândia, do Paquistão e da China. 

O álcool, concretamente a aguardente de cana, desempenha um importante papel social e 

ritual entre os Balantas. É privilégio dos homens grandes serem aqueles que bebem primeiro. 

Tal como entre outras sociedades africanas, entre os balantas, não existe a associação entre 

controle dos meios de produção e o exercício do poder. 

Os balantas organizam-se em uma sociedade acéfala, isto é, sem Estado, sem uma 

hierarquia política centralizada. A sociedade é composta por grupos de filiação unilinear, 

sendo que todos esses grupos se consideram descendentes de um antepassado comum, que 

pode ser real ou mitológico. Organizam-se social e espacialmente de forma segmentária, em 

famílias alargadas (habitando, geralmente, uma mesma morança31) e, em nível mais alargado, 

em linhagens (habitando, geralmente, uma mesma tabanca). 

Um clã, por sua vez, integra diferentes linhagens. É, portanto, o parentesco, o fator 

determinante da organização e coesão social Balanta. Nesta sociedade Amílcar Cabral32 viu a 

essência de uma sociedade sem classes.  

Na verdade, homens e mulheres organizam-se em classes de idade. Isto significa que, em 

princípio, a ascensão dentro desta organização faz-se, naturalmente, na medida em que a 

idade vai avançando. Uma das ações que eleva a consideração do grupo relativamente aos 

blufos33 são os roubos de gado, tão mais valorados quanto mais inventivos forem e mais 

arrojo demonstrarem.  

Segundo Handem (1986), não existe concentração da autoridade, apenas a uma 

autoridade política por parte dos homens grandes34, da qual não tiram proveito material 

significativo. O seu papel é, sobretudo de regulação e equilíbrio social. Assim, apesar de 
                                                           
29  Ritual de circuncisão. 
30 Cumprimento das cerimônias fúnebres tradicionais, inclusive festas, para recordar uma pessoa falecida há 
algum tempo. 
31 Conjunto de habitações de um agregado familiar.  
32 Foi um engenheiro agrónomo, criador e líder revolucionário do PAIGC (Partido Africano para Independência 
da Guiné e Cabo Verde), comandou a luta para a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde. 
33 Indivíduos não circuncidados ou indivíduos que desconhecem as normas de relacionamento entre adultos. 
34 São homens, geralmente mais velhos, que são respeitados em função da idade, pela sabedoria e respeito 
conquistados ao longo do tempo.  
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existirem (entre gêneros e entre grupos de idade), as desigualdades são mínimas e não existe 

um indivíduo ou grupo restrito que governe a sociedade. 

Assim, não se verifica a existência de concentração de poder político ou da força 

coerciva. Verifica-se antes a manutenção de uma ordem comunitária. Ordem essa que se 

mantém porque, uma vez que não existe o monopólio da força coerciva, então muitos balantas 

têm a possibilidade de recorrer à violência quando ofendidos por palavra ou atos. Logo, a 

ordem mantém-se por medo da represália. 

Não existe desigualdade social determinada pelo nascimento, mas apenas os homens 

grandes (em crioulo, homi garandi; em balanta, balantebadã), podem reunir-se para tomar 

posição relativamente a alguma situação de dúvida ou conflito (conselho dos homens 

grandes). Pode, por vezes, ser atribuído ao primeiro homem a implantar-se em um 

determinado local o título de chefe, mas esse título é vazio de implicações práticas.  

Uma baixa densidade populacional e muita terra disponível, que permitia a redução de 

inúmeras tabancas dispersas e a sua autonomia, podem explicar parcialmente a perduração da 

organização horizontal. Verifica-se, apesar do acima referido, certa forma de dominação dos 

mais novos pelos mais velhos, nomeadamente através do segredo (conhecimentos práticos, 

técnicos e metafísicos não partilhados com os blufos - homens enquanto não circuncidados).  

As sociedades segmentárias não se refletem necessariamente em relações de absoluta 

igualdade. Assim, ser mais velho, isto é, “ser aquele que chegou primeiro” significa ser 

privilegiado, porque a passagem do tempo permite um saber de experiência feito, um 

conhecimento empírico, nomeadamente sobre o meio envolvente, indispensável ao bem-estar 

coletivo e, até no limite, à sobrevivência do grupo. Povos próximos, quer geograficamente, 

quer quanto ao desenvolvimento das forças produtivas, conhecem regimes de concentração do 

poder, sob a forma de chefaturas, monarquias ou outras.  

Não é por desconhecimento de outras formas de organização política ou exercício do 

poder, nem pelo baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas, ou pelo contexto 

ecológico que os balantas se organizam em uma sociedade acéfala. Podemos aqui acrescentar 

que, quando os interesses individuais colidem com os interesses coletivos, os balantas 

privilegiam sempre, tradicionalmente, o bem-estar coletivo. Além de alguma desigualdade 

entre gerações, verificam-se também privilégios dos homens em relação às mulheres.  

Segundo Handem (1986), a desigualdade em função do sexo é justificada pelos balantas 

com a crença de que a sobrevivência do grupo se deve, sobretudo, se não totalmente, ao 

esforço dos homens. Isto se relaciona com a patrilinearidade da sociedade balanta, em que o 
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parentesco e a hierarquia dos membros da linhagem são definidos a partir do elemento 

masculino mais velho da linha paterna (Handem, 1986).  

Além de patrilinear é também uma sociedade patriarcal, isto é, o chefe da família é 

sempre um homem. Neste sentido, como é frequente em sociedades deste tipo, 

tradicionalmente, o pai escolhe, desde cedo, o marido para a sua filha. 

Recentemente, movimentos de mudança como o Ki-Yang-Yang vieram introduzir 

mudanças de atitude que abrangeram também esta questão da escolha do marido. A sociedade 

balanta é poligâmica e um homem é rico apenas quando tem muito arroz, muito gado e muitas 

mulheres. Muito arroz permite adquirir muitas cabeças de gado. Muitas cabeças de gado 

permitem ter muitas mulheres. 

As mulheres balantas têm a seu cargo, além dos trabalhos domésticos, boa parte dos 

trabalhos agrícolas, de artesanato e a comercialização dos excedentes agrícolas. Este 

importante papel desempenhado pela mulher na comunidade é compensado com liberdade 

sexual e econômica (dispõe livremente de uma boa parte dos bens que ela própria produz). 

Muitos sustentaram que grandes trabalhos de irrigação estavam sempre associados a 

sociedades estatizadas, com algum nível de burocracia, uma vez que exigem trabalho massivo 

e, logo, uma entidade coordenadora. Veja-se o exemplo do Antigo Egito ou das sociedades 

pré-colombianas. Portanto, projetos de irrigação implicariam a centralização e hierarquização. 

Os projetos de irrigação seriam mesmo uma consequência do desenvolvimento estatal. Ora, o 

exemplo balanta refuta esta tese. 

O cultivo do arroz de bolanha implica a construção de grandes diques (ouriques), que 

permitam reter a água salgada do solo. Na construção dos diques estão envolvidos todos os 

homens da tabanca (conjunto de moranças que, por sua vez, são habitações de famílias 

alargadas) e, frequentemente, de outros vindos de tabancas vizinhas. As grandes tarefas são 

executadas pelo trabalho comunitário que obedece a regras ancestrais, sem que tenham 

necessitado ou dado origem a uma organização centralizada do poder. 

Aumentar significativamente a produção, os excedentes, não é um objetivo concreto. A 

meta é a autossuficiência. O mercado não é um objetivo, embora, em circunstâncias 

oportunas, não seja rejeitado. Embora, estas relações de mercado, quando existentes, são, 

habitualmente, simples e em quantidades limitadas. Frequentemente, a venda de arroz 

acontece em situações pontuais e com objetivos concretos, como por exemplo, obter moeda 

para comprar zinco. Segundo Lopes (1982), o trabalhador balanta que cultiva o arroz na 

‘bolanha’ está muito ligado a um trabalho concreto sem qualquer perspectiva abstrata. 
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Ora, fica claro que a atividade produtiva dos balantas não é regulada em função da 

rentabilidade monetária, mas antes da sobrevivência do grupo, do sagrado, das relações de 

parentesco etc. Para Imbali (1992), a propósito do impacto dos valores (modernos) no 

processo de reprodução social balanta que, apesar da introdução e vulgarização de novas 

técnicas e sementes, por exemplo, os aspectos míticos e religiosos desta orizicultura 

permaneceram intactos. Juntamente com as relações pessoais de produção a dimensão mítica 

é de absoluta importância. 

Tem-se verificado, crescentemente, uma diminuição da solidariedade tradicional, além 

da diminuição da mão de obra disponível, devido, sobretudo, à migração dos jovens para a 

cidade. Estes estão frequentemente disponíveis para se deslocarem à tabanca para os trabalhos 

agrícolas, mas exigem remuneração (atitude que antes não era considerada digna de um 

balanta), o que eleva os custos da produção e diminui a dimensão do grupo de trabalho. 

Podemos aqui referir que a forte participação dos balanta na luta armada pela independência 

funcionou como catalisador de ambições pessoais, sobretudo entre os blufos. 

Mas a familiarização com a lógica capitalista, através da liberalização comercial, veio 

também introduzir nuances na circulação de produtos relacionado com compromissos sociais. 

Saliente-se que, como refere Imbali (1992), entre os balantas dar é tão importante como 

vender. No segundo caso, se ganha dinheiro, no primeiro, prestígio, contribuindo assim para 

perpetuar as relações sociais, importantes para manter o equilíbrio social e, sobretudo, a mão 

de obra necessária à produção.  

A colheita do arroz é seguida da distribuição de uma parte para todos os que ajudaram na 

tarefa e por todos os parentes. Na verdade, quanto mais arroz conseguem colher, maior 

quantidade é dada aos amigos e aos familiares. São realizadas, também, mais cerimônias e 

festas. Isto é, os rendimentos obtidos são investidos em bens de prestígio, entre os quais se 

destacando as relações sociais.  

Até aos anos 80, os balantas usavam o arroz como moeda de troca. Este método, embora 

com frequência decrescente, subsiste ainda hoje. Aliás, a atividade comercial é 

tradicionalmente reprovada pelos balantas por duas razões – o trabalho que dignifica o 

homem é o trabalho braçal; o comércio está associado à tentativa de enriquecimento 

individual, o que, como já foi explicitado, é culturalmente reprovado. 

No entanto, este comportamento tem vindo a alterar-se devido ao contato cada vez mais 

frequente com o mundo exterior, o que cria necessidades cada vez mais diversificadas, 

sobretudo entre os mais jovens. Para satisfação dessas necessidades, que frequentemente só 
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podem ser compradas com moeda, os balantas vendem cada vez mais o seu arroz. De acordo 

com Imbali (1992), na década de 90 verificava-se até uma insuficiência de provisão, devido 

ao volume de arroz comercializado, juntamente com uma diminuição das quantidades usadas 

em festas.  

A unificação tradicionalmente aceitada e valorizada pelos balantas é a unificação de bens 

de prestígio, sobretudo o gado que se destina a ser abatido e consumido no decurso de 

cerimônias, e não à comercialização. O seu consumo coletivo, em lugar da venda, permite 

cimentar relações sociais e, por outro lado, impede uma diferenciação do nível de vida entre 

os membros da mesma comunidade.  

Entre os balantas a riqueza é demonstrada no ato do consumo e na partilha dessa mesma 

riqueza. Portanto, a demonstração da riqueza é, simultaneamente, a sua destruição em 

benefício do coletivo.  

A abertura política e econômica da Guiné-Bissau a partir de meados dos anos 80 tem 

levado progressivamente, até às aldeias mais remotas do interior, novas necessidades, cuja 

satisfação implica alterações de comportamento, de sociabilização. Assistimos então, também 

entre os balantas, a uma diluição das solidariedades tradicionais; a um surgimento dos jovens 

relativamente ao estatuto privilegiado dos velhos; a uma migração muito significativa dos 

jovens para a cidade (com mais frequência para a capital Bissau); consequentemente, verifica-

se a diminuição dos braços disponíveis para a agricultura; esses braços, quando existem, 

exigem um salário; a produção diminui. 

Imbali (1992), diz que introduzir os balantas na economia de mercado é incutir-lhes a 

ambição permanente de aumentar os seus rendimentos monetários, o que implicará o aumento 

da produção. Registram-se declarações de membros da etnia balanta que manifestam a 

vontade de enriquecer, de acumulação individual. Este é um fator fundamental para a 

migração das tabancas para a capital.  

Há um elemento da cultura balanta que se tem demonstrado mais resistente para os 

jovens do que a condenação do enriquecimento individual. As crenças místicas e religiosas 

exercem ainda forte influência sobre as opções dos jovens balantas. Portanto, a acumulação 

individual e a não redistribuição já perdeu grande parte do significado social negativo, mas 

continua a implicar uma reprovação por parte dos mais velhos. A perda da proteção dos mais 

velhos e/ou dos parentes significa que estes podem recorrer a ações místicas contra os que se 

recusam a partilhar.  
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Nas palavras de Crowley (1987), a crença na força do sobrenatural e na sua influência 

sobre o quotidiano é um considerável fator de condicionamento nas escolhas dos membros 

das etnias animistas, como a etnia balanta. De fato, os acontecimentos negativos são alvo de 

interpretações caracterizadas por uma conexão notável entre agentes supernaturais e pessoas 

comuns na Guiné-Bissau. 

Continuando no pensamento de Crowley (1987), este não é um tema de que se fala 

abertamente e sem algum pudor, sobretudo quando o interlocutor é um europeu. Mas é 

perceptível que a crença na magia negra, o recurso a djambacós35 e balobeiros36 é frequente e 

extensível a todas as condições socioeconômicas, cargos e profissões. Esta conduta é 

considerada, um impedimento importante às estratégias modernas de desenvolvimento do país 

e pode envolver cerca de 95% de todos os guineenses.  

Crowley (1987) considera que talvez um dia este pensamento religioso tradicional possa 

ser considerado como um recurso nacional moderno e utilizado seletivamente para 

complementar os objetivos do desenvolvimento do país. Acrescenta, ainda, que este modo de 

pensamento interfere em todas as situações, desde doenças até decisões políticas e coloca uma 

interessante questão: que papel desempenha este modo de pensamento no quotidiano das 

populações e como integrá-lo, de uma maneira pragmática, nas estratégias de 

desenvolvimento da Guiné-Bissau? Ora, sendo o pragmatismo a convicção de que o sentido 

de tudo está na utilidade, de que forma pode ser útil ao desenvolvimento da Guiné-Bissau esta 

crença de que o ser humano não é, em uma medida considerável, responsável pelos seus atos, 

nem senhor do seu destino? 

A crença nos irãs37 constitui em alguns momentos uma dificuldade com que já Cabral 

(1972), teve de se confrontar, nomeadamente quando aldeãos ou guerrilheiros se recusavam a 

atravessar territórios considerados sagrados. Cabral (1972) percebeu que havia crenças que os 

seus homens não estavam prontos para abandonar. Portanto, chega mesmo a afirmar que o 

“irã é um nacionalista” (Cabral, 1972, p. 71). 

Em suma, uma das instituições fundamentais de controle na Guiné-Bissau é o 

sobrenatural. Qualquer projeto, independentemente da dimensão ou da área de intervenção, 

pensado para este país terá, necessariamente, de ter este fator em consideração.  

                                                           
35 Chefes religiosos. 
36 Pessoas responsáveis pelo cumprimento ou pela direção das práticas rituais. 
37 Designação genérica de deus, protetor e castigador; espírito que aparece normalmente sob a forma de serpente, 
mas que assume outras formas. 
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Surgiu, porém, em 1984, no sul do país, um movimento designado Ki-Yang-Yang. Um 

movimento místico e social, que protesta contra valores da cultura tradicional. Inicia-se com 

um grupo majoritariamente feminino, que questiona rituais da cultura balanta. Cardoso (1990) 

refere-se a períodos de perseguição e sacrifício de balantas, ao longo do século XX, por 

alegada prática de feitiçaria. 

Segundo Cardoso (1990, p.5): 

Constituíram-se vários grupos de Fieriapte (grupo de mulheres que, 
através de um ritual, descobrem as causas da doença de uma criança 
de modo a recuperar a sua alma que está cativa do feiticeiro). Um 
destes Fieriapte ou Nielande foi conduzido por um djambacó 
(curandeiro), Kubai Na N’Satma, que tinha sob a sua dependência 
várias mulheres que andavam de aldeia em aldeia denunciando os 
feiticeiros que tinham causado a morte dos combatentes caídos na 
guerra de libertação. Os acusados eram detidos e maltratados pelos 
quadros do Partido. Muitas dessas vítimas conheceram a morte. No 
histórico I Congresso de Cassacá, os criminosos envolvidos nesta 
prática foram julgados e alguns condenados à pena capital.  

  

A fundadora do Ki-Yang-Yang vivia em uma das aldeias onde estes acontecimentos 

tiveram lugar. Anos mais tarde, quando se constatou ser incapaz de procriar (com o enorme 

peso social e rejeição que isto implica) e tendo recorrido a vários irãs (divindade e local 

sagrado), não obtendo solução, foi então que recebeu o chamamento. O deus N’Ghala tê-la-á 

incumbido de tratar doentes com plantas medicinais. O grupo foi crescendo, com parte 

significativa de mulheres inférteis. Aliás, reclamavam maior independência social e 

econômica face aos homens, incentivando as mulheres a acumularem bens próprios e 

escolherem o seu próprio casamento. Criticavam também as práticas tradicionais balantas de 

afirmação da virilidade através de atos de violência ou roubo de gado (Forrest, 2002). 

Insurgiam-se, ainda, contra a gerontocracia, o que fica bem expresso na proibição do uso da 

cor vermelha entre os membros do movimento, se tivermos em conta que uma forma de os 

homens demonstrarem que já foram ao fanado, e que, portanto já são homi garandi38, é 

através do uso de um barrete vermelho.  

A expansão do movimento tomou uma dimensão que originou uma campanha de 

perseguições, por parte do governo, contra o grupo, por alegado consumo de drogas, 

suspeitando também de intenções políticas subversivas. 

                                                           
38 Refere-se aos homens grandes, que são homens, geralmente mais velhos, que lideram as comunidades nas 
decisões. 
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Forrest (2002) identifica o Ki-Yang-Yang como um movimento social idiossincrático, 

entre outros movimentos de renascimento de redes de relações sociais e políticas, existentes 

no período pré-colonial, que nunca chegaram a ser completamente controladas ou 

desmanteladas pelos portugueses. Após um período colonial de centralização do poder, está a 

suceder uma relocalização dos centros de decisão.  

Salientemos, porém que o objetivo nunca foi o de comprometer a identidade balanta, 

apenas reformá-la nas práticas que consideravam retrógradas e na prevalência dos homens 

grandes. Segundo Cardoso (1990), é “um movimento que assimila certos valores da 

modernidade para incorporá-los na sociedade tradicional (p. 14)”. 

No caso específico das mandjuandades, permitem ainda que as mulheres que as 

integram, na maioria dos casos bideras39, trabalhando no comércio informal, com maridos, 

frequentemente, desempregados ou subempregados e sem acesso a esquemas formais de 

proteção social e crédito, tenham apoio financeiro. Através das mandjuandades, por exemplo, 

é possível conseguir recursos para a compra dos medicamentos, em caso de doença, e para as 

despesas com vestuário e material escolar dos filhos, ou crédito para investimento na sua 

atividade (Cardoso, 1990). 

Portanto, estes esquemas de solidariedade constituem uma resposta à urbanização e à 

monetarização cada vez mais exclusiva da economia, que contribuíram para desorganizar o 

sistema de segurança social apoiada na família extensa, que como já explicamos é 

característica marcante da sociedade tradicional balanta. As mandjuandades eram 

responsáveis solidariamente pelo bem-estar de todos os membros, intervindo sempre que um 

deles necessitava de apoio. 

Nos Estados modernos esses papéis foram transferidos para outras organizações sociais, 

que não as sustentadas no parentesco. Mas, a incapacidade que o Estado guineense tem 

demonstrado em criar uma rede de solidariedade alternativa à relativa desagregação das 

solidariedades tradicionais, em um contexto de pobreza generalizada, tem vindo a dar origem 

à transferência de algumas das atribuições da família extensa tradicional às novas 

organizações sociais. Nesse sentido, as associações correspondem a estratégias das mulheres 

para assumir, reformulando, a individualização e a atomização das relações sociais no meio 

urbano. Essas estratégias socioculturais, por meio das quais os grupos dominados procuram 

negociar a continuidade dos seus valores e uma inserção mais equitativa na sociedade global, 

e que estruturam a economia do conflito, pela apropriação criativa dos modelos vigentes e 

                                                           
39 Vendedoras ambulantes. 
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ressignificados, é recorrente a vários contextos geográficos e históricos. Depois de uma breve 

apresentação acima da etnia Balanta agora vamos conhecer também um pouco da etnia Fula. 

Fisicamente os Fulas são diferentes de outros povos africanos; são de pele mais clara e 

nariz mais reto. Eles, também, mantêm importantes posições políticas e econômicas na Guiné, 

a sua educação se realiza nas escolas corânicas40. 

De um modo geral, são hospitaleiros, considerando mesmo a hospitalidade como um 

dever sagrado. Apesar da influência que o islamismo tem entre eles, praticam também o 

animismo. Dedicam-se ao cultivo do arroz, sem grande entusiasmo, milho e amendoim e à 

pesca à linha ou por envenenamento das águas. Do gado que criam, considerando como uns 

dos sinais de prestígio, apenas aproveitam o leite para sua alimentação. 

 

 

1.3.2 Fula 

Para Có (2004), os Fulas provieram do Futa Djalon (Mali), incorporando características 

nômades na sua história e vivências quotidianas. Estas circunstâncias reforçam de certa 

forma, a identificação destes grupos com a "cultura migratória", transmitida ao longo da sua 

história, de geração em geração, e cujo impacto se nota hoje na diferenciação do 

desenvolvimento regional/local de origem destes grupos em relação aos demais.  

O acontecimento mais importante na Guiné, do século XVII ao século XIX, é a 

implantação dos peúles41 muçulmanos na massa montanhosa do Futa42, que eles dominaram. 

Instalaram-se nas pastagens do planalto. Embora numerosos peúles apenas tenham tido uma 

fé islâmica embrionária, ela bastava, por oposição aos simples infiéis para uni-los entre si (Ki-

Zerbo, 1972). 

É frequente a distinção, dentro da etnia Fula, entre forros (“livres” e membros do 

primeiro grupo fulo chegado à Guiné), futa-fula (mestiços, fruto de miscigenação entre os 

forros e outras etnias) (Lopes, 1999), ou os que migraram para o Futa-Jalon no século XVIII) 

(Trajano Filho, 1998) e Pretos (cativos de guerra e seus descendentes, ou apenas uma criação 

teórica dos portugueses para distinguir, em função da cor, os Fulas genuínos dos que não o 

seriam). Este último é atualmente o grupo majoritário entre os Fulas da Guiné-Bissau. 

Uma parte dos Fulas são tradicionalmente pastores nômades. Assim permaneceram, 

majoritariamente, até ao século XVIII. Mas, há também sedentários e comunidades totalmente 

                                                           
40 O mesmo que islâmicas. 
41 Subgrupo da etnia fula. 
42 Idem. 
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sedentárias. Nos séculos XII a XIII iniciaram um movimento expansionista que partiu do vale 

do Senegal e seguiu por todo o Sudão. Isto levou a uma coabitação entre membros das etnias 

Fula e Manlinké, inicialmente pacífica, dado que os primeiros reconheceram a supremacia dos 

segundos, pagando-lhes impostos e tributos (Trajano Filho, 1998).  

Durante este período inicial, os Fulas assimilam as formas de poder dos Manlinkés. Já no 

século XVIII, o núcleo sedentário iniciou um movimento de conquista militar, sob a bandeira 

do Islão. Fundaram os estados islâmicos do Futa-Toro e Futa-Jalon, com estrutura de poder 

centralizada, que se expandiram através de conquista militar ou assimilação cultural. A 

oposição destes estados fula ao tráfico de escravos, associada à difusão do islamismo junto 

dos camponeses mandingas, conduziu ao colapso do reino do Kaabú, e da hegemonia 

mandinga na região da Guiné-Bissau, em meados do século XIX (Trajano Filho, 1998). 

Depois de os próprios terem sido islamizados, tornaram-se implacáveis difusores e pregadores 

do Islã. 

A presença do Islã na Guiné-Bissau deu-se no século XIX, altura em que ocorreu a 

islamização em massa das populações fulas, biafadas e mandingas. Até meados do século 

XIX, embora houvesse já alguns núcleos de populações islamizadas nas áreas que fazem parte 

das atuais regiões administrativas do Oio, Bafata e Gabú. 

Porém, na virada do século XX, em pouco mais de trinta anos, se deu o início da 

islamização em massa no espaço da atual Guiné-Bissau, não só a esmagadora maioria da 

população fula, mandinga e biafada, que são os três principais grupos étnicos atuais 

islamizados se tinham convertido. 

Vamos ver como a legislação islâmica está estruturada dentro da sociedade guineense. A 

lei islâmica chama-se charia43, o Alcorão é a mais importante fonte da jurisprudência 

islâmica, sendo a Suna44 os exemplos do profeta. A Suna é conhecida graças aos hadiths, que 

são narrações acerca da vida do profeta ou o que ele aprovava, que chegaram até nós por meio 

de uma cadeia de transmissão oral, a partir dos Companheiros de Muhammad45. Outra fonte 

de jurisprudência é o raciocínio individual, à qual se recorre quando não há resposta clara no 

Alcorão ou na Suna. 

                                                           
43 O mesmo que costume, modo de proceder ou estilo de vida. 
44 Conjunto de preceitos obrigatórios, extraídos das práticas do profeta Maomé, que os muçulmanos consideram 
como um suplemento do Alcorão. 
45 Refere-se aos companheiros do profeta Maomé (Muhammad). O termo aplica-se a todas as pessoas que 
tiveram contato com Maomé, mesmo que tenha sido brevemente ou que apenas o tenham visto sem nunca terem 
falado diretamente com ele. 
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A estrutura legal das sociedades muçulmanas está centrada em duas fontes, a revelação 

divina e a razão humana. A primeira, cujo significado é o caminho correto ou guia, 

caracteriza-se pelas revelações feitas por Deus através do anjo Gabriel ao profeta Muhammad 

(Maomé), contido no livro sagrado, o Alcorão. Portanto, não está circunscrita somente a leis, 

mas apresenta a totalidade dos mandamentos, ou seja, questões públicas, privadas e 

comunitárias, como herança, casamento, divórcio e propriedade. Segundo Lewis (1996) a 

primeira trata da mente e coração dos crentes, isto é, de doutrina e moralidade; a outra, de atos 

externos em relação a Deus e ao homem, ou melhor, de adoração, por um lado, e lei cível, 

criminal e administrativa. 

A prática do profeta, os ensinamentos coletados por alguns de seus seguidores mais 

próximos que compilaram os seus atos e pronunciamentos, chama-se Hadith, que é o termo 

que designa o conjunto da Suna, no entanto, irá apresentar algumas questões adicionais como 

profecias e histórias. De acordo com a tradição muçulmana, Maomé não foi somente o 

transmissor da palavra divina, mas também apresentou uma conduta correta durante a sua 

existência, afigurando-se um modelo comportamental para os fiéis. No Alcorão encontra-se o 

seguinte versículo, “obedecer a Deus e ao Mensageiro e aos dentre vós que dispõem de 

autoridade” (Alcorão, 1979, 4:59). Legitima, dessa forma, a aceitação da Suna como base 

secundária do direito. 

A institucionalização do poder entre os Fulas deve-se, precisamente à sua islamização, 

uma vez que o Islã favorece a criação de estruturas políticas, por influência de uma estrutura 

religiosa fortemente marcada e hierarquizada.  

Os chefes Fulas adotaram uma posição cooperante para com os portugueses, 

nomeadamente através do fornecimento de homens e mantimentos para campanhas militares 

contra as populações animistas. Atualmente representam cerca de 23% da população 

guineense e habitam na zona Leste do país. 

Acabamos de fazer uma breve descrição das etnias mais preponderantes, em termos de 

quantitativos populacionais e teve como objetivo elucidar sobre a heterogeneidade 

sociocultural presente neste pequeno território, de cujo processo histórico quis fazer uma 

nação.  

A tese que estamos propondo tem por meta explorar e analisar as representações sociais 

da escola por parte dos jovens da Guiné-Bissau. Coerente com o propósito do estudo, 

tomaremos a Teoria das Representações Sociais, como base para a interpretação teórica dos 
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dados que serão construídos para a tese. Faremos a apresentação e reflexões acerca da Teoria 

das Representações Sociais. 
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2.Referencial Teórico  

Para realizarmos este estudo sobre as representações sociais de escola na vida de jovens 

guineenses das etnias Balanta e Fula, teremos que buscar a contribuição de alguns teóricos a 

fim de compreender como estas representações sociais de escola se configuram na vida deles. 

Tomaremos como referência o que preconiza Moscovici (1978) sobre a Teoria das 

Representações Sociais, que é uma teoria multidimensional, em desenvolvimento e aberta 

para inúmeras e múltiplas possibilidades. 

A representação social, neste caso, deverá ser configurada, a partir da imagem que os 

jovens têm da escola ou “o núcleo figurativo. Isto é, uma estrutura de imagens que determina 

uma estrutura conceitual de uma maneira visível” (Moscovici, 1978, p.27). De modo que as 

ideias construídas são percebidas como algo concreto, evidente e objetivo. No intuito de 

tornar o estranho em familiar há um processamento para dar realidade ao conceito, ou seja, 

perceber e constatar a ideia em um objeto real. 

Segundo Moscovici (1978), a imagem é constituída tanto de uma face figurativa como 

de uma face simbólica, reconhecidas como elementos que estão indissociáveis, ao destacar o 

desdobramento nessas duas faces, Moscovici (1978, p. 65) afirma que estas faces permitem 

“(...) compreender em toda figura um sentido e em todo sentido uma figura”. 

A função de duplicar um sentido por uma figura e de dar materialidade a um objeto 

abstrato foi chamado de “objetivação” (...). A função de duplicar uma figura por um sentido 

fornece um contexto inteligível ao objeto, ou seja, interpretá-lo, foi chamado de “ancoragem”, 

de acordo com (Sá, 1995). 

Define-se, portanto, de acordo com Sá (1995), que os dois processos formadores das 

representações sociais são a ancoragem e a objetivação, que serão discutidos em momento 

posterior, nesta parte do projeto. 

Segundo Chaves e Silva (2011), estudar as representações sociais é identificar a visão 

de mundo que os indivíduos ou grupos têm e empregam na forma de agir e se posicionar. 

Pois, de acordo com Moscovici (2003), os indivíduos não são apenas receptores passivos de 

informação, nem meros seguidores de ideologia ou crenças coletivas, mas pensadores ativos 

que, frente aos mais diversos eventos presentes no cotidiano das interações sociais, criam e 

comunicam suas próprias representações e soluções específicas para as questões que se 

colocam. Assim, a influência do social não é percebida como um estímulo que atinge o 

indivíduo, mas um contexto de relações onde o pensamento é construído. 
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Segundo Alves-Mazzotti (1994), Moscovici distingue inicialmente o conceito de 

representação social dos mitos, da ciência e da ideologia. Em seguida, coteja-o com conceitos 

de natureza psicológica que lhe são frequentemente associados, como os de opinião, atitude e 

imagem. Basicamente, afirma que esses conceitos (tal como eram tipicamente tratados à 

época) pressupunham a existência de um estímulo externo, dado ao qual o indivíduo 

responde.  

Já no caso das representações sociais, parte-se da premissa de que não existe separação 

entre o universo externo e o universo interno do sujeito. Dado que em sua atividade 

representativa, ele não reproduz passivamente um objeto dado, mas, de certa forma, o 

reconstrói e, ao fazê-lo, se constitui como sujeito, pois, ao apreendê-lo de uma dada maneira, 

ele próprio se situa no universo social e material.  

Além disso, afirma Alves-Mazzotti (1994), que as representações sociais, tal como as 

opiniões e as atitudes, são uma preparação para a ação. Mas, ao contrário dessas, não o são 

apenas porque orientam o comportamento do sujeito, mas principalmente porque reconstituem 

os elementos do ambiente no qual o comportamento terá lugar, integrando-o a uma rede de 

relações às quais está vinculado o seu objeto.  

 

 

2.1 A Teoria das Representações Sociais 

A Teoria das Representações Sociais propõe uma articulação entre o psicológico e o 

social e considera inseparáveis sujeito, objeto e sociedade. 

Guareschi (1996) entende que Moscovici não conceituou de modo específico o que 

são representações sociais, mas que ao determinar o que elas não são e através de seus escritos 

e pesquisas ele nos dá indícios que podem compor um conceito, ou ao menos nos permite 

visualizar uma noção de representação social. Seu interesse nunca foi determinar uma teoria 

forte, fechada, mas oferecer mais uma perspectiva que possibilitasse a leitura dos diversos 

fenômenos e objetos do mundo social.  

O foco de sua teoria é a sociedade pensante e, como afirma Spink (1996), ao defini-la 

no trabalho publicado em 1984 no livro editado por Moscovici e Farr46, demonstra que as 

pessoas que constroem o mundo não são caixas pretas ou meros receptores passivos, mas 

                                                           
46 Refere-se ao livro: Farr, R. M. & Moscovici, S. (1984). Social Representations. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
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pensadores ativos que produzem e comunicam incessantemente suas próprias representações e 

soluções específicas para as questões que lhes são postas. 

Para apreender o sentido do qualificativo social no que se refere às representações, 

distinguindo-as daqueles outros produtos sociais, diz Moscovici (1978), é necessário indagar 

por que as produzimos. Isto é, enfatizar a sua função e contribuição nos processos de 

formação de condutas e de orientação das comunicações sociais. 

Segundo Moscovici, (1978), a análise dimensional indica um dos aspectos que 

justificam a utilização do qualificativo “social” com referência à representação – um ponto 

que seria posteriormente alvo de intenso debate teórico. Mas, para ele, este é apenas um 

aspecto superficial. Outro, mais significativo, se refere ao processo de produção da 

representação, ao fato de que ela é engendrada coletivamente. Mas isso também não bastaria 

porque a ciência e a ideologia também o são. 

Segundo Alves-Mazzotti (1994), Moscovici, com base em observações feitas durante 

as entrevistas, analisou o “pensamento natural” em que se inscrevem as representações, 

buscando explicitar a correspondência entre a situação social e o funcionamento do sistema 

cognitivo. Mostra que a situação social em que são elaboradas as representações apresenta 

três características básicas: a) dispersão das informações, o que faz com que os dados de que o 

sujeito dispõe sobre um novo objeto social sejam, ao mesmo tempo, excessivos e 

insuficientes, contribuindo para a incerteza quanto ao âmbito das questões envolvidas; b) 

pressão para a inferência, gerando desvios nas operações intelectuais, à medida que o sujeito 

precisa, a qualquer momento, no curso das conversações cotidianas, estar pronto para dar a 

sua opinião, tornando estáveis impressões com alto grau de incerteza e c) focalização sobre 

um determinado aspecto ou ponto de vista, o que influência o estilo de reflexão do sujeito. 

Tais condições, conforme Alves-Mazzotti (1994), se refletem no funcionamento 

cognitivo, levando o sujeito, independentemente de seu nível cultural, a se utilizar de lugares-

comuns e de fórmulas consagradas na avaliação de objetos e eventos sociais, sem a 

preocupação de integrá-los em um todo coerente; a fazer inferências de causalidade com base 

em contiguidades espaciais ou temporais, valores, intenções etc.; a estabelecer o “primado da 

conclusão” (p.262). Uma vez que esta, de certa forma, antecede o raciocínio, a sequência do 

pensamento, servindo apenas para demonstrar o que já estava previamente estabelecido. 

Para Alves-Mazzotti (1994), para Moscovici a principal característica do pensamento 

natural é o que ele chama de “polifasia cognitiva”, que é a coexistência, no mesmo indivíduo, 

de modos e pensamentos diversos, correspondentes a estágios de desenvolvimento cognitivo 
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diversos, cada um deles, porém, respondendo a uma necessidade específica condicionada pelo 

tipo de situação e de interação social. Tal fato, refletiria a atuação de dois sistemas cognitivos: 

o sistema operatório responsável pelas associações, inclusões, discriminações, deduções e um 

normativo que controla, seleciona e reelabora o material produzido pelo primeiro, com base 

nas normas e nos valores do grupo. 

Para Alves-Mazzotti (1994), a elaboração teórica apresentada por Moscovici focaliza 

os dois aspectos essenciais das representações sociais na perspectiva da Psicologia Social: os 

processos responsáveis por sua formação e o sistema cognitivo que lhe é próprio. Procura 

estabelecer um modelo capaz de dar conta dos mecanismos psicológicos e sociais de sua 

produção, de suas operações e de suas funções, permitindo relacionar interações sociais, 

processos simbólicos e condutas. A construção do conceito ocorre por aproximações 

sucessivas, o que, ainda que possa constituir uma estratégia, é em parte determinada por sua 

complexidade. O próprio Moscovici (1978) admite que, embora as representações sociais 

sejam entidades quase tangíveis – na medida em que povoam nosso cotidiano –, a essência 

desse conceito não é fácil de apreender. 

Dentre as razões dessa dificuldade, destaca sua interdisciplinaridade. Isto é, o fato de 

se encontrar em uma “encruzilhada”, formada por conceitos de natureza psicológica e 

sociológica. Mas é justamente aí que reside toda a sua riqueza e originalidade, o que justifica 

o esforço que vem sendo feito para transpor essa dificuldade. 

Jodelet (1990) retoma esse conceito, procurando mostrar que a intervenção do social, 

na Teoria das Representações Sociais se traduz na significação e na utilidade que são 

conferidas à própria representação. Ao analisar a ancoragem como atribuição de sentido, 

afirma que a hierarquia de valores prevalente na sociedade e em seus diferentes grupos 

contribui para criar em torno do objeto uma rede de significações, na qual ele é inserido e 

avaliado como fato social. Assim, por exemplo, no caso da psicanálise, ela foi inscrita em 

diversas perspectivas, passando a ser vista não como uma ciência, mas como um privilégio 

dos ricos ou como um emblema da liberação sexual, dependendo do sistema de valores do 

grupo. 

Esse jogo de significações externas, as quais o objeto é associado, se reflete nas 

relações que se estabelecem entre os elementos da representação, dependendo de como o 

grupo ao qual pertence situa a psicanálise, como prática científica ou política. Por exemplo, 

posturas diferentes podem ser observadas em grupos de intelectuais ou de pessoas ricas. 
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A escolha de tais perspectivas, como afirma Jodelet (1990), é ditada pelos valores e 

crenças do grupo, podendo-se dizer, então, que cada grupo expressa a sua identidade pelos 

sentidos que imprime a suas representações. O fato de que um princípio de significado, tendo 

uma sustentação social, que assegura a interdependência dos elementos da representação, 

constitui indicação fecunda para tratar das relações existentes entre os conteúdos de um 

campo de representação. Por outro lado, permite identificar uma das articulações entre o 

aspecto processual e o aspecto temático das representações e um dos pontos de reencontro 

entre seus aspectos individual e social. 

Quanto à utilidade atribuída à representação no processo de ancoragem, Jodelet (1990) 

lembra, inicialmente, que os elementos da representação não apenas exprimem relações 

sociais, mas contribuem para constituí-las. A estrutura imaginante torna-se um guia de leitura 

da realidade e, por “generalização funcional”, referência para compreender a realidade. Esse 

sistema de interpretação tem uma função de mediação entre o indivíduo e o seu meio e entre 

os membros de um mesmo grupo, concorrendo para afirmar a identidade grupal e o 

sentimento de pertencimento do indivíduo. 

O sistema de interpretação se torna um código comum que permite classificar pessoas 

e acontecimentos, comunicar-se usando a mesma linguagem e, portanto, influenciar. Assim, a 

ancoragem fornece à objetivação seus elementos imaginados a título de pré-constructos, para 

servir à elaboração de novas representações. 

Jodelet (1990) procura mostrar como o processo de ancoragem, relacionado 

dialeticamente à objetivação, articula as três funções básicas da representação: a função 

cognitiva de integração da novidade, a função de interpretação da realidade e a função de 

orientação das condutas e das relações sociais. Assim, esse processo permite compreender: (a) 

como a significação é conferida ao objeto representado; (b) como a representação é utilizada 

como sistema de interpretação do mundo social e instrumentaliza a conduta; (c) como se dá a 

sua integração em um sistema de recepção e como influencia e é influenciada pelos elementos 

que aí se encontram. 

Com o conceito de representação social, Moscovici (1978) buscou superar o conceito 

de representações coletivas de Durkheim, argumentando que este

compreensão de fenômenos fora da ótica ideológica, mítica, religiosa ou primitiva. Segundo 

Moscovici, o conceito de representação social, ao contrário, permite abranger a plasticidade e 

a mobilidade características da vida moderna, defi

, que propôs. 
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Este conceito ampliou de forma reveladora a apreensão da realidade social e explorou 

a compreensão de estruturas de conhecimento que, de forma simultânea, constituem–se, por 

um , por outro 

lado, adquirem autonomia com relação a ele, orientando assim as suas atitudes e as suas 

condutas. 

As representações sociais também foram reconhecidas como construtoras da criação 

de significações que tornam possível a expressão simbólica do real, refletida a partir das 

ideias, dos signos e dos símbolos, capaz de transformar um objeto em imagem. Neste sentido 

as imagens não são manifestações concretas nem passivas, mas elaborações constituintes do 

pensamento e, como tal, são construídas no universo mental, sobrepondo-se, alterando-se e 

transformando-se constantemente. 

Ainda para J , 

socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como saber 

de senso comum o

ilitada 

dos processos cognitivos e das interações sociais. 

as representações sociais são atividades de reprodução, no plano cognitivo, que as pessoas 

utilizam para dar s

perfeitamente acabada, mas como uma remodelagem, que não se separa das atividades 

simbólicas de um sujeito, ele mesmo solidário de sua inserção no meio social. 

meio de inclusões cognitivas, atitudinais, de informações e imagéticas se constrói e, ao 

mesmo tempo, constrói a sociedade em que vive. Apesar desses aspectos interindividuais, 

Moscovici procura não reduzir o conhecimento humano de forma particular, onde o social 

intervém de maneira secundária. Para o autor, as representações sociais são modalidades de 

conhecimento que circulam no cotidiano da vida, que através da comunicação e da 

socialização entre os indivíduos, cria informações, que tornam em familiar o que antes era 

estranho, de acordo com as categorias de cada cultura. 
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Esse sujeito pensador e criativo possui predisposição para responder em forma de 

atitudes, positivas ou negativas, com orientação constituída a partir de avaliações a priori, 

Pois, a constituição da atitude refere-se às experiências subjetivas, fruto de processos 

comparativos decorrentes da interação social. 

Segundo Moscovici (1978),

orientações globais acerca de um objeto social. Assim, “as interações sociais conseguem 

incutir um sentido ao comportamento, integrando o sujeito em uma rede de relações, que  

vinculada ao seu objeto, fornecendo ao mesmo tempo as noções, as teorias e os campos de 

observação que tornam essas relações estáveis e eficazes” (p. 26). 

Ainda para Moscovici (1978), a formação das representações sociais depende da 

qualidade e do tipo de informações sobre o objeto social de que o indivíduo dispõe do seu 

interesse pessoal sobre aspectos específicos do referido objeto e da influência do meio, no 

sentido de pressionar o indivíduo a utilizar determinadas informações que, de certa forma, são 

valorizadas naquele determinado grupo. O autor destaca, ainda, a influência das informações 

adquiridas nos sistemas de comunicação. Uma vez que as representações sociais modificam-

se ou atualizam–se dentro de relações de comunicação diferentes. 

Dessa forma, a mídia, integrada por um grupo de especialistas formadores e, 

sobretudo, difusores de representações sociais,

comunicação, que visam comunicar, difundir ou propagar determinadas informações. Estas 

informações influenciarão, diretamente, a constituição, manutenção ou transformação de 

representações sociais. 

Para Moscovici (1978), imagens são sensações mentais que objetos e pessoas deixam 

em nosso cérebro, reconhecidas como um sistema de referência, que permite ao indivíduo 

interpretar sua vida e dar-lhe sentido, conferindo peso e significado aos demais elementos que 

se encontram nas demais dimensões. 

Essa dimensão “imagens”, segundo Moscovici (1978), embora resulte de aspectos 

subjetivos, não pode ser explicada apenas pelo estado do cérebro, nem pela morfologia social. 

Moscovici (1978) esclarece que as imagens são espé

-los 

contra a confusão que a mudança pode produzir e reforçam o sentimento de continuidade do 

meio ambiente e das experiências individuais e coletivas. 
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As imagens são consideradas fenômenos cognitivos, que ocorrem em nível individual. 

No entanto, a imagem ou o campo da representação organiza–se, a partir da seleç

sujeito, configurando-se em uma nova imagem. 

A materialização de informações ex

–

. 

Jodelet (2001) elucida como os mecanismos sociais interferem na elabor

-

uma operação imaginante e estruturante que  corpo aos esquemas conceituais, reabsorvendo 

o excesso de significações, procedimento necessário ao fluxo das 

imagéticas onde encontramos elementos articulados das representações sociais de modo mais 

relacionados. 

Esse processo de objetivação pod

. A 

primeira fase, a cons

sociais, para aprimorar conhecimentos acerca de determinado objeto. 

Para a incorporação dos co

, a ancoragem. Segundo Jodelet (2001): 

-los em relação aos valores sociais e 
dar-lhes coer

. Por um 
trabalho da memória, o pensamento constituinte apoia-se sobr

(p. 38–39). 
 

Na terceira fase do processo, a naturalização, a intervenção do social se traduz pela 

apresentação de conhecimentos relativos ao objeto de uma representação, articulando-se com 

uma característica do pensamento social, ou seja, com a propriedade de tornar concreto o 

abstrato, de materializar a palavra, conforme assevera Jodelet (2001), corroborando o que 
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havia sido definido por Moscovici (1978). Pois, para 

- , também, transplantar para o nível de observação o 

que era apenas inferência ou símbolo” (p. 110). 

 O contato entre a novidade e o sistema de representações preexistente acontece na 

origem das ordens dos fenômenos, ou seja, assim como não surgem do nada, as 

representações sempre encontram algo que  havia sido pensado, latente ou 

manifestadamente. 

. 

Neste movimento de ancoragem ou amarração, o indivíduo torna–se capaz de manter 

uma das características mais significativas das representações qu

coerência, pois as novas representações apoiam–se nas representações  constituídas, 

facilitando a aceitação, incorporação e adaptando as novas ideias. 

Segundo Moscovici (1978), na familiarização do estranho, o indivíduo participa 

a

consensual. Ademais, tudo o que permanece inclassificável e não rotulável parece inexistente, 

estranho e, assim, ameaçador. 

 acesso às informações que são apreendidas, 

pelo sujeito, de forma seletiva, por meio da comunicação entre indivíduos. 

o indivíduo procura tornar um fato, objeto e/ou c

. Para isso, forja uma visão do objeto que seja coerente 

com a sua visão de mundo. Neste sentido, a objetivação tem função materializadora. 

A ancoragem, entretanto, possibili

, como forma de conhecimento. A 

naturalização, o terceiro componente do processo de materialização da imagem, vai permitir 

ao indivíduo materializar os elementos, advindos da comunicação em elementos da sua 
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compreensão ou do seu senso comum. Tornando familiares as imagens, o indivíduo fornece-

lhes uma realidade própria, coerente com as suas capacidades de compreensão. 

, que se articula, de 

uma forma mais concreta ou visualizável, os elementos do objeto de representações que 

tenham sido selecionados pelos indivíduos ou grupos em função de critérios culturais

(2002). 

Tratando-se do encontro de uma experiência individual do conhecimento com os 

objetos sociais, tanto a objetivação como a ancoragem orientam as condutas, as percepções e 

as avaliações do indivíduo. Isso impli

ancoragem, em uma relação dialética com a objetivação, garanta o movimento contínuo dessa 

estrutura de conhecimento.  

Após explicitarmos os conceitos de Teoria das Representações Sociais, iremos abordar 

a sua aproximação com o campo educacional. 

 

2.2 Representação Social no Campo Educativo 

Os trabalhos no campo educativo trazem uma contribuição ao estudo das questões 

mais gerais que dizem respeito à construção e às funções das representações sociais, a partir 

da importância das tramas sociais que lhe são vinculados.  

Em um leque de revisão do estudo das representações sociais no campo educativo, 

Gilly (1989) observa que há poucos estudos, que utilizam tal teoria como principal 

fundamentação teórica. Àqueles que utilizam tal teoria, estudam apenas alguns de seus 

aspectos ou manifestações. Pois, consideram a representação social, enquanto fatores 

subjacentes, com estatuto de variáveis intervenientes para explicar os resultados obtidos. 

Madeira (2005), em um dos seus estudos, percebeu que a representação social de 

escola está ligada à imagem ou metáfora de uma porta para todos os sujeitos, embora haja 

uma diversidade de sentidos atribuídos ao objeto enquanto síntese de valores, crenças e 

símbolos de cada grupo.  

Torna-se impossível falar da cultura da escola sem considerá-la no contexto da 

existência das instituições modernas, que surgiram para realizar o processo de transformação 

da subjetividade popular. 

O processo de escolarização foi também um amplo processo de mudança de 

prioridades culturais. A escola surge não apenas para ensinar saberes, mas fundamentalmente 
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para adaptar e sujeitar os corpos dos trabalhadores da modernidade industrial capitalista. A 

educação escolar seguiu um longo caminho, rejeitando outras formas de convívio social e 

transmissão de conhecimentos, que não espelhavam a reprodução cultural institucionalizada 

nos ambientes escolares.  

Quando a escola não conhece a existência de outros processos culturais educacionais, 

ela fecha-se em si mesma. O comunitário não é somente o extraescolar, considerado como o 

espaço dos saberes do senso comum; ele é também o território social e simbólico no qual a 

prática popular elabora aquilo que Paulo Freire chamou de saber da experiência feito (Freire, 

1995). 

A escola é, sem dúvida, uma instituição cultural. Portanto, as relações entre escola e 

cultura não podem ser concebidas como entre dois polos independentes, mas como universos 

entrelaçados, como uma teia tecida no cotidiano e com fios e nós profundamente articulados. 

Se partirmos dessas afirmações, se aceitarmos a íntima associação entre a escola e a cultura, 

se vermos as suas relações como intrinsecamente constitutivas do universo educacional, cabe 

indagar por que hoje essa constatação parece se revestir de novidade, sendo mesmo vista por 

vários autores como especialmente desafiadora para as práticas educativas. 

A escola é uma instituição construída historicamente no contexto da modernidade, 

considerada como mediação privilegiada para desenvolver uma função social fundamental: 

transmitir cultura, oferecer às novas gerações o que de mais significativo culturalmente 

produziu a humanidade. Essa afirmação suscita várias questões: Que entendemos por 

produções culturais significativas? Quem define os aspectos da cultura, das diferentes culturas 

que devem fazer parte dos conteúdos escolares? Como se têm dado as mudanças e 

transformações nessas seleções? Quais os aspectos que têm exercido maior influência nesses 

processos? Como se configuram em cada contexto concreto? 

Segundo Gimeno (2001), a educação contribuiu consideravelmente para fundamentar 

e para manter a ideia de progresso como processo de marcha ascendente na História; assim, 

ajudou a sustentar a esperança em alguns indivíduos, em uma sociedade, em um mundo e em 

um porvir melhores. A fé na educação nutre-se da crença de que esta possa melhorar a 

qualidade de vida, a racionalidade, o desenvolvimento da sensibilidade, a compreensão entre 

os seres humanos, o decréscimo da agressividade, o desenvolvimento econômico, ou o 

domínio da fatalidade e da natureza hostil pelo progresso das ciências e da tecnologia 

propagadas e incrementadas pela educação. Graças a ela, tornou-se possível acreditar na 

possibilidade de que o projeto do iluminismo pudesse triunfar devido ao desenvolvimento da 
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inteligência, ao exercício da racionalidade, à utilização do conhecimento científico e à 

geração de uma nova ordem social mais racional. 

Essa é a utopia que impregnou e impregna ainda hoje a educação escolar. Esse tem 

sido sinteticamente, seu horizonte de sentido. É esse o modelo cultural que vem perpassando, 

no meio de tensões e conflitos, o seu cotidiano. Tal modelo seleciona saberes, valores, 

práticas e outros referentes, que a escola considera adequado ao seu desenvolvimento. 

Assenta-se sobre a ideia da igualdade e do direito de todos e todas à educação e à escola 

(Moreira & Candau, 2003). 

Pérez Gómez (1998) propõe que entendamos hoje a escola como um espaço de 

“cruzamento de culturas”.  Tal perspectiva exige que desenvolvamos um novo olhar, uma 

nova postura, e que sejamos capazes de identificar as diferentes culturas que se entrelaçam no 

universo escolar, bem como de reinventar a escola, reconhecendo o que a especifica, a 

identifica e a distingue de outros espaços de localização: a “mediação reflexiva” que realiza 

sobre as interações e o impacto que as diferentes culturas exercem continuamente em seu 

universo e seus atores. Conforme Pérez Gómez (1998): 

O responsável definitivo da natureza, sentido e consistência do que os 
alunos e alunas aprendem na sua vida escolar é este vivo, fluido e 
complexo cruzamento de culturas que se produz na escola entre as 
propostas da cultura crítica, Que se situa nas disciplinas científicas, 
artísticas e filosóficas; as determinações da cultura acadêmica, que se 
refletem no currículo; as influências da cultura social, constituídas 
pelos valores hegemônicos do cenário social; as pressões cotidianas da 
cultura institucional, presente nos papéis, normas, rotinas e ritos 
próprios da escola como instituição social específica, e as 
características da cultura experiencial, adquirida pelo aluno através da 
experiência dos intercâmbios espontâneos com seu entorno. (p.17). 

 

O que caracteriza o universo escolar é a relação entre as culturas, relação essa 

atravessada por tensões e conflitos. Isso se acentua quando as culturas crítica, acadêmica, 

social e institucional, profundamente articuladas, tornam-se hegemônicas e tendem a ser 

absoluta em detrimento da cultura experiencial, que, por sua vez, possui profundas raízes 

socioculturais. 

Em vez de preservar uma tradição monocultural, a escola está sendo chamada a lidar 

com a pluralidade de culturas, reconhecer os diferentes sujeitos socioculturais presentes em 

seu contexto, abrir espaços para a manifestação e a valorização das diferenças. É essa, a nosso 

ver, a questão hoje posta.  
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A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a 

silenciá-las e a neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a 

padronização. No entanto, abrir espaços para a diversidade, a diferença, e para o cruzamento 

de culturas constitui o grande desafio. 

Reconhecendo as aplicações da Teoria das Representações Sociais no espaço escolar 

verificamos que o campo educativo é considerado um dos mais importantes aparelhos 

ideológicos que perpassam por questões a respeito de representações sociais através da 

linguagem.  

É através da educação que surgem possibilidades para explicar a influência que as 

representações sociais promovem nas figuras que compõe o sistema educacional, por 

exemplo, professores, alunos entre outros.  

Ao conceber a teoria das representações sociais, Moscovici se interessa pela dinâmica 

móvel do mundo social. Inserido em um contexto de desigualdade na produção e circulação 

do conhecimento instituído, a consciência dessa condição é necessária ao ser humano, 

concebido como ser histórico, para interferir ativamente na transformação de sua vida social 

(Catão, Tubino, Arruda, Gomes & Leon Filho, 2005).  

Esse movimento psico-sócio-histórico fervilha nos ambientes educacionais, o que 

torna a escola pública e seu público um ambiente propício para a pesquisa de representações 

sociais e a intervenção subsidiada pelo conhecimento aí adquirido. Alda Judith Alves-

Mazzotti é uma das pesquisadoras que chama a atenção para as contribuições da teoria para o 

campo da educação. 

 Na condição de educadora, ela argumenta: o conhecimento das representações sociais 

de nossos alunos e de suas famílias, bem como as nossas próprias, pode nos ajudar a alcançar 

uma maior descentração no que se refere à maior eficácia das práticas educacionais (Alves-

Mazzotti, 2001, p.71).  

A autora afirma, também, o crescente uso da teoria por parte dos educadores, 

sobretudo na década de 90, o que teria caracterizado certo “modismo”. Considera ainda, a 

possibilidade de que o grande uso da teoria no campo da educação pode estar relacionado ao 

fato das representações sociais orientarem e justificarem práticas sociais. Isso poderia ajudar 

os pesquisadores na compreensão e modificação de práticas envolvidas nas desigualdades de 

oportunidades educacionais que, por sua vez, se relacionam aos problemas de desigualdades 

sociais na América Latina (Alves-Mazzotti, 2005). A pesquisadora argumenta que: 

A compreensão dos aspectos simbólicos às interações entre sujeitos 
pertencentes a grupos que são objeto de exclusão e aqueles que os 
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excluem permitem uma atuação mais focalizada e, consequentemente, 
mais eficaz no que se refere à orientação de práticas que favoreçam a 
inserção social de grupos historicamente excluídos de seus direitos 
fundamentais (Alves-Mazzotti, 2005, p. 149). 

 
Para tanto, a autora convida-nos a zelar pela qualidade da pesquisa como uma meta 

política, a fim de que se produzam conhecimentos relevantes e confiáveis para subsidiarem 

tomadas de decisão mais eficazes nos contextos das práticas sociais e na formulação de 

políticas no campo da educação, tal como o desenvolvimento das ferramentas teóricas e 

metodológicas das representações sociais nesse campo (Alves-Mazzotti, 2005). 

Sousa (2002), por sua vez, afirma que a “descoberta” das representações sociais pelos 

educadores se dá na virada da década de 80 para a de 90, quando as investigações no campo 

passaram a exigir uma Psicologia capaz de integrar as perspectivas do ator individual, do ator 

social, do micro e do macro. Buscava-se uma Psicologia capaz de fundamentar e contrapor 

práticas que corrigissem desigualdades sociais assinaladas na área educacional (Sousa, 2002, 

p. 286). 

Segundo Gilly (2001), o potencial da noção de representação social para a 

compreensão dos fatos de educação estaria no foco sobre o papel de conjuntos organizados de 

significações sociais no processo educativo, ao oferecer uma via nova de compreensão de 

como os mecanismos de referência social agem sobre esse processo e ao favorecer, 

concomitantemente, as articulações entre psicossociologia e sociologia da educação. Sobre 

este último item, o autor complementa: 

Esta articulação não diz respeito apenas à compreensão de fenômenos 
macroscópicos; as relações entre a pertença a um determinado grupo 
social e as atitudes e comportamento diante da escola, o modo como o 
professor concebe seu papel etc. Refere-se também a níveis de análise 
mais finos, relativos à comunicação pedagógica na turma e à 
construção de saberes (Gilly, 2001, p.322). 

 
Gilly defende que o estudo das representações sociais na educação pode favorecer o 

enriquecimento da teoria devido à dinâmica do campo que permite o estudo de questões 

relativas às construções e funções das representações. O campo educacional sofreria as 

marcas de grupos sociais que ocupam diversas posições no seu interior. Essas marcas seriam 

referentes aos discursos de políticos, administradores, usuários etc. Defendendo que os 

sistemas de representações são feitos de contradições, Gilly argumenta que (...) essas 

contradições se articulam em totalidades coerentes, em torno de esquemas dominantes que 

conferem às representações sociais níveis funcionais de adaptação, de acordo com os níveis 
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de realidade com os quais se confrontam os sujeitos. A partir dessa articulação, as 

necessidades de equilíbrio e coerência nas práticas sociais dos sujeitos estariam garantidas 

pelas representações sociais. Seria possível perceber essas nuanças numa perspectiva 

diacrônica, histórica da evolução da escola, ou sincrônica, pela análise dos elementos 

contraditórios do discurso, num dado momento, e pelo estudo de sua organização em torno de 

significações dominantes justificadoras das práticas.  

Citando como exemplo várias pesquisas publicadas no idioma francês, Gilly (2001) 

defende que as representações sociais, na condição de sistemas de significações autônomos, 

nascem do encontro contraditório de pressões de fatores ideológicos com as imposições do 

cotidiano escolar, tendo aí também uma função justificadora. Defende, ainda, que não se pode 

deixar de considerar, nas pesquisas na escola, os sistemas de representações sociais mais 

gerais com os quais se vinculam e dependem. A teoria das representações sociais pode 

oferecer também contribuições para a compreensão do cotidiano da sala de aula, tanto em 

relação aos objetos do saber como aos mecanismos psicossociais postos em uso nas 

aprendizagens. 

Franco (2002), por outro lado, é enfática, ao apontar o papel da teoria das 

representações sociais, quando utilizada pela área específica da psicologia da educação: elas 

devem estar necessariamente associadas ao estudo do desenvolvimento da consciência (p. 

190). A autora salienta que, por meio dos mecanismos próprios de construção das 

representações na sociedade, estas são, muitas vezes, construídas de forma acrítica em relação 

aos objetos representados. A pesquisadora defende que é preciso zelar pelo desenvolvimento 

da consciência, de modo que as representações sociais ultrapassem uma idealização 

intencional e uma alienação conveniente (...) e, com isso, tenham a possibilidade de 

ultrapassar e se desprender de algumas e determinadas “amarras” (Franco, 2002). Dessa 

forma, poderiam contribuir com a expressão de mensagens mais realistas e potencializadoras 

da melhoria da qualidade do ensino e suas consequências (Franco, 2002). 

 Cabe aqui fazer um contraponto, para evitar uma interpretação errônea. Quando Franco 

(2002) atribui a característica “acrítica”, é preciso não confundi-la com “ilógica” ou com uma 

“representação errada do objeto”. Não se pode tratar as representações sociais nesses termos; 

se assim for, estaremos entrando no campo da cognição social norte-americana, à qual a teoria 

das representações sociais se contrapõe. Alves-Mazzotti (2005), em tempo, nos adverte: 

Uma das principais diferenças entre a teoria das representações sociais 
e da cognição social norte-americana se refere à preocupação desta 
última com os vieses ou erros cometidos pelos sujeitos em seus 



66 
 

 
 

julgamentos sobre os objetos ou eventos sociais, o que pressupõe que 
as pessoas deveriam se pautar por princípios lógico-formais em sua 
vida cotidiana. Para a teoria da representação social, ao contrário, não 
tem sentido falar em erro, uma vez que as transformações efetuadas no 
processo de apropriação do objeto pelos sujeitos constituem a forma 
mesma do pensamento social; suas características são decorrentes das 
situações sociais em que esse pensamento se origina e das normas 
sociais que os orientam (p.146). 

 

Contudo, comungamos com Franco a possibilidade de reconstrução das representações 

associadas ao desenvolvimento das consciências, entendendo que, sempre haverá uma 

defasagem da representação social em relação ao objeto (Jodelet, 2001), mas que mesmo com 

essas diferenças, elas podem ser construídas de maneiras mais críticas ao objeto e 

contribuírem para que os indivíduos se tornem cada vez mais sujeitos de suas histórias e se 

utilizem melhor do conhecimento, para que a educação seja promotora de qualidade de vida. 

O estudo de representações sociais no campo da Educação é bastante fértil.  
A aprendizagem de novas ações, atitudes, valores e costumes são adquiridos a partir 

da interação sociocultural, da socialização dos conhecimentos adquiridos e repassados em 

sociedade. A teoria das representações sociais se encarrega de analisar a inter-relação entre o 

sujeito e o objeto e como se  no processo de construção do conhecimento, sendo este ao 

mesmo tempo coletivo e individual na construção das representações sociais (Moscovici, 

. 

Levando em conta essas reflexões, considera-se que ao conhecer as representações

instituição escolar e poder compreender como 

ve alves, 2009). Ou seja, para Moscovici (1978) a 

relação entre o objeto de conhecimento e o sujeito são presumidas pelas representações 

sociais, de tal maneira, que este indivíduo projeta sua identidade no objeto que representa. 

 

2. 3 As Representações Sociais no Procedimento de Escolha de Escola  

Cremos que um ato de escolher uma instituição escolar sempre será norteado em 

função das representações sociais estabelecidas pelos familiares sobre as instituições 

educativas, gerando alguns comportamentos, que se deparam com alguns aspectos como: 

qualidade de ensino, situação econômica familiar, entre outros.  

Para (Santiago, 1997), as representações sociais que as famílias têm sobre a escola, 

que condicionam a escolha através de uma tomada de decisão e que esta escolha, ao 
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encontrar-se na dependência direta de um conjunto de expectativas, é possível que venha a 

influenciar o percurso escolar dos educandos. 

A tomada de decisões não é mais do que um processo de escolha racional entre 

alternativas, tendo em vista metas específicas. Neste processo o encarregado deve analisar 

todas as alternativas possíveis e, escolher aquela que permite maximizar a ação face aos 

objetivos desejados (Bilhim, 2008).  

Chiavenato (2005) diz que, o que um indivíduo pensa influência, aquilo que vê e 

deseja, do mesmo modo que aquilo que deseja e vê influência também o que pensa, o que 

significa que os processos de tomada de decisão estão dependentes das representações que o 

sujeito tem sobre determinado objeto. 

Para Santiago (1997), as representações sociais não são estáticas, ou seja, elas estão 

sujeitas a mudanças, normalmente resultantes de pressões sociais do exterior, fazendo com 

que os sujeitos, para além de se preocuparem e de se posicionarem em relação a uma nova 

realidade social, se situem também num determinado campo social de acordo com o grupo a 

que pertencem. Sobre este assunto, o estudo de Davies (1989) aponta num sentido 

semelhante, quando refere que as famílias dos níveis sociais mais baixos apresentaram uma 

atitude acrítica em relação à escola, sobrevalorização dos saberes básicos e defesa de métodos 

mais rígidos, em contraste com as opiniões das famílias de nível social mais elevado que 

evidenciavam maiores expectativas em relação à escola.  

Para concluir este capítulo, podemos dizer ao longo desta exposição teórica vimos que 

a escola enquanto objeto social é gerador de diferentes representações, posicionando os 

encarregados de educação em face de um conjunto de novas e tensas referências, muitas vezes 

em confronto, e de onde se descortinam formas de ver, sentir e participar relacionadas com 

maiores ou menores expectativas. 

 
 



68 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

A RELAÇÃO DOS JOVENS COM A 

ESCOLA 
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3. Representação da Escola para os Jovens 

Iniciaremos este capítulo com a análise da instituição escolar priorizando o estudante 

como sujeito e razão de existir da instituição. Ela só terá sentido social se conseguir 

possibilitar a construção de sentidos aos seus estudantes. É a estes sujeitos, e somente a 

eles/elas, a quem deve se dirigir o olhar do coletivo escolar.  

Na vida cotidiana, muitas discussões sobre educação ainda partem de uma concepção 

clássica da escola. Segundo Touraine (1998), esta concepção se fundamentava em três 

princípios integrados: vontade de libertar o educando dos seus particularismos e elevá-lo, pela 

disciplina formadora, ao mundo superior da razão e do conhecimento; afirmação do valor 

universal da cultura, com exaltação de uma sociedade portadora da civilização e dos valores 

modernos; e, como terceiro princípio, a ligação dos valores elevados com a hierarquia social.  

Buscava-se incutir na criança e no jovem, através de uma educação moral e 

intelectual, o sentido do verdadeiro, do bom, do belo (a “civilização moderna”, a europeia) 

uma educação mais voltada para a sociedade do que no próprio indivíduo, fundada em três 

atos civilizatórios: o controle das paixões pela razão individual, o monopólio da violência 

legítima exercido pelo Estado e o domínio da natureza pelo conhecimento científico 

(Touraine, 1998).  

Adotando o ponto de vista de Lima (1995), percebemos que a escola é o reflexo das 

formas de organização social de uma sociedade. Mais especificamente da hierarquia de 

poderes. O que pode ser constatado ao observar a visão de escola pública no passado e na 

atualidade. Enquanto, no passado, a escola pública, que atendia às pessoas da elite, era 

valorizada e os seus ambientes mais diversificados e mais bem conservados. Pois, grande 

importância era atribuída às condições físicas necessárias à educação. Em contrapartida, ao 

passar a atender, predominantemente, a população mais pobre, a “filosofia” da escola pública 

é mudada. Uma vez que passa a ser representada por um conjunto de salas, construído de 

forma rápida e barata, desde que atenda à demanda social, mesmo que isso signifique uma 

tentativa de resolver a questão escolar em termos quantitativos apenas. 

Buscando compreender as contribuições do ambiente físico ao desenvolvimento e à 

aprendizagem, levando em consideração, as afirmações de Lima (1995), que:  

Para qualquer ser vivo, o espaço é vital, não apenas para a 
sobrevivência, mas, sobretudo para o seu desenvolvimento. “Para o 
ser humano, o espaço, além de ser um elemento potencialmente 
mensurável, é o lugar de reconhecimento de si e dos outros, porque é 
no espaço que ele se movimenta, realiza atividades, estabelece 
relações sociais” (Lima 1995, p. 187). 
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A escola hoje está acessível às pessoas que antes não podiam estudar, sendo assim 

ficou bem mais fácil ter informação e estudo. Embora o ensino guineense esteja bem atrasado 

ao ser comparado com outros países em questão de educação, ainda assim pode-se dizer que 

houve uma grande melhoria, com o passar dos anos. Mas podemos dizer que a escola tem a 

sua relevância na sociedade guineense, porque é um meio de educar e de fazer com que quem 

estuda tenha outros objetivos e mais oportunidades de alcançá-los em sua vida, o que tende a 

formar uma sociedade mais digna e melhor para se viver. 

As escolas são decisivas para que os jovens compreendam o mundo em que vivem e 

para que possam interferir crítica e responsavelmente na vida social. Portanto, é importante 

valorizar o conhecimento escolar, no sentido do conhecimento poderoso, que constitui um 

meio incontornável de emancipação e de independência dos cidadãos, assim como de 

democratização, de coesão e de bem-estar das sociedades. É, sobretudo, para isso que as 

escolas servem e é também por isso que a sua importância não se deveria questionar. 

A visão de escola como espaço social em que ocorrem movimentos de aproximação e 

de afastamento, onde se criam e recriam conhecimentos e valores leva a crer que ela é um 

terreno cultural caracterizado por vários graus de acomodação, contestação e resistência, ou 

seja, uma pluralidade de linguagens e objetivos, como afirma André (2003).  

A escola é o espaço no qual se deve favorecer, a todos os cidadãos, o acesso ao 

conhecimento e ao desenvolvimento de competências (conjunto de habilidades), ou seja, a 

possibilidade de apreensão do conhecimento produzido pela humanidade e de sua utilização 

no exercício efetivo e contínuo da cidadania. Uma das funções da escola é auxiliar o aluno no 

processo de aprendizagem e de construção das competências, objetivo primeiro de toda ação 

educacional, ela é fundamental para a formação de conhecimentos e valores. 

 

 

3.1 A escola na vida dos jovens 

Sabe-se que a escola é uma instituição social, que se propõe a contribuir na formação 

acadêmica de um individuo. Ela ainda acaba acumulando várias outras funções sociais, como 

tal transmitir conhecimento. 

Para Charlot (2001), a escola representa o lugar do encontro, um dos poucos lugares 

onde os jovens podem ir e vir, já que a família, na tentativa de garantir-lhes um futuro melhor, 

tenta prendê-los, protegê-los das drogas, da violência e das más companhias. Assim,  
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[...] como espaço privilegiado de socialização, a escola parece cumprir 
parte da missão que está na sua origem: ajudar jovens a conviver, a 
aprender e a passar do mundo juvenil para o adulto. Mas é importante 
também perguntarmos que conhecimentos os jovens aprendem na 
escola no que se refere à vida coletiva, à cidadania. Que atitudes, 
normas e valores a escola ensina? (p. 45).  

 

Para Dubet (1998), contudo, a escola destinada à escolarização de jovens encontra-se 

diante de uma crise sem precedentes onde os alunos têm de construir por si mesmos o sentido 

de sua vivência escolar, comprometendo com isso a função socializadora da instituição 

escolar.  

Como lembra Charlot (2001), a escola parece cumprir seu papel como espaço 

privilegiado de socialização (ajudar a conviver e passar para o mundo adulto). Alerta ainda 

que, não se deve esquecer-se da escola como “o lugar da aprendizagem”, mas é preciso 

lembrar que o encontro é uma das condições necessárias para as relações de ensino e 

aprendizagem.  

Segundo Sposito (2005), com a expansão do acesso ao sistema de ensino, 

especialmente ao ensino médio, esta nova geração de jovens tem incorporado a variável 

escolar em seu repertório de práticas e expectativas, estando, a escola, no centro de suas 

referências identificatórias. Há, no entanto, uma ambiguidade, que ao mesmo tempo em que 

deposita confiança na escola em relação ao projeto futuro, reconhece também a crise da 

mobilidade social, via escola.  

Na visão do MacLaren (1997), os alunos não podem ter um aprendizado ‘proveitoso’, 

a menos que os professores compreendam as várias maneiras que eles dispõem para constituir 

suas percepções e identidades.  

Segundo Peregrino e Carrano (2003), o controle do tempo encontra seu paradoxo na 

escola, pois para realizar a contenção no espaço também há mecanismos de interdição. Os 

atores da escola vivenciam uma crise de enraizamento no espaço e nos tempos escolares. A 

escola transformou-se em lugar de passagem, passa-se na escola e pela escola. 

Peregrino e Carrano (2003) apontam algumas razões pelas quais os jovens identificam 

o espaço escolar como desinteressante: não se reconhecerem numa instituição onde suas 

culturas não podem se realizar e se fazer presentes. Segundo os autores referidos, “parece não 

haver chances e negociação entre os espaços lisos – que permitiriam aos jovens transitar sem 

as marcas prévias da instituição do mundo adulto – e os espaços estriados - cujas principais 

características seriam a ordem e o controle” (p.16). 



72 
 

 
 

 

 

3.2 Ambiente Escolar 

O que titulamos aqui de ambiente escolar é o espaço onde ocorrem as práticas 

educativas. Na percepção de Angel Pino (1996), que trata do espaço a partir da psicologia 

sóciohistórica, a categoria de espaço está atrelada a dois aspectos. O primeiro diz respeito à 

crença na existência do espaço objetivo, que parece estar profundamente arraigada nas 

pessoas. Isso se deve ao fato de o homem produzir "imagens tão 'reais' da realidade que nos 

dão a ilusão de uma percepção imediata das coisas e do espaço como uma qualidade da sua 

materialidade" (Pino, 1996, p.51). 

O segundo aspecto nos informa que, nem o espaço nem o tempo são objetos da nossa 

percepção sensível, mas a sua condição. Sabemos que entre a coisa em si e a coisa percebida 

não há identidade nem esta é simples réplica daquela. A coisa percebida – única forma pela 

qual temos acesso à realidade – é resultado de uma série de processos de conversão de sinais 

(cuja fonte situamos na coisa em si) que ocorrem no interior de nós mesmos, tendo como 

suporte a corporeidade (Pino, 1996). 

Santos (1997), explica ainda que o espaço aparece como um substrato que acolhe o 

novo, mas resiste às mudanças, guardando o vigor da herança material e cultural, a força do 

que é criado de dentro e resiste, força tranquila que espera, vigilante, a ocasião e a 

possibilidade de se levantar. 

O espaço "seria o conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados 

e de sistemas de ações, deliberadas ou não." (Santos, 1997, p.49). 

Hoje, a busca incessante pelo conhecimento passou a ser mais que um diferencial na 

formação dos sujeitos.  Estar em constante aprendizado passou a ser requisito básico para 

qualquer pessoa que queira manter um alto nível de empregabilidade e intelectualidade na 

sociedade, em um mercado que exige atualização a todo instante. A escola deve fazer questão 

de contribuir nessa evolução, não preparando apenas os cidadãos para a vida, pois ela é a 

própria vida, um local de vivência da cidadania (Alarcão, 2001).  

Paulo Freire entende a escola não apenas como um espaço de produção de 

conhecimento, mas, também de transformação social. Ele defende que é preciso acreditar nas 

utopias, na transformação, numa sociedade mais justa e igualitária. Do mesmo modo, é 

preciso ter dentro de si a esperança, a ousadia, a coragem de enfrentar as “adversidades do 

dia-a-dia e as repentinas”; é preciso, igualmente, acreditar na integridade, na beleza, e no 
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poder de transformação dentro do ser humano, principalmente daqueles a quem a vida fecha 

as portas, dos “esfarrapados do mundo” (Freire, 2000, p. 23) e dos “demitidos da vida”. Desta 

forma, buscando em Freire uma sustentação, poderia se tentar encaminhar a escola para um 

rumo diferente do que tem sido trilhado por ela enquanto espaço de luta hegemônica.  

Freire nos conscientiza de que: 

[...] toda prática educativa libertadora, valorizando o exercício da 
vontade, da decisão, da resistência, da escolha; o papel das emoções, 
dos sentimentos, dos desejos, dos limites; a importância da 
consciência na história, o sentido ético da presença humana no mundo, 
a compreensão da história como possibilidade jamais como 
determinação, é substantivamente esperançosa e, por isso mesmo, 
provocadora da esperança (Freire, 2000, p. 23). 

 

 

 

3.3 Papel Social da Escola 

A escola tem como o papel social de formar o cidadão, isto é, construir 

conhecimentos, atitudes e valores que tornem o aluno solidário, crítico, ético e participativo, 

ou seja, a função social da escola consiste em promover mudanças nos alunos e na realidade. 

A instituição escolar servirá tanto para manter relações sociais injustas quanto para a 

transformação destas relações.  

O papel da escola na obra de alguns nomes importantes da Sociologia da Educação, 

como Max Weber e Pierre Bourdieu na visão de Nogueira. Estes dois sociólogos fazem 

interpretações da importância e/ou contribuição da escola em nossa sociedade. Ambos trazem 

inesgotáveis contribuições que se manifestam até os dias atuais, apesar de terem produzido 

suas obras em diferentes contextos e períodos históricos vividos. Espera-se que esta 

investigação contribua para que os professores ou futuros educadores reflitam sua formação 

e/ou prática, buscando compreender qual o papel da instituição escolar e o que ela representa 

para a sociedade.  

Segundo as concepções weberianas sobre a Escola, a educação escolar seve para que 

alguns indivíduos sejam reconhecidos socialmente através de honras sociais positivas ou 

negativas. Para Weber, a situação estamental é a probabilidade de certos grupos sociais serem 

reconhecidos positivamente ou negativamente: “as possibilidades de alcançar honras sociais 

são determinadas primordialmente pelas diferenças nos estilos de vida desses grupos e, 

portanto, principalmente pelas diferenças na educação” (Weber, 2002, p. 210). 
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Para Weber, a educação escolarizada é um dos componentes da ação47. A educação 

escolarizada é também um meio pelo qual o individuo pode ascender socialmente, uma vez 

que a educação poderia ser considerada uma forma de “poder”, onde aqueles que a possuem 

são prestigiados e desfrutam de um tratamento diferenciado. Nessa concepção, a escola seria 

como um dos fatores de estratificação social, um meio de destingir e privilegiar alguns 

indivíduos. De acordo com Weber: “o desenvolvimento do diploma universitário, das escolas 

de comércio e de engenharia, e o clamor universal pela criação dos certificados educacionais 

em todos os campos levam à formação de uma camada privilegiada nos escritórios e 

repartições” (Weber, 2002, p.168). 

A teoria de Bourdieu sobre a educação nos oferece outra percepção da escola, nela o 

autor aponta que essa instituição serve de reprodução das desigualdades existentes na 

sociedade, na qual se “mantêm e legitimamos privilégios sociais” (Nogueira, 2006, p.13). 

Para o sociólogo francês, a origem social da família e os capitais que ela possui interferem 

diretamente no processo de ensino - aprendizagem do aluno na instituição escolar. Bourdieu 

define vários tipos de capitais: o capital econômico, o social e o cultural. O capital econômico 

refere-se aos os bens e serviços que ele dá acesso; o capital social às relações sociais 

influentes do indivíduo, como por exemplo, o prestígio social; e, por fim, o capital cultural é 

tudo aquilo que é subjetivo ao indivíduo, sendo transmitido pela família ou socialmente. Para 

Bourdieu, o capital cultural seria o fator principal para as desigualdades do sistema escolar. 

Para Bourdieu, a escola adota uma postura conservadora na medida em que ela 

reproduz e legitima as desigualdades sociais existentes. Mesmo alargando o acesso das classes 

sociais menos favorecidas à escola, certas estruturas adotadas pela instituição escolar 

reforçariam esta desigualdade, uma vez que, “tratando, formalmente, de modo igual, em 

direitos e deveres, quem é diferente, a escola privilegiaria, dissimuladamente, quem por sua 

bagagem familiar, já é privilegiado” (Nogueira, 2006, p. 86).  

A e instituição

social e desempenha um papel de grande destaque na formação da consciência, da cidadania e 

valores éticos e morais, além de transmitir e mediar conhecimentos acumulados ao longo da 

história instituição na qual o indivíduo

inserido para a socialização e para a aprendizagem formal. Dentre os objetivos da escola, 

pode-se destacar o papel de promotora do desenvolvimento pessoal, proporcionar aquisição 

de conhecimento, preparar o indivíduo para a sociedade e o mercado de trabalho. 
                                                           

47 É importante compreender que para Weber o objeto de estudo da Sociologia é a ação dos homens em 
sociedade: a ação social. 
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A escola proporciona a socialização do indivíduo

biente propício para a 

construção e a disseminação

as, ideais e pensamentos que influenciam a identidade social de determinados 

grupos (Lima, 2006).  

valido ressaltar, de acordo com Setton (2002), que a escola, a família e outras 

instituições não atuam de forma isolada no contexto educacional. As instituições

, como um espaço 

plural de múltiplas relações sociais. A escola pode ser considerada como um campo 

estruturado de agentes sociais, distintamente posicionados em função de sua visibilidade e dos 

recursos disponíveis. Portanto, o processo de socialização deve ser compreendido como um 

fenômeno histórico complexo e temporalmente determinado.  

A partir do papel da escola como elemento de transformação social, tem-se o 

surgimento de valores socioculturais que permitem novas ações da escola juntamente com a 

comunidade, de modo que professores e alunos possam, a partir das atividades desenvolvidas 

em salas de aulas, criar as condições necessárias para, por meio de ações conjuntas, possam 

influenciar diretamente a comunidade, proporcionando-lhes meios para melhorar sua 

qualidade de vida.  

Para Gadotti (1995), um verdadeiro processo educativo não se restringe à aquisição de 

habilidades e conhecimentos, mas pressupõe o desenvolvimento do individuo, para que lhe 

seja assegurado o direito de participar ativamente no seio da sociedade, no trabalho, no lazer, 

na cultura entre outros. Este processo, por ser parte de uma educação que busca a 

integralidade do indivíduo, deve transformar a escola em centro efetivo na geração de 

mudanças e, ao mesmo tempo, fazer com que o processo de ensino aprendizagem ganhe 

novos contornos, incorporando a preparação do individuo para o exercício da cidadania como 

um dos pilares de sua atuação no contexto social e fazendo com que a transmissão do saber 

acumulado seja ponto de partida para uma atuação mais efetiva na comunidade. 

 Segundo Morim (2001), a educação deve contribuir para a autoformação da pessoa 

(ensinar a assumir a condição humana, ensinar a viver) e ensinar como se tornar cidadãos. É 

na escola que se aprende as lições de cidadania e democracia, e para isso é preciso que todos 
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tenham o acesso à escola e que ela ofereça uma educação de qualidade com pessoal bem 

treinado, professores qualificados que conheçam e se tornem praticantes das quatro 

aprendizagens que levam o educador a educar para vida. Estas aprendizagens formam a base 

essencial para que o aluno se desenvolva ao longo de sua vida em sociedade ajudando-o a 

adquirir competências para desenvolver as habilidades necessárias para a vida que é aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, esses são os quatro 

pilares da educação citados por Antunes (2002), que formam a base da educação que visa uma 

aprendizagem de forma concreta, aplicando-o no cotidiano e vivenciando o que aplicou em 

sociedade, além de visar o bem comum. Desta forma pode-se afirmar que a educação tem de 

fato, a incumbência de ser o agente de transformação em todos os sentidos na sociedade. 

Neste pequeno capítulo foi feito uma ilustração teórica sobre a escola, ou seja, 

apresentamos os principais contributos teóricos que fundamentam a nossa pesquisa. Desta 

forma, abordamos alguns assuntos centrais sobre a escola. Também abordamos o conceito 

institucional “escola”, ela enquanto espaço social de partilha, permitindo que os jovens 

convivam e articulem as relações entre si e com a própria instituição. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA: OS CAMINHOS 

TRILHADOS 
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4. Metodologia 

O presente capítulo apresenta o método que escolhemos para dar base ao estudo, o 

estudo é exploratório empírico-analítico. Utilizamos abordagens metodológicas qualitativas e 

quantitativas, sendo que através da abordagem qualitativa procuramos delinear o núcleo 

central e o sistema periférico das representações sociais de escola para jovens guineenses 

através dos Testes de Evocação Livre de Palavras. Em seguida daremos atenção especial à 

descrição dos participantes no estudo, aos instrumentos de construção de dados e à análise da 

informação obtidas. 

 

 

4.1 Participantes 

Segundo Fortin (1999, p. 202) podemos definir a população alvo como “uma 

população particular que é submetida a um estudo”, sendo esta “constituída pelos elementos 

que satisfazem os critérios de seleção definidos antecipadamente e para os quais o 

investigador deseja fazer generalizações”. Neste sentido, em termos quantitativos e 

sociodemográficos indivíduos participantes do nosso estudo foram 240 estudantes do ensino 

médio da Cidade de Bissau (Guiné-Bissau). 

 

 

4.2 Procedimentos 

As representações sociais não são tangíveis diretamente, para alcançá-las recorremos 

ao discurso dos participantes sobre as suas representações de escola e seguimos os seguintes 

passos: 

1. Entramos em contato com a direção das escolas privadas de ensino médio da Cidade 

de Bissau (Guiné-Bissau), para solicitar autorização para a realização da pesquisa entre os 

seus estudantes. 

2. Obtida a aprovação, agendamos os horários mais convenientes para a instituição 

para que pudéssemos iniciar a investigação. 

3. Foram utilizadas para a construção dos dados da pesquisa as seguintes técnicas: (a) 

questionário sociodemográfico, (b) teste de evocação livre de palavras, (c) entrevista com a 

direção da escola e (d) entrevista com um grupo de 20 participantes, dentre os 240 

participantes. 
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Para melhor compreensão, os procedimentos de coleta de dados e de análise adotados 

para o desenvolvimento da pesquisa estão apresentados, em síntese, na figura 2. 

Figura 2 - Procedimentos de coleta de dados e de análise 
 

 

 

 

4.3 Coleta de dados 

Para coleta de dados, escolhemos duas escolas privadas da capital do país, (Bissau), 

pela facilidade de acesso as mesmas. Em ambas a direção escolar assinou uma carta de aceite, 

onde está especificado que será mantido em sigilo a identidade dos participantes, bem como a 

confidencialidade dos dados coletados e que não iremos identificar as escolas (uma será 

chamada de “Escola A”  e a outra de “Escola B”).  

Os questionários sociodemográficos foram aplicados coletivamente nos 240 

participantes de duas escolas “Escola A” e “Escola B”, sendo que 120 participantes da 

“Escola A” e 120 participantes da “Escola B”. Aplicamos em seis turmas, sendo que, três 

turmas de cada escola: 1º ano do Ensino Médio (turma A) da Escola A e Escola B, 2º ano do 

 
 
 

Questionário e Entrevista foram os procedimento 
de coleta de dados 

Foco de análise Procedimento de análise 
de dados:  

SPSS (versão11) e 
EVOC (versão 2003): 
conjunto de programas 
que permitem a análise 
das evocações. 
 

Perfil dos entrevistados; 
Evocação baseado no modelo de 
análise que combina frequência com 
ordem de evocação das palavras; 
Comunicação estabelecida entre 
pesquisador e pesquisado 
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Ensino Médio (turma B) da Escola A e Escola B e 3º ano do Ensino Médio (turma C) da 

Escola A e Escola B, uma vez que, em cada turma tem cerca de 50 alunos, todos eles 

responderam um questionário (Anexo I). 

Estes anos de Ensino Médio (EM), foram escolhidas por marcarem momentos de 

transição: a passagem do término Ensino Médio para Faculdade. As turmas da “Escola A” 

foram indicadas por critério das escolas e as turmas da “Escola B” foram por nossas escolhas. 

Previamente, os alunos que aceitaram participar da pesquisa e seus responsáveis assinaram 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, permitindo que o aluno participasse da 

pesquisa.  

Aplicamos questionários de caraterização dos participantes, com objetivo de obter 

informações sobre cada participante, delineamos alguns aspectos gerais, tais como: 

identificação da escola (classe, período), perfil do participante (sexo, idade, etnia), contexto 

sociocultural (local de nascimento do participante e dos pais), nível de instrução dos pais, 

religião e nível socioeconômico (saneamento básico, empregada doméstica). A análise dos 

dados obtidos a partir das perguntas fechadas do questionário de caraterização dos 

participantes foi feita com base nas informações oferecidas pelo Software SPSS (Statistical 

Package for The Social Sciences).  

No final do questionário sociodemográfico estarão anexadas folhas independentes com 

o Teste de Evocação Livre de Palavras, que será respondido logo após o término do 

preenchimento do questionário sociodemográfico.  

Caso algum participante, solicitasse esclarecimentos após o início do preenchimento 

do questionário sociodemográfico, faríamos o esclarecimento em voz alta para que todos os 

participantes tenham as mesmas orientações. 

 

 

4.4 Aplicação do Teste de Evocação Livre de Palavras 

Os Testes de Evocação Livre de palavras é um tipo de investigação aberta que se 

estrutura a partir da evocação de respostas dadas com base em um estímulo indutor, o que 

permite colocar, em evidência, universos semânticos relacionados a determinado objeto. 
Entretanto, pedimos ao participantes que escrevessem cinco palavras que lhe viessem a 

cabeça ao pensar na palavra “escola”. Em seguida, solicitamos que o mesmo elegesse duas 

palavras evocadas a que julgasse ser a mais importante. As palavras que tenham a maior 

frequência de evocação e a menor ordem média de evocação (quando a palavra é lembrada 



81 
 

 
 

prontamente) são as que tem maior probabilidade pertencem ao núcleo central da 

Representação Social. 

Os de Testes de Evocação Livre de Palavras foram aplicados nos 240 participantes 

coletivamente (em sala de aula), imediatamente após o término da aplicação do questionário 

sociodemográfico. 

Aos participantes foram entregues em uma folha de papel A4, com a seguinte 

instrução impressa, seguida de cinco linhas impressas: “Quando tu pensas na palavra escola, 

quais são as cinco (5) primeiras palavras que te vem à cabeça?” Vá escrevendo as palavras 

relacionadas à escola, nas linhas a seguir, na ordem em que tu as lembrares. Quando 

terminares de escrever as cinco palavras lembradas e que estão relacionadas à palavra escola, 

marque com um (X) as duas palavras, entre as que tu escreveste, que as considera as mais 

importantes”. 

Caso algum participante, solicitasse esclarecimentos após o início da execução do 

Teste de Evocação Livre de Palavras, faríamos o esclarecimento em voz alta para que todos 

os participantes tenham as mesmas orientações. 

As evocações coletadas nos questionários foram analisadas com o apoio do software 

de análise de evocações EVOC – conjunto de programas que permitem a análise das 

evocações, desenvolvido por Vergés (1992). 

Como já tínhamos referido anteriormente o software EVOC realiza uma análise 

fatorial de correspondência entre a frequência das palavras evocadas e a ordem média de 

evocação das mesmas, o que viabiliza analisar o núcleo central da representação social 

(palavras evocadas com ordem média baixa e com alta frequência) e os elementos periféricos 

(palavras evocadas com alta ordem média e alta frequência, palavras evocadas com baixa 

ordem média e baixa frequência e baixa ordem média e alta frequência. 

Os resultados, obtidos através do software EVOC, foram utilizados como informações 

completares aos dados construídos nas entrevistas com os 20 participantes selecionados. 

 

 

4.5 Entrevista e Procedimentos Adotados 

Ainda que haja vários instrumentos de coleta de dados, a nossa pesquisa teve por base 

a entrevista semiestruturada, no nosso entender o investigador é o principal instrumento de 

coleta de dados, desempenhando uma função ativa no momento de pesquisa, permitindo que o 

investigador retire da entrevista informações importantes. Levando em conta que a coleta de 
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dados é um momento crucial numa pesquisa científica, existem alguns aspetos que não podem 

ser ignorados na sua realização.  

As entrevistas foram sempre marcadas com antecedência, foram realizadas 

individualmente com uma duração de 05-10 minutos e foram gravadas em áudio, com a 

devida autorização dos participantes. Ao longo das entrevistas utilizamos a língua local “o 

criolo”, assim, foi possível estabelecer uma relação de confiança com o entrevistado, 

deixando-o à vontade para falar livremente sobre os seus pontos de vista. Todas as entrevistas 

foram feitas numa sala reservada pela diretoria, sendo assim estávamos num espaço neutro na 

ausência da direção escolar.  

 

 

4.5.1 Entrevista com os estudantes 

Selecionamos 20 participantes, entre aqueles que responderam o questionário 

sociodemográfico e realizaram o Teste de Evocação Livre de Palavras. Os participantes foram 

distribuídos em sete grupos, que são 5 estudantes balantas (4 do sexo feminino e 1 do sexo 

masculino), 8 estudantes fulas (5 do sexo feminino e 3 do sexo masculino), e 4 estudantes 

mandingas (2 do sexo feminino e 2 do sexo masculino) e 3 estudantes de etnia pepel sendo 

todos eles do sexo masculino. 

 

No início da realização da entrevista registramos os seguintes dados: (a) nome da 

escola que frequenta; (b) sexo; (c) idade; (d) etnia; (e) grau de escolaridade; (f) local de 

nascimento do participante; (g) local de nascimento dos pais e (h) religião. As entrevistas com 

os estudantes foram realizadas na escola em horário e data previamente agendados. 

Gravamos as entrevistas com os estudantes que seguiram o seguinte roteiro: (a) 

importância da escola nas suas vidas; (b) decisão de estudar nesta escola e mudança da escola; 

(c) metodologia utilizada pelos professores; (d) papel da escola; (e) contribuição da escola; (f) 

satisfação com nível do ensino; e (g) projeto de vida. 

 Depois da realização das entrevistas recorremos aos procedimentos da análise de 

conteúdo, definida por Bogdan e Biklen (1994, p. 205) como um “(…) processo de busca e de 

organização sistemático de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros 

materiais que foram sendo acumulados, com o objetivo de aumentar a sua própria 

compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que 

encontrou”. A escolha da técnica foi pelo simples fato de ser a que melhor se adaptou com o 
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nosso objeto de estudo, pois “permite ao pesquisador o entendimento das representações que 

o indivíduo apresenta em relação a sua realidade e a interpretação que faz dos significados a 

sua volta” (Silva, Gobbi, & Simão 2005, p. 74). De acordo com Flick (2004), a análise de 

conteúdo vem adquirindo uma relevância cada vez maior na investigação social, 

particularmente associado à técnica de entrevista, uma vez que é o procedimento mais 

utilizados na análise e tratamento do material textual. 

Bardin (1995) afirma que a análise de conteúdo visa a construção, através da descrição 

dos conteúdos das mensagens, de inferências destas mensagens. Este processo-interpretação 

das comunicações oscila entre o rigor da objetividade e a riqueza da subjetividade, sendo o 

principal objetivo do investigador retirar as significações latentes, ou seja, o “não dito retido 

por qualquer mensagem” (p.9). Esta técnica refere-se a uma forma de processar e analisar as 

conversações sobre determinado assunto, permitindo a desconstrução do discurso e a 

apreensão do seu significado subjetivo de forma organizada e condensada.  

Guerra (2006, p. 62) menciona que “a análise de conteúdo tem uma dimensão 

descritiva que visa dar conta do que nos foi narrado e uma dimensão interpretativa que 

decorre das interrogações do analista face a um objeto de estudo (…)”. Bogdan e Biklen 

(1994, p. 205) referem que “(…) a análise envolve o trabalho com os dados, a sua 

organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos 

aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre que vai ser transmitido 

aos outros”.  

Tendo como base de referência os polos cronológicos da organização da análise de 

conteúdo proposto por Bardin (1995), podemos enquadrar os procedimentos utilizados para a 

análise do nosso material empírico nas três etapas que passamos a apresentar. Importa 

ressalvar que, previamente à execução destas etapas foi feita a transcrição das entrevistas, 

uma vez que as mesmas foram gravadas em áudio.  

Para a transcrição das entrevistas foi feita a sua leitura integral, com o objetivo de 

organizar e apreender as informações obtidas no material disponível. Esta fase é designada 

por Bardin (1995, p. 96) como “leitura flutuante” dos dados, onde o analista procede à 

apreensão das diferentes impressões e orientações sobre o conteúdo do texto. Nesta leitura 

foram identificadas as ideias-chave e os elementos cruciais do discurso. Por sua vez, Fortin 

(1999, p. 316) acrescenta que esta primeira fase “serve para entrar no conteúdo do texto 

familiarizando-se com a experiência relatada (…), de forma a descobrir nele o sentido 

global”. 
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Após a transcrição da entrevista, realizamos a definição de categorias e subcategorias 

sobre as quais incidiram a análise das comunicações dos entrevistados. A técnica tem como 

objetivo a representação simplificada e estruturada dos dados brutos através da sua 

condensação e a agregação em unidades de análise (palavras, frases, temas) por analogia de 

sentido (Bardin, 1995). As categorias de análise deste estudo resultaram da leitura do material 

coletados. Com isso, agrupamos os diversos elementos dos discursos dos entrevistados em 

categorias com o intuito de extrair e compreender o sentido e significado do conteúdo. 

 

4.6  Procedimento para o tratamento do questionário sociodemográfico 

O questionário sociodemográfico teve uma análise descritiva das características dos 

participantes, no qual os dados foram digitados na planilha do Microsoft Office Excel 2003, 

calculados e configurados em tabelas percentuais e gráficos estatísticos. Após banco de dados 

organizados, utilizamos o software SPSS. Os dados construídos na coleta de informações: 

questionário sociodemográfico, teste de evocação livre de palavras, entrevista com a direção 

da escola e entrevista com um grupo de 20 participantes, após analisados confrontamos e 

sintetizamos para se alcançar a representação social de escola entre estudantes balantas e fulas 

da Guiné-Bissau. 

 

 

4.7 Cuidados éticos 

Este projeto de tese foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa (via Plataforma 

Brasil). Os objetivos do estudo e o compromisso de sigilo com as informações prestadas 

foram explicitados a cada participante de forma verbal e escrita, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Os participantes para fazerem parte da pesquisa 

concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao assiná-lo, cientes de que 

poderão interromper a sua participação no momento em que quiserem. Todos os participantes 

foram consultados sobre a sua disponibilidade para encontros posteriores, caso fossem 

escolhidos para participar das entrevistas. 

Neste capítulo de metodologia tivemos um foco especial para a descrição dos 

participantes, aos instrumentos de coleta de dados, aos procedimentos de coleta e análise dos 

dados, na apresentação e organização dos dados, em particular delineamos eixos que 

estruturaram este estudo, os participantes e os procedimentos.  
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5. Apresentação e Análise dos Resultados 

Após ilustrarmos no capítulo anterior os instrumentos e os procedimento utilizados 

iremos iniciar a apresentação e análise dos resultado, considerando os objetivos definidos. 

Os resultados encontrados serão apresentados da seguinte maneira: primeiro, 

resultados dos indicadores do perfil da amostra; segundo resultados das entrevistas obtidas 

com 20 participantes que fazem parte dos 240 alunos que responderam os questionários e, por 

último o terceiro, resultados adquiridos da associação livre de palavras formadas pelos 

participantes, através de tabelas. 

Primeiro, resultados dos indicadores do perfil da amostra, a Tabela 1 a seguir ilustra os 

indicadores ano de escolaridade, período, sexo, idade e etnia. Como já tínhamos citado 

anteriormente a análise dos dados obtidos dos itens fechados do questionário de 

caracterização dos jovens entrevistados foi feita com base nas informações processadas pelo 

programa Statistical for The Social Sciences (SPSS). Além das análises qualitativas, 

calculamos as frequências, os porcentuais, média, media e desvio padrão dos itens 

respondidos. 

 

 

5.1 Resultados dos indicadores do perfil da amostra 

Faremos uma breve apresentação da análise dos dados coletados na pesquisa, para 

entendermos melhor, os procedimento serão apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Descrição do perfil da amostra 

Variável Categoria Frequência 
f 

Percentagem 
% 

Media – Mediana Desvio Padrão 
 

Ano escolar 1º Ano de Ensino Médio 74 30,8 2,06 - 2,00 0,823 
 2º Ano de Ensino Médio 77 32,1   
       3º Ano de Ensino Médio 

 
89 37,1   

Período Manhã 125 52,1 1,48 – 1,00 0,501 
 Tarde 

 
115 47,9   

Sexo Masculino 120 50.0 1, 5 – 1,50 0,501 
 Feminino 

 
120 50,0   

Idade 15 anos 21 8,8 3,68 – 4,00 1,125 
 16 anos 77 32,1   
 17 anos 80 33,3   
 18 anos 

 
62 25,8   

Etnia Balanta 65 27,1 3,06 – 3,00 1,486 
 Fula 59 24,6   
 Mandinga 54 22,5   
 Pepel 51 22,3   
 Biafada 11 4,6   
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Participaram da pesquisa 74 alunos do 1º anos do ensino médio das escolas A e B, 77 

alunos do 2º anos do ensino médio das duas escolas e 89 alunos do 3º ano. As duas escolas 

estão localizados na capital do país, (Bissau). Dos 240 alunos, 125 alunos estudam no período 

da manhã e 115 estudam no período da tarde. 

O perfil dos jovens que participaram na pesquisa não é homogêneo. Dos que 

participaram na pesquisa 50% são do sexo masculino e 50% são do sexo feminino. Com 

relação à idade, 33,3% têm 17 anos, 32,1% têm 16 anos, 25,8% com 18 anos e somente 8,8% 

têm 15 anos.  

Entre estes jovens, 27,1% identificaram-se da etnia balanta, 24,6% são da etnia fula, 

22,5% correspondem à etnia mandinga, 21,3% da etnia pepel e apenas 4,6% representam a 

etnia biafada. 

Todos os participantes e os pais são guineenses, nasceram na Guiné Bissau, mais nem 

todos os participantes e seus pais nasceram na cidade de Bissau. Observamos, ainda, que 

todos os jovens que participaram da pesquisa moram com os pais e outros parentes, como 

podemos ver na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Cidades onde os participantes e os pais nasceram 
Variável Categoria Frequência 

f 
Percentagem 

% 
Media – Mediana Desvio Padrão 

 

Cidade que o 
alunos nasceu 

Bissau 
Bolama  

232 
1 

96,7 
0,4 

1,08 - 1,00 0,446 

 Farim  3 1,3   
 Gabú  

 
4 1,7   

      
      
 Bissau 234 97,5 2,02 – 2,00 0,158 

Cidade que seu 
pai nasceu 

 

Gabú 
Bafata  

5 
1 

2,1 
0,4 

  

      
      

Cidade que sua 
mãe nasceu 

Bissau 
Bafata 

228 
2 

95,0 
0,8 

2,07 – 2,00 0,432 

 Bolama 2 0,8   
 Farim 6 2,5   
 Gabú 

 
2 0,8   

      
Você mora com 

quem 
Meus pais e outros 

parentes 
240 100 1,00 – 1,00 0 

      

 
As respostas indicam que grande parte dos participantes e os seus pais e as suas mães 

nasceram na cidade de Bissau. Observamos, ainda, que todos os jovens moram com pais, 

mães e outros parentes. 



88 
 

 
 

Ao analisarmos o nível de escolarização dos pais, verificamos que 53,3% (um número 

significante) dos pais concluíram o ensino médio, 15,8% deixaram de estudar no ensino 

fundamental II, somente 15,4% possuem ensino médio incompleto e apenas 15, 4% dos pais 

concluíram curso superior. Pudemos verificar quando analisamos a situação de escolaridade 

das mães, semelhanças com o nível de escolaridade dos pais, no que se refere ao item do 

ensino médio completo, pois 52,9% das mães concluíram esse nível de ensino, 13,8% 

deixaram de estudar no ensino fundamental, somente 12,1% não terminaram o ensino médio e 

21,3% das mães possuem curso superior. Na análise realizada podemos observar que o nível 

da escolaridade das mães é mais alto do que o nível de escolaridade dos pais,  podemos ver 

em forma de síntese na Tabela 3.   

 
Tabela 3 – Nível de escolaridades dos pais e das mães dos jovens entrevistados  

Variável Categoria Frequência 
F 

Percentagem 
% 

Media - 
Mediana 

Desvio Padrão 
 

 Ensino fundamental II 38 15,8 2,30 – 2,00 0,917 
Escolaridade do pai Ensino médio completo 128 53,3   

 Ensino médio incompleto 37 15,4   
 Superior completo 37 15,4   
 
 

Escolaridade da 
mãe 

 
 

Ensino fundamental II 

 
 

33 

 
 

13,8 

 
 

2,41 – 2,00 

 
 

0,972 

 Ensino médio completo 127 52,9   
 Ensino médio incompleto 29 12,1   
 Superior completo 51 21,3   

 

Em relação à renda familiar não conseguimos coletar nenhuma informação por 

incrível que pareça. Os pais não costumam conversar com os filhos sobre os seus salários. 

Esse assunto ainda é um “tabu” no país, entre pais e filhos. Todos os jovens entrevistados não 

trabalham dependem dos pais. Entre os pesquisados 55% são católicos e 45% são de religião 

mulçumana, como podemos ver na Figura 2. 
 

Figura 3 - Distribuição dos dados sobre a religião dos jovens pesquisados  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Religião 

Católica 55%

Mulçumana 45%

 



89 
 

 
 

 

O saneamento ainda é um assunto preocupante no país, entre os jovens pesquisados, a 

maior parte não possui água encanada em casa (70,8%), sobrevivem com água de fonte, que 

existe no quintal das suas casas ou das casas dos vizinhos, no entanto 72% dos jovens 

entrevistados têm eletricidade em casa, podemos ver a distribuição de na Tabela 4.  

 
Tabela 4 - Distribuição das casas dos jovens com água encanada e eletricidade  

Variável Categoria Frequência 
f 

Percentagem 
% 

Media - Mediana Desvio Padrão 
 

Água encanada Não 170 70,8 1,29 – 1,00 0,455 
 Sim 70 29,2   
 

Eletricidade 
 

Não 
 

67 
 

27 
 

1,72 – 2,00 
 

0,45 
 Sim 173 72   

 

Grande parte dos entrevistados (71,4%) disseram que não têm nenhuma empregada 

doméstica em casa, 28,6% dos jovens declararam que têm pelo menos uma empregada 

doméstica que trabalham nas suas casas de segunda a sábado, ver na Tabela 5. 
 

Tabela 5 - Distribuição da existência de empregada doméstica na casa dos entrevistados   
Variável Categoria Frequência 

F 
Percentagem 

% 
Media - Mediana Desvio Padrão 

 

Empregada 
domestica 

Não 55 71,4 127 – 1,00 0,445 

 Sim 22 28,6   

 

 

5.2 Resultados das entrevistas obtidas: representações e compreensões da relevância da 

escola para os jovens  

Na tentativa de identificar os elementos das representações sociais de escola na vida 

dos jovens guineenses, perguntamos, inicialmente, aos jovens: “Qual é a importância da 

escola na sua vida?” Serão utilizadas, nesta tese, algumas variáveis de entrevistas para 

identificação quanto à idade e ao sexo dos participantes que podem ser lida mediante auxílio 

da Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos participantes por sexo, idade, ano escolar e etnia   
Participante = part Sexo = sex Idade = ida Ano escolar = ano Etnia = etn 

1 Masculino = sex_1 15 anos = ida_1 1º ano = 1 na Balanta = etn_1 

2 Feminino = sex_2 16 anos = ida_2 2º ano = 2 na Fula = etn_2 

3  17 anos = ida_3 3º ano = 3 na Mandinga = etn_3 

…  18 anos = ida_4  Pepel = etn_4 

20    Biafada = etn_5 
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Vamos pautar algumas considerações que os alunos revelaram ao pensarem na 

relevância de escolas nas suas vidas. Como já tínhamos abordado a visão geral da escola no 

Capítulo III, agora vamos mostrar algumas representações que os jovens revelaram quando os 

questionamos sobre à escola. Dentro desta dimensão vamos focar em algumas categorias, tais 

como: papel da escola, método do ensino, avaliação dos professores e perspectiva após 

termino do ensino médio. 

A escola é o espaço onde os alunos convivem, estudar e aprender vários conteúdos, 

além de proporcionar uma vivencia em grupo e podem construir as suas redes de amizades. 

As razões que os alunos apresentaram para a importância atribuída à escola têm basicamente a 

ver com a aprendizagem. Podemos perceber que a escola é um local ideal para os jovens 

entrevistados aprenderem. 

A matéria preferida dos 20 jovens entrevistados das duas escolas são: Matemática 5 

alunos (2 do sexo feminino e 3 do sexo masculino), Física todos do sexo masculino, História 

(2 do sexo feminino e 1 de sexo masculino), Química (1 do sexo feminino e 2 do sexo 

masculino), Francês (2 do sexo feminino), Biologia (somente 1 do sexo feminino), Filosofia 

(1 do sexo feminino) e Inglês (também 1 do sexo feminino), como podemos ver na Tabela 7. 

 
Tabela7 - Distribuição das matérias favoritas dos 20 alunos entrevistados 
Participante nº Sexo Idade Ano escolar Etnia Matéria 

1 Feminino 15 1º ano Balanta Matemática 
2 Feminino 15 1º ano Balanta Física 
3 Feminino 16 1º ano Fula Historia 
4 Masculino 16 1º ano Balanta Filosofia 
5 Masculino 16 1º ano Balanta Historia 
6 Feminino 16 1º ano Fula Matemática 
7 Feminino 16 2º ano Fula Matemática 
8 Feminino 16 2º ano Fula Francês 
9 Feminino 17 2º ano Pepel Química 

10 Feminino 17 2º ano Mandinga Química 
11 Masculino 17 2º ano Mandinga Biologia 
12 Masculino 17 2º ano Pepel Física 
13 Masculino 17 2º ano Mandinga Matemática 
14 Masculino 17 2º ano Fula Física 
15 Masculino 18 2º ano Pepel Francês 
16 Masculino 18 3º ano Balanta Inglês 
17 Masculino 18 3º ano Fula Matemática 
18 Feminino 18 3º ano Balanta Historia 
19 Feminino 18 3º ano Mandinga Química 
20 Masculino 18 3º ano Pepel Física 

 

 Podemos observar que as matérias das Ciências Humanas foram eleitas, sobretudo, 

pelas participantes do sexo feminino e as Ciências Exatas pelos participantes do sexo 

masculino na sua maioria. Assim, na análise das respostas dadas pelos entrevistados podemos 
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verificar que todos eles têm uma visão positiva em relação à escola, o papel da escola nas suas 

vidas, manifestando a importância do aprendizado adquirido no espaço escolar: 

“n´gosta di bin scola, … pabia n´tá aprendi, scola tá iabri portas di 

nó futuro”- nossa tradução de crioulo para português: “gosto de 

vir para escola, … porque aprendo, e a escola abre as portas do 

nosso futuro” (part_8 sex_2 ida_2 an_2 etn_2). 

Este participante destaca a relevância que escola tem, dizendo que gosta de ir à escola. 

De acordo com Lima e Gomes (2011), é indispensável que a educação propicie 

condições para dar ensinamentos aos indivíduos, tornando-os capazes de resolver os seus 

problemas. 

É possível identificar outras vozes em relação a relevância da escola: 

“scola! I tene garandi importância, pabia i tá djudano na 

conhecimento, pá nó enquadra na nó futuro .., i amanha pá no sedo 

quadro di no terra, pá nó tene bom tarbadju” - nossa tradução de 

crioulo para português: “escola! Tem grande importância, porque 

ajuda-nos a aumentar nossos conhecimentos para que no futuro … 

faremos parte dos grandes quadros profissionais do nosso país” 

(part_2 sex_2 ida_1 an_1 etn_1). 

 
“scola importante na vida di um pecadur , ora ki bu tenel na bu vida 

bu kata bim cansa. El kumanda nó tá bim scola, pá ká dipus nó ká bim 

entra na utru vida” - tradução de crioulo para português: escola é 

importante na vida de uma pessoa, quando estudas não enfrentas 

muitas dificuldades em relação a quem não estuda, por isso temos que 

ir à escola para depois não entrarmos no mau caminho” (part_13 

sex_1 ida_3 an_2 etn_3). 

 

“né mundo di gosi studa i kusa ma importante, pabia si bu tene scola 

bu tene tchabi di mundo, pabia scola ki ta abri portas dex mundo. 

Kaba nha papé sempre ta orientam pa pega trax di scola” - nossa 

tradução de crioulo para português: estudar é importante porque as 

portas de oportunidades abrem para você, e meu pai sempre me 

orientou para estudar” (part_4 sex_1 ida_2 an_1 etn_1). 
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Em geral estas vozes revelam que a importância da escola não está apenas nos 

conteúdos pedagógicos que transmite aos alunos, pois exerce vários outros efeitos sobre eles, 

várias aprendizagens que não estão previstas no currículo formal são experimentadas por eles, 

enquanto estudantes. Constituindo-se como uma grande experiência de socialização, de 

convívio com as diferenças culturais e étnicas. É na escola que se dão encontros e relações, 

ainda onde os jovens questionam valores e começam a esboçar os seus projetos de vida. É, 

muitas vezes, onde o jovem aluno inicia a encontrar e a formar a sua rede de amizade. Para, 

além disso, é na escola que eles têm a oportunidade de conviver com outros adultos 

(professores (as), diretores (as), faxineiros (as) etc.), que não os seus pais e de identificar 

outros modelos de referência, tanto no sentido positivo quanto no negativo. 

Na sociedade atual a escola tem um papel de transmitir conhecimento aos alunos e de 

lhes dar meios para construírem seus caminhos, para que possam descobrir como podem ser 

sociáveis e capazes de agir positivamente na sociedade em que vivemos, mostrando aos 

alunos que com os estudos eles poderão desenvolver seus conhecimentos. 

Como afirma Szymansky (2001, p. 63), há possibilidade positiva, as escolas podem 

criar um ambiente que venha a construir-se um “espelho” e num “mundo” para as crianças, 

ajudando-as a caminhar para fora de um ambiente familiar adverso e criando uma rede de 

relações, fora das famílias de origem, que lhes possibilite uma vida digna, com relações 

humanas estáveis e amorosas. 

A família desempenha um papel de grande importância no desenvolvimento do 

indivíduo, já que será a principal transmissora das condutas, valores e comportamento nas 

escolhas de vida. A partir disso, aprofundaremos no contexto familiar: a influência da escolha 

da escola do entrevistado.  

Uma das perguntas presente no roteiro da entrevista é se os jovens entrevistados 

gostam da escola na qual estudam? E se gostaria de mudar de escola? Baseada nas respostas, a 

maioria está satisfeita nas escolas em que se encontram, vamos dar vozes aos jovens 

entrevistados: 

 

“n´gosta di studa né scola, pabia i um scola ki porssores tene bom 

capacidade di sinanu, bom coordenadores, nundé ki é tá preocupa 

tchui ku nó aprendizagem. N´ká misti muda di scola, i tene bom 

ensino, kabá nha papé fala i bom scola nha ermons garandi k unha 

primas ku primos li né scola ki é stud anel” -  nossa tradução de 
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crioulo para português: “gosto de estudar nesta escola, porque é 

uma escola que os professores têm uma boa capacitação de ensino, 

boa coordenação, onde se preocupam muito com a nossa 

aprendizagem. Não gostaria de mudar de escola porque tem um bom 

ensino, também meu pai fala que é uma boa escola, meus irmãos e 

primos estudaram nesta escola” (part_16 sex_1 ida_4 an_3 etn_2). 

 

“na kunsada i foi difícil pá mi pabia di nha amigus kin tene na utru 

scola. N´tá studa banam na utro scola, só kin n´tchumba, dipus kim 

n´tchumba nha papé pun na scola, nin n´ka sibi banam kuma algum 

dia na studa nex scola. Só ki nha papé fala kuma ensino di es scola i 

mindjor di ki outu kim sta banam - nossa tradução de crioulo para 

português: “no início foi difícil, porque todos os meus amigos 

estudavam na outra minha antiga escola, como reprovei o meu pai me 

mudou de escola, dizendo que esta escola tem melhor ensino que a 

outra escola. Nunca imaginei que estudaria nesta escola, mas gosto” 

(part_15 sex_1 ida_4 an_2 etn_4). 

 

Nestas vozes deu para perceber que os pais ainda tem muita influência nas escolhas 

dos filhos independentemente dos motivos. 

Na escola, os conteúdos curriculares asseguram a instrução e apreensão de 

conhecimentos, havendo uma preocupação central com o processo ensino-aprendizagem. Já, 

na família, os objetivos, conteúdos e métodos se diferenciam, fomentando o processo de 

socialização, a proteção, as condições básicas de sobrevivência e o desenvolvimento de seus 

membros no plano social, cognitivo e afetivo. (Dessen & Polonia, 2007, p. 22). 

Neste estudo observam-se narrativas de alguns entrevistados, quando expressaram a 

frase: metodologia de ensino utilizada pelos professores, revelam satisfação e outros relatam a 

insatisfação. 

“ami n´gosta di metodologia ki no porssores ta usa pá sinanu, é ta 

explica di mindjor manera possível. É tá busca formas pá explicano 

kaso no ká na intindi é ta explica na kriol, ki no língua di terra pá nó 

intindi mindjor, pabia dés kim n´gosta di metodologoa ki é tá usa” - 

nossa tradução de crioulo para português: “eu gosto da 
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metodologia que os nossos professores usam para nos ensinarem, eles 

explicam da melhor forma possível. Buscam várias formas possíveis 

de nos explicarem se continuarmos sem entender eles explicam em 

crioulo a nossa língua materna, para o nosso melhor entendimento, 

por esse motivo é que gosto da metodologia usada” (part_20 sex_1 

ida_4 an_3 etn_4). 

 

“n´ká gosta di manera ki porssores tá usa sé método di ensino, pabia 

é tá sedo arrogante, é ká ta misti pá nó expressa no pensamento, nó 

tém ki batá seta si é ideia sim pui nó pensamento – nossa tradução de 

crioulo para português: “não gosto da maneira que os professores 

utilizam seus métodos de ensino, porque são arrogantes, não gostam 

que os alunos expressem seus pensamentos, temos que aceitar os 

pensamentos deles sem colocar os nossos pensamentos”. (part_9 

sex_2 ida_3 an_2 etn_2). 

 
No que se refere o papel da escola na vida dos jovens, fica evidente nas respostas de 

alguns participantes da pesquisa de que a escola tem o papel de transmissão de conhecimento: 

 

“papel di scola i di n´sinanu manga di kusas possível pá nó sedú 

alguim, i tá prepara també alunos pá é tene oportunidade na areia de 

tarbadju, i tá inclui elis na sociedade” – nossa tradução de crioulo 

para português: “papel da escola é nos ensinar o máximo possível 

para podermos nos destacar, também preparar os alunos dando a 

elas oportunidade no campo do trabalho e incluindo-as na 

sociedade” (part_3 sex_2 ida_2 an_1 etn_2). 

 

“i tá permiti pá alunus tene conhecimento, pá é sibi usa sé 

conhecimento pá sé futuro pá é tene bom tarbadju…” – nossa 

tradução de crioulo para português: “de dar aos alunos 

conhecimento e permite que os saibam utilizá-lo futuramente para 

conseguirem um bom emprego…” (part_6 sex_2 ida_2 an_2 etn_2). 
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“i tene papel di sina i incentiva jovens pá mercado di tarbadju” – 

nossa tradução de crioulo para português: “tem um papel de 

ensinar e incentivar os jovens para mercado de trabalho” (part_17 

sex_1 ida_4 an_3 etn_2). 

 

Observa-se pelas respostas dos alunos que o papel da escola é educação e prepará-los 

para o mercado de trabalho. Esta visão do papel da escola reflete-se na educação e é vista 

como determinante para a conquista de um futuro melhor. 

Notamos quando questionados sobre a contribuição da escola na sua vida novamente a 

preocupação dos jovens com o mercado de trabalho: 

 

“scola tá djudam tchiu ora kim pensa na nhá futuro, pabia odja n´tá 

studa na ciclo n´ká tene banam memo preocupason kim tene aox ku 

nhá futuro, pá caba nhá liceu n´entra na faculdadem pá fasi um curso 

superior kaba pá odja bom tarbadju” - nossa tradução de crioulo 

para português: “a escola me ajuda muito quando penso no meu 

futuro, porque quando eu cursava o ensino fundamental eu não tinha 

a mesma preocupação que tenho hoje com meu futuro, terminar 

ensino médio, entrar na faculdade ter meu curso superior e conseguir 

um bom emprego” (part_19 sex_2 ida_4 an_3 etn_3). 

 

“tudu ké kim aprendi li na scola n´na pudi bim bai aplical ora kim bin 

na tarbadja, dividi nhá conhecimento kin teve durante é tempo kim na 

studa ku utros pecaduris - nossa tradução de crioulo para 

português: “todo o aprendizado acadêmico que estou recebendo aqui 

na escola vou poder aplicar lá fora no mercado de trabalho, 

compartilhar com as pessoas o conhecimento adquirido na escola” 

(part_18 sex_2 ida_4 an_3 etn_1). 

 

Quanto a satisfação com o nível do ensino das suas escolas, os jovens entrevistados 

tendem a relacionar com um resultado positivo, conforme podemos observar nas justificativas 

a seguir: 
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“pabia li bu ta aprendi max di ki ku pensa, nó tene bons porssores, 

tradicionalmente nó scola concido suma um scola bastante rígida , i 

stá riba di media di utrus scola” - nossa tradução de crioulo para 

português: “porque aqui você aprende mais que o necessário, temos 

bons professores, a escola tem uma tradição bastante regida, está 

acima da média das outras” (part_7 sex_2 ida_2 an_2 etn_2). 

 

“nó tene umequipi di porssore, é ta cumpanhanú diritu, não só suma 

porssore també suma amigus” – nossa tradução de crioulo para 

português: “porque tem uma boa equipe de profissionais, 

acompanham muito bem os alunos, não apenas como professores, 

mas como amigos” (part_1 sex_2 ida_1 an_1 etn_1). 
 

“li é tá tarbadja dirito putencia di aluno” - nossa tradução de 

crioulo para português: “aqui é bem trabalhado o potencial do 

aluno” (part_14 sex_1 ida_3 an_2 etn_2). 

 

A construção do projeto de vida configura-se como um processo de viabilização da 

inclusão social, uma oportunidade de estar na sociedade, ter um lugar social, ou seja, 

participar, ser incluído socialmente: 

 
“n´sibi diritu kal ki nhá objetivos n´ká sibi kuma kim pudil tchiga né lis manera 

kim n´ká sibi kuma di tchiga nel (…), n´ká sibi ké kim na fassi sim n´ká bim 

consegui termina nha liceu pán fassi um curso superior na utro terra. N´misti 

fazi curso di direitola na Lisboa, má n´ká sibi si n´ná consigui bolsa, pabia nhá 

papés é ká condisoins di mandam studada pá é paga, pabia di kilá n´tá pensa na 

utro cursus kim pudi fassi li propri na Guiné - nossa tradução de crioulo 

para português: “sei bem quais são meu objetivos, só não sei como 

alcançá-los, então, pelo fato de não saber como alcançá-los (…), não 

sei o que vou fazer se não for possível eu terminar o ensino médio e 

fazer um curso superior em outro país. Eu quero fazer curso de 

direito em Lisboa, mas não sei se vou conseguir uma bolsa, já que 

meus pais não têm condições de me mandar estudar por conta 
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própria, então eu penso em outros cursos que posso fazer aqui mesmo 

em Guiné” (part_17 sex_1 ida_4 an_3 etn_2). 

 

Ao analisar alguns almejos questionados tais como: Quando terminar o ensino médio o 

que vais fazer? Você pretende entrar na faculdade? Que curso quer fazer? Em que país quer 

estudar? Verificamos que: 

“ora kin n´ká bá liceu n´misti tarbadjá pá djuda nha mamé, pán tiral 

di cancera” - nossa tradução de crioulo para português: “quando 

terminar ensino médio, quero trabalhar para ajudar minha mãe para 

lhe dar um pouco de conforto” (part_10 sex_2 ida_3 an_2 etn_3). 

 

“ sim nká bá nha papé fala kuma nté ki fassi faculdade na Senegal, 

pabia i na sedo max em conta manera kim tene parentis lá. Má si nha 

papé tene banam possibilidade financeiro, ami n´ná misti bai studa 

banam na Canada ou Brasil fassi medicina, má si Deus djuna té ora 

kin n´ká bá condisons pudo muda na país n´pudi consegui bolsa na 

um di é dux terra kim n´misti” - nossa tradução de crioulo para 

português: “meu pai disse quando eu terminar o ensino médio vou 

fazer faculdade no país vizinho Senegal, porque tenho questão 

financio como tenho muitos familiares nesse país ele pouparia 

bastante em relação a ir estudar no outro país sem familiares. Eu 

gostaria de estudar no Canada ou Brasil para fazer curso de 

medicina, mas se Deus quiser quando eu terminar o ensino médio o 

país já estejas melhor com boas oportunidade de bolsas, e aí posso 

estudar nesses países que quero” (part_12 sex_1 ida_3 an_2 etn_4). 

 

“dju bi dé ami propri n´misti bai Rússia, pabia lá tene bolsa di studo, 

n´misti fassi relasons internacional, pam sedo imbaixadur, pam 

n´batá viaja tchiu”  - nossa tradução de crioulo para português: 

“olha só, eu quero ir estudar na Rússia, porque existe bolsa para lá, 

quero cursar relações internacionais para ser embaixador assim 

poderei viajar muito” (part_1 sex_2 ida_1 an_1 etn_1). 
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“nhá sonhú i cabá studa n´bai cursa na economia na França, n´riba 

n´bim djuda nó terra. Ká bá ami bom di conta disna di piquinino kim 

tá fala kuma n´ná fassi algum cusa pa cumpo Guiné. Ora kim obi nha 

dona na conta istoria kuma ki no terra sedu banam (…) n´ta misti pá 

terra torna disenvolvo” - nossa tradução de crioulo para português: 

“o meu sonho é terminar ensino médio e cursar economia em França 

depois voltar para ajudar o meu país. E eu sou bom de números, 

desde criança que eu já dizia que tenho que fazer algo para meu país. 

Quando escuto meu avô contando história como o país eram (…) aí 

tenho vontade de fazer algo para o país voltar a desenvolver” 

(part_11 sex_2 ida_3 an_2 etn_3). 

As representações sociais que os jovens participantes da pesquisa desenvolveram 

acerca da escola é que ela possibilitará melhores oportunidades de serem alguém na vida ou 

de ingressar no mercado de trabalho e almejam ingressar no Ensino Superior.  

Ingressar no ensino superior mostrou-se uma expectativa mais presente entre os jovens 

entrevistados que cursam 3º anos do ensino médio e eles ainda desenvolvem a representação 

de que a escola está diretamente relacionada à possibilidade de ascensão social de ser alguém 

na vida, ter um futuro melhor. 

Apesar da Guiné Bissau ser um país multiétnico, nas escolas não existem projetos 

pedagógicos étnicos, porque os hábitos e costumes tradicionais já estão embutidos nos 

vivenciados no cotidiano, então as escolas focam na cidadania dos alunos ao em vez da etnia, 

na verdade vivencias étnicas já são ensinadas a uma pessoa desde criança e em casa, esse 

papel de educação étnica é da família e da instituição “escola”. 

 

 

5.3 Resultados adquiridos da associação livre de palavras formadas pelos participantes 

Neste tópico, as instruções que demos aos 240 alunos que participaram da pesquisa 

foram as seguintes: escrevam cinco palavras que vem na mente deles ao ouvirem palavra 

Escola, logo em seguida, pedimos aos mesmos para classificarem as duas mais importantes. 

Para tal utilizamos o software Evoc, que permite a organização das evocações produzidas de 

acordo com as suas frequências e ordem de evocação. 
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Partindo dessa suposição, a identificação das representações sociais dos alunos sobre a 

escola, nesta pesquisa, foi feita com a ajuda de um instrumento de pesquisa que privilegiou o 

método associativo, com a evocação a partir de uma palavra estímulo. 

A técnica de evocação consiste em apresentar uma palavra indutora aos indivíduos e 

solicitar que produzam todas as palavras, expressões ou adjetivos que lhe venham à cabeça a 

partir dela. Abric (1994) considera que o caráter espontâneo dessa técnica permite ao 

pesquisador colher os elementos constitutivos do conteúdo da representação.  

O EVOC é um software formado por um conjunto de programas que objetiva a 

encontrar a organização e a estrutura das representações sociais com funções específicas. O 

pesquisador pode interferir em seu funcionamento para a definição de parâmetros, porém, na 

maior parte das etapas de análise executadas, estas interferências consistem na preparação de 

cálculo seguinte ou fechamento de seus ciclos, como podemos ver na figura 3.  

Figura 4 - Tela de abertura do EVOC 2003 

 
   

Cada um destes botões devem ser operados na ordem da entrada indicado para a obter 

os resultados desejados, estes programas realizam dois tipos de análise que são: Lexicografia 

e Categorização de conteúdo para análise.  
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Oliveira (2005) afirma que para a utilização de EVOC basta criarmos um arquivo em 

formato EXCEL (Ao salvar o arquivo mudar o formato para “CSV” (formato separado por 

vírgulas) ou Word “TXT”, mas nós usamos o arquivo no formato CSV. Com evocações 

coletadas, inseri-los no programas selecionar os botões da interface com o programa que quer 

se executa atendendo-se pela prioridade dos programas demonstrado pelas entradas indicados 

na interface.  

O EVOC é composto por dezesseis programas, os quais executam funções 

diferenciadas. Para o nosso estudo utilizamos cinco dos programas que compõem o software. 

O primeiro é o Lexique, cuja função é isolar as unidades lexicais do arquivo utilizado. O 

segundo, Trievoc, realiza uma triagem das evocações, organizando-as por ordem alfabética. O 

Nettoie realiza uma limpeza do arquivo, eliminando possíveis erros de digitação, unidades 

lexicais e ortografia. 

 Os dados organizados e processados através do software EVOC, elaborado por Pierre 

Vergès (2002), e com base nesse processamento chegamos ao provável núcleo central e 

sistema periférico da representação social de ciclos de aprendizagem entre alunos. Com isso o 

software EVOC construiu matrizes de co-ocorrências, os quais servem de base para a 

construção do quadro de quatro casas.  

Nos quadros abaixo constam o conjunto das evocações dos sujeitos de acordo com a 

frequência e ordem média de evocação. Os valores de frequência mínima e frequência 

intermediária foram sugeridos pelo software EVOC. O valor para ordem média (Rang moyen) 

foi extraído de um dos relatórios fornecidos pelo software (RANGMOT). 

No quadrante superior esquerdo encontram-se as palavras mais frequentemente citadas 

e com menores ordens médias de evocação. Portanto, prováveis constituintes do núcleo 

central de alguma representação social pesquisada. No quadrante superior direito estão as 

palavras também muito lembradas, mas não em primeiros lugares. Trata-se da periferia 

próxima. No quadrante inferior esquerdo estão as palavras não frequentemente evocadas, mas 

que apareceram em primeiras posições. Trata-se, também, da periferia próxima. Por fim, no 

quadrante inferior direito estão as palavras que não foram frequentes citadas nem lembradas 

em primeiros lugares, prováveis constituintes, portanto, da periferia distante, ver no quadro 1. 
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Quadro 1: Quando você pensa na palavra “escola”, o que lhe vem à cabeça em 1º, 2º, 3º, 4º e 
5º lugares? Pela frequência e pela ordem média de evocação (O.M.E) 

f >= 10 e OME <3   f >= 10 e OME >= 3   
NÚCLEO CENTRAL  Freq. OME 1ª PERIFERIA  Freq. OME 

Melhoria 18 2,944 Formar 24 3,125 
Oportunidade 38 2,921 Futuro 18 3,278 

Prioridade 28 2,821 Inovação 15 3,333 
Qualidade 11 2,636 Inteligência 15 3,267 
Recursos 16 2,938 Objetivo 10 3,500 
Respeito 11 2,818 Planejamento 19 3,421 

Socialização 22 2,818 Precariedade 19 3,105 
Sucesso 38 2,868 Prova 26 3,115 

Superação 47 2,894 Publica 31 3,129 
União 14 2,357 Sociedade 10 4,600 

5 > = f < 9 e OME <3   5 > = f < 9 e OME <3   
ZONA DE CONTASTE  Freq. OME 2ª PERIFERIA Freq. OME 

Ação  9 2,667 Dificuldade  6 3,167 
Chata  9 2,667 Informática  5 3,200 

Democracia  9 2,889    
Importante  8 2,750    

Pessoa  7 2,571    
Professor  7 2,714    

Saber  9 2,667    
Trabalho 8 2,500    

 

Vamos fazer uma breve descrição do quadro, no primeiro quadrante estão situados os 

prováveis núcleos centrais: melhoria, oportunidade, prioridade, qualidade, recursos, respeito, 

socialização, sucesso, superação e união, no núcleo central encontram-se as palavras mais 

frequentes e prontamente evocadas, que são os termos mais consensuais e fundantes da 

Representação Social de escola para os jovens alunos.  Abric (1998) lembra que esse primeiro 

quadrante não é o núcleo central, mas que o núcleo central da Representação Social 

provavelmente se encontra nele. Ou seja, quanto maior a frequência e menor a ordem média 

de evocação de determinada palavra, maior sua probabilidade de ser um elemento central da 

representação. 

Já a 1ª periferia agrupam-se as evocações mais frequentes, mas que dificilmente foram 

lembradas prontamente temos as seguintes palavras: formar, futuro, inovação, inteligência, 

objetivo, planejamento, precariedade, prova, publica e sociedade. 

Por outro lado, na zona de contraste encontram-se as evocações que, embora tenham 

uma menor frequência de citação, foram em média citadas mais prontamente. As palavras 

evocadas como: ação, chata, democracia, importante, pessoa, professor, saber e trabalho. 

Revelam as evocações que são lembradas por poucas pessoas, com um grau diferenciado de 

importância para elas. Assim, essa zona pode revelar a presença de subgrupos dentro do grupo 

social estudado (Abric, 1998). 
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Por último, a 2ª periferia reúne os elementos mais periféricos da Representação Social, 

ou seja, as evocações menos frequentes e evocadas em média em último lugar. As palavras 

citadas nesse quadrante foram as seguintes: dificuldade e informática.  

O corpus oriundo das evocações (palavras ou frases) dos jovens alunos se estrutura da 

seguinte forma: 1200 palavras encontradas, sendo que entre elas, 75 palavras diferentes. As 

ordens médias de evocação, ou seja, o rang foi igual a 3, a frequência média ficou estabelecida 

entre cinco (5). A partir das evocações do grupo de jovens alunos pesquisados, os elementos das 

representações sociais, se organizam em quatro quadrantes, analisado por meio do Núcleo Central 

da abordagem estrutural de Abric (1998). 

Com os resultados obtidos podemos observar que algumas palavras mencionados pelos 

jovens, tais como: melhoria (18), oportunidade (38), prioridade (28), qualidade (11), recursos 

(16), respeito (11), socialização (22), sucesso (38), superação (47) e união(14) como 

prováveis constituintes do núcleo central das representações sócias de escola para os jovens 

participantes. Como podemos ver esse núcleo central das representações sociais de escola 

para tais jovens, armazenou a primeira palavra “melhoria que foi citada 18 vezes e a sua 

média foi de 2,944 que se aproxima mais do rang foi igual a 3, esta palavra ressaltou os 

aspectos estruturais e materiais da escola, no que diz respeito a biblioteca, informatização, 

estrutura física da escola. No possível núcleo central da Representações Sociais de escola para 

jovens alunos o contexto das palavras evocadas através das justificativas dadas pelos 

docentes, observamos que esses elementos centrais estão entrelaçados e explicam-se 

mutuamente. Em suas justificativas, os jovens alunos explicam, que para uma boa educação, eles 

precisam ter uma boa perspectiva de vida, e escola como um lugar que eles passam a maior parte do 

tempo e adquirem seus conhecimentos, ela deveria ter uma estrutura digna para recebê-los, contando 

com uma boa infraestrutura, projetos pedagógicos envolvendo os próprios alunos, atividades extra 

curriculares etc. As palavras superação, oportunidade, sucesso, prioridade, socialização e 

recurso expressam um sentido de esperança positivo e remete à dimensão de um bom futuro 

almejados por esses jovens. Enquanto que a união, qualidade e respeito expressam o 

relacionamento cotidiano dentro do recinto escolar.  

 As palavras formar, futuro, inovação, inteligência, objetivo, planejamento de acordo 

com essas evocações ressaltam um sonho de uma vida melhor, esses jovens almejam 

conquistar futuro melhor do que dos seus pais, remeteu-nos a uma justificativa para o tal 

desejo a estabilidade, ajudar os pais, mas, principalmente às mães foi algo recorrente durante 

o diálogo, ainda entre as evocações da 1ª periferia, a precariedade, prova, publica e sociedade 

nas justificativas podemos perceber a explicação dos jovens alunos sobre a educação nas 
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escolas públicas em Guiné Bissau, que as condições precárias da educação pública é fato 

incontestável, deveriam mudar a forma da avaliação tradicional (somente prova escrita e oral), 

são como estes aspectos negativo da educação que refletem na sociedade guineenses na 

atualidade. A escola é o lugar que representa a esperança, o desejo humano de aperfeiçoar-se, 

de mudar, de fazer-se e promover-se integralmente, o “lugar social no qual a expectativa de 

mudança é o traço mais marcante” (Silva, 1996, p.52). 

As palavras, ação, democracia e pessoa – nas justificativas percebemos que os alunos 

evocaram pensando na capacidade, possiblidade ou disposição para (…), atuar e na iniciativa 

de fazer algo no sentido de alcançar um futuro melhor e se a educação for analisada como um 

processo formativo, observa-se que ela é pura reconstrução da experiência humana, que busca 

dar sentido à vida, capaz de dirigir e intervir no decorrer da história humana. Enquanto que a 

palavra chata – revela-nos a falta de criatividade, falta de motivação, falta de estimulação que 

os alunos exibem para mostrar como se sentem em relação à escola.  Entretanto, as palavras: 

importante, professor, saber e trabalho - nas justificativas remetem-nos a importância da 

aquisição de qualificações escolares e da sua utilidade para o futuro mais promissor, 

nomeadamente no acesso a melhores empregos. Estas evocações fazem parte da zona de 

contraste. 

Por fim, a 2ª periferia reúne as evocações menos frequentes e evocadas em média em 

último lugar, são as palavras dificuldade e informática - essas evocações e suas justificativas 

remetem a ideia de obstáculo, impedimento, objeção, após reavermos o contexto das palavras 

evocadas através das justificativas dadas pelos jovens alunos, observamos que essas 

evocações estão entrelaçados no sentido negativo pensando no sistema educativo.  

Antes de concluirmos este capítulos falaremos um pouco da teoria do núcleo central, 

ao referir a Teoria do Núcleo Central, tomamos como referência a ideologia de Abric, para ele 

uma representação é constituída de um conjunto de informações, de crenças, de opiniões e de 

atitudes de um dado objeto social. Este conjunto de elementos, se organizado, estrutura-se e 

constitui num sistema sócio-cognitivo de tipo especifico. Esse sistema, Abric (2000) chamou 

de Teoria de Núcleo Central. 

Abric (2000) definiu Núcleo Central pela natureza do objeto representado e pelo tipo 

de relações que um grupo social mantém com este objeto. O núcleo central – ou núcleo 

estruturante – de uma Representação Social para Abric (2000, p.31) tem duas funções 

fundamentais: 
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Uma função geradora – é o elemento pelo qual se cria ou se transforma o significado 

dos outros elementos constitutivos da representação. Pela função geradora os outros 

elementos ganham um sentido, um valor. 

Uma função organizadora – é o núcleo central que determina a natureza dos elos, 

unindo entre si os elementos da representação. Neste sentido, o núcleo é o elemento 

unificador e estabilizador da representação. 

Em torno do núcleo central, de acordo com Abric (2000) organizam-se os elementos 

periféricos. Estes constituem o essencial do conteúdo da representação, seus componentes 

mais acessíveis, mais vivos e mais concretos. Respondem a três funções primordiais: 

Função de concretização - diretamente dependentes do contexto, os elementos 

periféricos resultam da ancoragem da representação na realidade. Constituem a interface entre 

o núcleo central e a situação concreta na qual a representação é elaborada ou colocada em 

funcionamento. Permitem a formulação da representação em termos concretos, imediatamente 

compreensíveis e transmissíveis. 

Função de regulação – mais leves que os elementos centrais, os elementos periféricos 

tem um papel essencial na adaptação da representação às evoluções do contexto. Então, as 

informações novas ou as transformações do meio ambiente podem ser integradas na periferia 

da representação. 

Função de defesa – resiste à mudança, posto que sua transformação provocaria uma 

alteração completa. A transformação de uma representação se opera, na maior parte dos casos, 

através da transformação de seus elementos periféricos: mudança de ponderação, 

interpretações novas, deformações funcionais defensivas, integração condicional de elementos 

contraditórios (Abric, 2000, p.31). 

As Representações Sociais, o núcleo central e os elementos periféricos funcionam 

como uma entidade, cada um com seu papel específico e complementar. Suas organizações, 

seus funcionamentos, são regidos por um duplo sistema (o central e o periférico) (Abric, 

2000, p.31). Quando as representações estão no mundo consensual, definindo a 

homogeneidade do grupo, elas se localizam no núcleo central, tornando-se estáveis, coerentes, 

rígidas e resistentes à mudança, pouco sensível ao contexto imediato dentro do qual o sujeito 

utiliza ou verbaliza suas representações. Quando permitem a integração das experiências e 

histórias individuais, elas se localizam nos elementos periféricos, suportando a 

heterogeneidade do grupo.  



105 
 

 
 

Dentro de uma perspectiva de que os dados quantitativos serão utilizados como 

complementares às análises qualitativas, que serão privilegiadas neste estudo, como qualquer 

estudo exploratório nas abordagens quali-quantitativas serão buscadas compreensões 

(explicações), aplicáveis às informações obtidas no contexto que foi estudado. Assim como, 

generalidades para condições similares e, por fim, poderão ser levantadas questões, surgidas 

durante a investigação e que poderão constituir uma pauta para investigações futuras, no 

entanto, acreditamos que as representações sobre a escola em Guiné Bissau merecem maior 

atenção.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSÃO  
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6. Finalizando 

Este capítulo final da tese está fundamentada na teoria das representações sociais, que 

foi desenvolvida por Moscovici. É uma teoria que vem ganhando espaço, principalmente, na 

área da Psicologia, Educação e Saúde. As representações sociais estão presentes em nossas 

vidas, inclusive no aspecto social e cultural. 

Portanto, o estudo das representações sociais contribui de forma significativa para 

interpretar os acontecimentos do dia a dia, que emergem nas relações sociais. A importância 

do estudo das representações sociais no âmbito educacional possibilita a construção e 

orientação de condutas e prática sociais.  

No que refere à parte empírica, considerando os objetivos anteriormente colocados, 

podemos afirmar que atingimos os nossos fins, destacando a compreensão das representações 

que os jovens alunos têm em relação à escola. 

Levando em conta as representações sociais como algo não palpável e que podemos 

apenas nos aproximar e descrever, buscamos nesta tese fazer uma abordagem às 

representações sociais de escola para os jovens guineenses mais marcantes. 

Uma das principais conclusões teórico-empíricas do presente trabalho foi a constatação 

de que os métodos utilizados e os seus efeitos para os jovens alunos não podem ser entendidos 

de forma isolada, mas numa total interação permitindo dessa forma também uma intervenção 

sistémica ou integral. 

Assim, o mérito deste estudo está na reflexão sobre a representação social de escola 

dos jovens guineenses, na perspectiva positiva dos seus futuros. A maioria deles desejando 

terminar o ensino médio entrar na faculdade para fazerem parte dos quadros profissionais do 

país, visando contribuir no desenvolvimento da Guiné, nesse caso o nosso objetivo principal 

foi alcançado.   

Assumimos, aqui, a perspectiva de que, por falta de projetos pedagógicos voltado à 

questão étnica nas escolas num país multiétnico, foi a invasão da sociedade ocidental europeia 

portuguesa, visando a escola somente como um espaço de adquirir conhecimentos 

acadêmicos, esquecendo dos conhecimentos vivenciados no cotidiano, tais como: os 

costumes, valores e crenças passados de geração a geração.  

A República da Guiné-Bissau deveria promover um amparo às instituições escolares 

para à garantia da inclusão da cultura nos currículos escolares de uma forma digna para o 

desenvolvimento sociocultural. Precisam respeitar e possibilitar a manutenção dos estilos de 

vida dos diferentes grupos étnicos que convivem na escola. Na verdade, práticas do saber 
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tradicional milenar africano de educação não podem ser descartadas, mas harmonizadas com 

as novas, contemporâneas e ocidentais práticas educacionais, o que possivelmente 

influenciará sobre a construção da representação social de escola dos diferentes grupos 

étnicos da Guiné-Bissau. 

Acreditamos, assim, que os indivíduos nas múltiplas interações e, principalmente, nas 

experiências em seus grupos sociais, a escola ou outros, formam representações sobre objetos 

de seu dia-a-dia. 

As representações tradicionais e culturais exercem influências nas crenças, 

expectativas e condutas dos jovens, à medida que os representam. Diante dessa perspectiva, 

alegamos que o estudo das representações tradicionais e culturais é relevante para a 

compreensão mais aprofundada da vida social dos jovens. Nesses espaços, adolescentes, 

serviço doméstico e escola encontram-se relacionados e dialeticamente integrados. 

Voltando às consideração de Representação Social estabelece-se um caráter inovador 

na psicologia social, ao romper com a tradição norte-americana do estudo das atitudes e 

ênfase no comportamento individual. Tais estudos afirmam-se como a busca de explicação 

dos fenômenos coletivos e da interpretação que coletivamente os indivíduos produzem e 

compartilham em suas experiências. Nesse sentido, Farr (1998) afirmará que Moscovici cria 

uma psicologia social verdadeiramente social. 

Conforme Moura (2004, p. 12), a representação da escola torna-se, portanto, objeto de 

significativa importância à pesquisa em educação, seja porque se forma na prática social – 

princípio e finalidade da prática pedagógica – seja porque reflete o pensamento e sentimento 

(e no sentimento a atitude) que se constroem e se expressam coletivamente. 

Ainda para Moura (2004), é importante esclarecer que objetos não se referem apenas à 

concretude de uma sala de aula ou dos professores, mas a qualquer entidade que seja passível 

de representação, como a relação professor-aluno, as questões de aprendizagem.  

Como na juventude, tal como afirmam, Aberastury e Knobel (1981), as relações com 

iguais e a tendência grupal passam a ser um dos focos dessa fase, é possível observar que essa 

representação se faz presente entre este universo populacional em função da influência do 

momento da vida dos sujeitos, pois as representações também estão vinculadas à fase de vida 

de cada um, não podendo ser dissociadas dos aspectos psicológicos e afetivos deste. Esta 

situação é ratificada por Moscovici (1978) ao se referir no fato dos indivíduos focalizarem, 

em função dos seus interesses elementos do objeto em questão, em face a outros.  
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As representações sociais, compreendidas como mediadoras de condutas, carregam, 

muitas vezes, valores e características do poder hegemônico em sua constituição. Portanto, 

configuram fortemente seu papel ideológico dentro da estrutura social a que pertencem. Isto 

pode ser observado na construção social das necessidades e desejos, dos significados, das 

referências afetivas e cognitivas que dão origem à compreensão dos fenômenos (Spink, 1995).  

As representações sociais são tidas, de acordo com Jodelet (2002) como uma forma de 

conhecimento que contribui para a construção da realidade e das relações sociais. Merece 

destaque o fato de que futuros professores não apresentam forte relação com a visão empirista 

e ao mesmo tempo, parecem concordar com as visões construtivistas e externalistas. Pois, 

podemos esperar que estes jovens nas suas salas de aulas, nas suas relações cotidianas, irão 

provocar debates sobre a ciência, pondo em cheque a hegemonia histórica do positivismo e 

suas consequências, fomentando a crítica sobre diferentes pontos de vista, contribuindo para 

uma discussão mais abrangente e contextualizada com os problemas do meio ambiente.  

Observamos e recomendaríamos a importância de uma formação de professores e de 

projetos pedagógicos como forma de promover uma melhor compreensão sobre o tema. Da 

mesma forma, acreditamos que a heterogeneidade de ideias que formam as representações 

sociais pode contribuir na implementação no contexto escolar de reflexões verdadeiramente 

críticas a respeito da ciência, partindo-se da discussão sobre suas práticas no ambiente 

educacional. 

Bock, Gonçalves e Furtado (2001) apontam para a inexistência da adolescência como 

uma fase natural do desenvolvimento, pois ela é construída segundo os padrões culturais que 

marcam um dado momento na história, podendo ser compreendida inserida no contexto que 

lhe deu origem; assim, as marcas da contemporaneidade determinam os padrões 

comportamentais existentes nos jovens hoje. 

Como afirma Gadotti (2007, p. 2) A escola é um espaço de relações. Nesse sentido 

cada escola é única, fruto de sua história particular, de seu projeto e de seus agentes. Como 

um lugar de pessoas e de relações também um lugar de representações sociais. Como 

instituição social ela tem tanto contribuído para a manutenção quanto para transformação 

social. Numa visão transformadora ela tem um papel essencialmente crítico e criativo. 

A responsabilidade da é escola oportunizar a educação básica para esse grupo que, por 

diversos motivos, não a frequentou na sua ‘idade apropriada. Entendemos que, a educação básica 

contribui para o desenvolvimento intelectual, afetivo e social dos sujeitos inseridos no contexto 

escolar. No entanto, a escola, ainda, não se encontra preparada, com professores devidamente 
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capacitados para atender essa clientela diferenciada, que prima por uma educação específica e 

de qualidade. 

É importante entendermos o significado da escola de forma mais ampla, além de 

trabalhar o conhecimento sistematizado, tem um caráter social que deve promover a 

valorização da cultura e o desenvolvimento do senso crítico. Para Alarcão (2001), a escola 

assume a função de preparar cidadãos, porém, não deve ser levada em conta apenas como um 

tempo de preparação para a vida. 

A escola é vida, um lugar em que se vivencia a cidadania. Assim compreendemos que 

a escola é um local onde os sujeitos podem participar plenamente como cidadãos, que fazem 

parte de uma vida política, social e cultural, contribuindo para construção de uma nova 

sociedade. 

Na escola estão presentes as relações humanas, partindo dessa premissa, a escola pode 

proporcionar um ambiente para uma formação consciente dos sujeitos, favorecendo seu 

entendimento quanto aos aspectos relacionados à construção de cidadãos críticos e ativos. 

Como diz Gadotti (2007), a escola não pode ser concebida apenas como um lugar de 

estudar, ela favorece as relações interpessoais; nela as pessoas conversam, discutem, fazem 

política (Gadotti, 2007). 

A escola representa essencialmente, uma instituição onde os sujeitos depositam seus 

anseios, objetivos firmados na concepção de uma escola capaz de desenvolver competências, 

habilidades e potencialidades necessárias para inserção na sociedade e no mundo do trabalho. 

A escola passa a ser considerada como um meio que possibilita a transformação social, 

sustentada na ideia de uma educação que emancipa e favorece o desenvolvimento social e 

econômico, além de proporcionar um ambiente de respeito ao próximo, à cultura, enfim à 

inclusão. 

Em suma, todas as experiências vividas na escola, seja no tocante à construção do 

conhecimento, à convivência social e aos problemas que emergem de seu cotidiano. O estudo 

das representações sociais contribui de forma significativa para interpretar os acontecimentos 

do dia a dia, que emerge nas relações sociais por meio da linguagem. Ao interpretar os 

acontecimentos da nossa realidade, as representações sociais nos permitem perceber nossas 

próprias formas de pensar, de interpretar e de ver o mundo, nas ações que fazem parte do 

nosso dia a dia, nos levando a construir e reconstruir outras representações. 

A escola é considerada e deve se constituir em um lugar agradável e imprescindível 

para sociedade, onde sua contribuição é fundamental para ampliar as perspectivas e 
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oportunidades de ascensão social dos alunos, tendo como base o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Acreditamos que esta investigação sobre as representações sociais da escola, pode 

contribuir para outros estudos que possam ampliar, caracterizar e identificar aspectos sociais 

pedagógicos, metodológicos e teóricos, que contribuam para a compreensão do espaço da 

juventude inclusive que busquem minimizar os índices de evasão e desistências dos alunos e 

compreender as práticas que emergem nesta modalidade de ensino. 
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ANEXO A 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 
 

Prezado(a) Sr.(a) Diretor(a) 
 
Aluna, ECYLA SALUY MOREIRA BORGES, doutoranda do Programa 

de Pós-graduação em Instituto de Psicologia, da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), vinculada ao programa desde 2010, dirige-se a essa instituição de 

ensino com o intuito de realizar entrevista junto aos estudantes e diretor(a) com 

a temática proposta no meu projeto de pesquisa “REPRESENTAÇÃO 

SOCIAL DA ESCOLA PARA JOVENS GUINEENSE”. 

 

 
Atenciosamente,  
 
_____________________________________.  
Local e data  
 
_____________________________________.  
Doutoranda: Ecyla Saluy Moreira Borges. 
 
_____________________________________.  
Orientador: Prof. Dr. Antônio Marcos Chaves. 
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ANEXO B 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a)  
Esta pesquisa tem como tema Representação Social de Escola para jovens balantas e 

fulas e está sendo desenvolvida pela Ecyla Saluy Moreira Borges, aluna do Curso Doutorado 
em Psicologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sob a orientação do Prof. Dr. 
Antônio Marcos Chaves.  

Tem como objetivo compreender as representações sociais de escola na vida dos 
jovens das etnias balantas e fulas, estudantes do ensino médio na Guiné-Bissau.  

Solicitamos a sua colaboração. Seguiremos as seguintes etapas passos para realização 
deste estudo, que são: entraremos em contato com a direção das escolas de ensino médio da 
Cidade de Bissau (Guiné-Bissau), para solicitar autorização para a realização da pesquisa 
entre os seus estudantes. Obtida a aprovação, agendaremos os horários mais convenientes 
para a instituição para que possamos iniciar a investigação. As técnicas que serão utilizadas 
para a construção dos dados da pesquisa serão: (a) questionário sociodemográfico, (b) teste de 
evocação livre de palavras, (c) análise documental, (d) entrevista com a direção da escola e (e) 
entrevista com um grupo de 20 participantes, dentre os 240 participantes. 

Como recursos, além do material de papelaria, serão utilizados, máquina fotográfica e 
gravador para as entrevistas. Por ocasião da publicação dos resultados, teu nome será mantido 
em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece riscos para a tua integridade física e 
moral.  

Esclarecemos que a tua participação no estudo é voluntária e, portanto, tu não és 
obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 
Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 
do mesmo, não terá nenhum problema e a tua conduta será respeitada sem restrições.  

A pesquisadora estará a tua disposição para qualquer esclarecimento que consideres 
necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 
consentimento para meu filho/minha filha participar da pesquisa e para publicação dos 
resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento.  
_________________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa  

__________________________________________  

Assinatura do Responsável  

__________________________________________  

Pesquisadora  

 

OBS.: Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, a pesquisadora estará a 

sua disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da 

pesquisa.  

Telefone:  

E-mail: ecyla80@hotmail.com 
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2. Classe 

(A) 9ª classe 
(B) 10ª classe 
(C) 11ª classe 

 

 

3. Período  

(A) Manha 
(B) Tarde 
(C) Integral 

 

4. Você é de sexo 

(A) Masculino 
(B) Feminino 

 

 

5. Qual é a sua idade 

(A) 15 anos 
(B) 16 anos 
(C) 17 anos 
(D) 18 anos 

 

6. Qual é a sua etnia? 

________________________________________ 

7. Onde você nasceu? 

País: 

Cidade: 

 

 

8. Onde o seu pai nasceu? 

País: 

Cidade: 
 

9. Onde a sua mãe nasceu? 

País: 

Cidade: 

 

 

ANEXO C 
 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 
 

Nome do(a) aluno(a): _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Nome da escola: ________________________________________________________________ 
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10. Você mora: 

(A) Com seus pais e/outros parentes 
(B) Com esposo(a) e/ou filhos(as) 
(C) Com amigos(as) 
(D) Sozinho 

 

 

 

 

11. Qual a escolaridade do seu pai? 

(A) Nunca frequentou escola 
(B) Ensino fundamental (1ª classe até 4ª classe) 
(C) Ensino fundamental (5ª classe até 7ª classe) 
(D) Ensino médio (2ºgrau de 8ª até 11ª classe) 

incompleto 
(E) Ensino médio completo 
(F) Superior incompleto 
(G) Superior completo 
(H) Outra 
(I) Não sei 

 

12. Qual a escolaridade da sua mãe? 

(J) Nunca frequentou escola 
(K) Ensino fundamental (1ª classe até 4ª classe) 
(L) Ensino fundamental (5ª classe até 7ª classe) 
(M) Ensino médio (2ºgrau de 8ª até 11ª 

classe) incompleto 
(N) Ensino médio completo 
(O) Superior incompleto 
(P) Superior completo 
(Q) Outra 
(R) Não sei 

 

13. Você tem religião? 

(A) Sim. Qual?________________________ 
(B) Não  

 

14. Qual é o ganho mensal da sua família 
(todos os membros da família que trabalham e 
que moram na mesma casa). 

 

(A) Menos de um salário  
(B)1 Salário  
(C)2 Salários 
(D) 3 Salários 
(E) 4 Salários 
(F) 5 Salários 
(G) + de 5 Salários 

 

15. Você trabalha? 

(A) Não, não trabalho. 
(B) Trabalho, mas dependo do dinheiro da minha 

família. 
(C) Trabalho e não dependo do dinheiro da minha 

família. 
(D) Trabalho e sustento outras pessoas. 

Obs: Se você não trabalha pule para 

pergunta 18. 

 

 

 

 

16. Há quanto tempo você trabalha 

(A) Há menos de 6 meses 
(B)De 1 a 2 anos 
(C)De 3 a 4 anos 
(D) De 5 a 6 anos 

 

17. Qual é a sua ocupação no seu trabalho? 

__________________________________________ 

 

 

Onde você mora existe? 20. Em sua casa trabalha alguma empregada 
domestica? Quantas?  
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 Sim Não  

18. Água encanada   

19. Eletricidade   
 

 

(A)  Nenhuma 
(B)Uma, todos os dias úteis 
(C)Duas ou mais todos os dias úteis 
(D) Diarista 1 ou 2 vezes por semana 

 

 

 

 

 

TESTE DE EVOCAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 

Quando tu pensas na palavra escola, quais são as cinco (5) primeiras palavras 

que te vem à cabeça? 

1. (   )____________________________________________________ 

2. (   )____________________________________________________ 

3. (   )____________________________________________________ 

4. (   )____________________________________________________ 

5. (   )____________________________________________________ 

 

Quando terminares de escrever as cinco palavras lembradas e que estão 

relacionadas à palavra escola, marque com um (X) as duas palavras, entre as que 

tu escreveste que as considera as mais importantes. 
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ANEXO D 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ESTUDANTES 
 
1. Nome da escola que 

frequenta:_________________________________________________ 

2. Sexo:____________________________________________________________________

__ 

3. Idade:___________________________________________________________________

__  

4. Etnia:___________________________________________________________________

__ 

5. Grau de 

escolaridade:_________________________________________________________ 

6. Local de nascimento do 

participante:_____________________________________________ 

7. Local de nascimento dos 

pais:__________________________________________________ 

8. Religião:_________________________________________________________________

__  

9. Renda 

familiar:______________________________________________________________ 

10. Qual é importância da escola na tua vida? 

11. Tu gostas de estudar aqui na tua escola? Por quê? 

12.  Gostaria de estudar numa outra escola? Qual? 

13. Quais são as motivações que levaram os teus pais a escolher esta escola?  

14. Tu gostas gosta do método do ensino da sua escola? 

15. Poderia fazer uma avaliação dos seus professores? 

16. Tu gostas mais do método de ensino de que professor? E por quê? 

17. Qual é a disciplina que tu mais gostas? Por quê? 

18. Quando terminares os estudos o que pretendes fazer da tua vida? 

19.  Tu pretende fazer uma faculdade? Que curso? Em que país? Por que da escolha desse 

país e curso? 

 


