III)TRANSCRIÇÃO EM PORTUGUÊS
Foi fácil, a adaptação não foi difícil, difícil foi comer feijão todos os dias!
O que eu sabia do Brasil era sobre a novela, o carnaval e o futebol. 
Fala-se muito do Brasil a parte do tipo do “Cidade Alerta”…
Esse lado mais de, de cultura, lazer, esse tipo de coisa, tinha alguma ligação afetiva com o Brasil. Mas em termos de curso, eu cheguei lá cego, não conhecia nada.
A idéia que temos do Brasil é o Rio, é a Bahia, é aquela imagem.
Porque a novela passa tudo de bom: o pobre vive bem. Mesmo dentro da favela, você vê aquela casa bonitinha e tal. Então tinha uma idéia, eu pelo menos, eu tinha uma idéia de um Brasil fantástico!
Cheguei no Rio, uma paisagem espetacularmente linda, o Rio de Janeiro tem uma baía, a Floresta da Tijuca passando por dentro, a orla marítima muito linda. Depois as pessoas muito alegres: aquilo foi um amor a primeira vista.  E a sensação que eu tive é que tava em um Cabo Verde maior.
Porque no caminho que vai do aeroporto você passa pelo Fundão, você passa lagos fedendo mesmo, aqueles lagos que mais parecem gelatina. Depois chegar no Rio, aquelas casas de tijolo vermelho, muita sujeira.
Nós saímos de Bissal e fomos a Dakar, de Dakar para o Rio de Janeiro, eu comprei uns sapatos desse tamanho que eu não me esqueço, pretos de verniz deste tamanho, tinha uma mini-saia aqui. Pior que o meu problema foi que eu entrei no avião, o sapato doía tanto no meu pé que eu tirei os sapatos e quando a gente chegou ao Rio de Janeiro o meu pé tava inchado. O sapato não entrava. Então eu agarrei no sapato na maior descontração, agarrei no sapato e saí, a pessoa que foi nos buscar no aeroporto olhou pra mim e disse: “Você é da Guiné Bissau”, eu disse “Por que?”, “Você tá descalça, ninguém chega num aeroporto descalça”.
Eu peguei o táxi, e o táxi me disse, “você conhece o trajeto?”, e eu expliquei como foi, como, ele disse, “Ah, você conhece Recife!”, eu disse “Sim, já tinha vindo aqui…” medo né…
Eu cheguei dentro do aeroporto já tava apreensiva, com todo aquele dinheiro e lembrando das, dos conselhos: não saias, cuidado que vais sair e vais ser raptada, vão tomar teu dinheiro.
Todo o tempo que estive no Brasil fui assaltado apenas uma vez e estive apenas uma vez no meio do tiroteio.
Você é o que? De onde você veio né? Você não é português, o meu sotaque era totalmente português. Então os meus colegas até ficavam brincando comigo me chamavam de português. Aí tinha um colega meu baiano que ele é completamente português assim de aspecto né, e ele ficava me chamando português. Eu dizia: “Não cara você é que é português, só que você veio de lá há mais tempo.”
Existem diferenças, existem palavras graficamente, ortograficamente são iguais, mas com significados diferentes. Então mesmo na escrita. Eu fiz comunicação social, eu fazia textos e na hora da correção, o professor dizia: “Mas essa palavra não existe”. E eu dizia: “Mas existe no português de Portugal”. A gente discutia, íamos ver no dicionário, realmente existia só que ninguém usava no contexto brasileiro.
E aí vem o papo do professor, a gente sentava junto. O professor fala: “Bom dia”, eu não entendia, aí eu falava “Samba, português de Brasil é assim?, o professor fala rápido. Eu não tô entendendo nada.” E era aula de matemática. Eu ficava estressada, poxa, eu não vou comer, porque eu não entendi matéria hoje. Aí depois eu cheguei e disse “Professor eu não tô entendendo o seu sotaque, não tô entendendo nada, quando o senhor fala parece que eu tô ouvindo outra língua”, aí ele: “Ó, você não disse que o seu país é colônia portuguesa?” “Não, mas o sotaque não entra.”
Para muitas pessoas, mesmo para professores universitários a África era um país. “Ah, você veio de onde?, da África?”. “Sim, da Guiné Bissau”, “Ah, Guiné Bissau, região da África”. Quer dizer, Guiné Bissau pra eles é como Brasil, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro.
Jornais de Brasil inteiro, prestam atenção mais aos Estados Unidos e a Europa. Mas quando dava alguma coisa da África, ou se falasse do seu país, pode ter certeza que a coisa é grave mesmo.
Durante a época da colonização portuguesa, os estudantes iam estudar em Portugal, fazer a faculdade em Portugal. E nessa altura apenas conseguiam ir os que tinham pais com mais posse, porque era um pouco mais caro. Com a independência, digamos Cabo Verde criou laços de cooperação com os diversos países do mundo: desde da então União Soviética até os Estados Unidos. E os estudantes foram tendo direito a bolsa, via governo de Cabo Verde, mas dentro de um quadro de cooperação desses países ajudando Cabo Verde.
Então eu tive a sorte de ganhar uma bolsa pra estudar no Brasil, não foi assim, uma escolha minha. Na altura, era meio assim, fazia essa seleção e te comunicavam: “Olha, você foi selecionado pra estudar”. Eu lembro, naquele dia eu tava jogando bola, lá, eu tava de férias, já tinha terminado, chegou um cara, e “Olha eu vi o teu nome numa lista aí, você vai pro Brasil”, eu falei “Oh, pô, que legal…”
Tinha uma pessoa do nosso bairro onde a gente morava que estava a trabalhar no setor de bolsa de estudos, então ela disse-me que viu duas vagas lá, ué. Nós nos candidatamos, uma vaga era etnologia a outra pedagogia. O colega meu disse: “Tu escolhe um eu escolho outro.” Ele escolheu psicologia, eu escolhi pedagogia, e foi assim.
Mas eu vi essas 3 bolsas irem para filhos de Ministros e toda essa gente. Então eu lembro numa reunião que eu pedi a palavra e disse pro Ministro “Mas eu tenho a nota alta e tem muitos colegas que tem nota alta e vocês estão atribuindo essas bolsas para alunos que nem tem média pra ir”, ai ele disse “Ah você é muito nova para entender esse processo, as vezes é preciso fazer outros cálculos que não a média”, esse tipo de coisa…
Na minha época você concorria, ganhava vaga e bolsa. Hoje é ou vaga ou bolsa e dificilmente você ganha tudo. E difícil mesmo você tá ganhando bolsa.
Todo estudante que chega em qualquer Estado e que tem um cabo-verdiano ele não fica na rua, ele pode nem conhecer. . . eu não conhecia aquelas pessoas, é só bater na porta: “a mi crioulo, a mi cabo-verdiano,  janben, cheguei”.
Eu cheguei no Brasil, dia 22 de fevereiro de 82, que era uma segunda-feira de carnaval, e eu de calça comprida, camisa manga comprida branca, abotoada até aqui em cima, em pleno carnaval, Rio de Janeiro, todo mundo de bermuda, de sunga de praia e a gente ficou meio apavorado.
Saí dessa cidade que você vê hoje, imagina isso há vinte anos atrás. Desembarquei no aeroporto de Congonhas com as malas e entrei na G.V.
Como eu passava todo o tempo a insistir em ir pra Portugal, voltar pra Portugal, jogar futebol, jogar futebol, jogar futebol, ele me mandou pro Brasil. Eu fui parar no Brasil como de castigo.
Quando chegamos lá encontramos um senhor que trabalhava na parte da Reitoria que fica no Icaraí, em Niterói. Ele era um cearense, o nome dele Nascimento. Então chegamos lá com mala e tal, ( e perguntamos) “onde que é a residência do estudante pra  gente se instalar?”, “residência, para se instalar?, residência nem pra mim aqui imagina pra vocês”.
Em 82 foram 10 estudantes para o Brasil, sendo eu, fazendo arquitetura na Federal do Rio de janeiro.
Naquela época iam em média 100 estudantes por mês. Então quando eu estava lá em São Paulo éramos mais de 120 estudantes no centro de São Paulo.
Tinha mais dois colegas, e a gente ia pra mesma escola, e um deles hoje é o primeiro ministro.
Eu fui sabendo que minha mãe não tinha condições de me mandar dinheiro todos os meses, tinha que trabalhar.
Nós tínhamos em comum esse problema da bolsa ser minúscula, e não dar prá nada, você passa nas vitrines maravilhosas e não podia comprar nada, era uma tortura.
Depois eles pegaram os U$250 dólares e transformaram em CR$ 250 mil cruzeiros. Mas mesmo assim, em 1983, ainda dava para viver com aquilo.
Bons tempos, né, o Estado, tinha assim, uma, era o grande promotor da educação.
O estado não está preparado pra receber o estudante, portanto o estudante vai estuda, faz graduação, faz monografia mas eles não, não sabem o que você fez, não perguntam. Então você chega aqui e começa a procurar emprego.
Porque quando enviaram estudantes pra lá, não fizeram um estudo para dizer: ‘ah, cabo-verdiano precisa, Cabo Verde precisa, o mercado precisa de tantos médicos, ah, vamos investir em determinado setor, daqui há cinco anos vamos precisar de tantos profissionais nesse setor. Não pensaram nisso, mandaram um monte de gente pra fazer advocacia, mandaram um monte de gente prá fazer administração, mandaram pouco jornalista, prá fazer comunicação pouca gente, mandaram até gente prá fazer engenharia aeronáutica.
Você procura um eletricista, não encontra, mas entretanto encontra n economistas, n juristas, e um país não se faz só com juristas e economistas, né?
E eu tava voltando, tinha feito comunicação social, e aqui não existe mercado em comunicação social. 
Esse é o grande problema que os meus colegas enfrentam quando voltam, você demora um tempo prá encontrar um emprego, depois demora um tempo prá ir morar na sua casa, demora um tempo pra você ter uma estabilidade prá ter dinheiro pra pagar um aluguel, entendeu?
Eu cheguei na Guiné, na altura, eu recebia 45 mil pesos, era o salário do quadro superior no Estado, eu trabalhava na prefeitura. Eu tinha que montar minha casa, fui ver quanto custava uma cama. Uma cama de casal custava 2 milhões, um jogo de panela custava 240 mil, eu ganhava 45 mil. Uma geladeira custava 4 milhões. Eu falei: bom, nunca vou conseguir montar a minha casa.
Já no Brasil a relação  com o professor é muito mais próxima, muito mais próxima. Para mim era estranho ouvir colegas brasileiros chamar o professor por você, era estranho.
Porque o Brasil tem uma forma muito cativante, o brasileiro, de ser, de estar, de conviver, de receber, isso nos faz ser assim também.
Quando eu cheguei pedi licença, bom dia, da licença e tal. Como é nosso hábito lá né, esperando que o professor me mande entrar. Eu não sabia que eu pôxa podia falar bom dia e entrar. Bom dia e eu fiquei lá, e ele ficou lá, “vai ficar aí, não vai entrar?”. Aí um colega que tava lá na porta: “o que você veio fazer aqui?”, “eu vim pra aula”. Ele disse “não, aqui é na universidade”, eu fiquei logo mal, poxa, esse cara tá achando que errei de lugar, “eu vim estudar aqui com você”.
Temos que mudar a freqüência. Isso aqui conecta com Lisboa que é uma coisa assim: qualquer coisa que a gente tem quer fazer aqui vai pedir a bênção lá em Lisboa prá ver se funciona ou não funciona.
No Brasil você vê muitas experiências, você chega em Cabo Verde, você propõe eles dizem “não vai dar certo, já foi tentado isso antes e não deu certo, ademais aqui nem chove…
Eu tenho colegas que estudaram em Coimbra, e eu acho que eles são todos frescos, homem ou mulher, pra mim é. Porque vêm todo mundo com o nariz empinado, estudou em Coimbra, sabe como é que é…   Eu estudei na USP! Então quando todo mundo diz, sou de Coimbra, não sei quê, é peraí, eu sou da USP, qual é o problema?
Porque tinha essa coisa os pais ah, não Coimbra, Lisboa sabe, ah não tem que estudar em Portugal porque o Português de Portugal é que é o Português. Você vai pro Brasil, Brasil é um país de farra.
Na Guiné a gente sente isso muito. O cara que formou em Portugal tem que ser tratado como doutor, ele faz questão, exige que seja tratado por doutor.
Em Cabo Verde é passada uma mensagem, que vem desde a colonização, que brasileiro não gosta de trabalhar. Então as vezes pra te chamarem, por exemplo preguiçoso, a gente chama o brasileiro.
O Brasil lidera no mundo da Internet, a sua presença na Internet. Pode até ser que o conteúdo não seja dos melhores, até que tem grandes conteúdos na Internet. Mas essa capacidade de estar presente, de readaptação, de fazer coisas novas. Você vai hoje é um site com uma cara, amanhã, tem outra cara. Porque alguém dormiu a noite e achou: epa, se eu fizer isso vai ser legal e faz, tá vendo.
A história da Guiné Bissau nos mostrou que dos bons quadros que saíram no setor econômicos, vieram todos do Brasil.
Eu acho que o sistema que a gente tem aqui vai sofrer um duro golpe quando o pessoal que formou no Brasil chegar na maioria dos cargos, nos lugares  de decisão.
Se eu for trabalhar no governo e tiver que fazer acordos a primeira prioridade é do Brasil. 
 O Brasil tem seus interesses estratégicos nessa zona. Eu acho que Brasil tem interesse em aprofundar  a sua relação com Cabo Verde, não porque Cabo Verde construiu o mercado, mas porque construiu um grande espaço de identificação cultural.
Muitas experiências que Cabo Verde irá passar, Brasil já passou há muitos anos já tem uma experiência, já pode falar, da experiência brasileira já pode ter pessoas que possam dá, que possam ajudar-nos a pensar, não trazer modelos pré concebidos.
A saudade que eu sentia, o que eu sentia da Guiné, eu nunca pensei que ia sentir se saísse daqui. Porque você pensa assim: ah é tão difícil aqui, eu vou, quem sabe?, se der certo lá, eu fico por lá, né… Mas desde o primeiro ano que eu cheguei no Brasil, eu sabia que eu não ia ficar.
Pensei em ficar no Brasil, mas eu dependia muito dos meus pais, foi um dos motivos pelo qual eu não fiquei no Brasil. E eu gostei, eu gosto também muito da Guiné, gosto muito da minha Guiné, gosto muito da Guiné.
Eu acho que a Guiné Bissau pra mim é isso: é o meu país, é o meu espaço, é o meu lugar, é a minha gente, é a minha cultura, a minha comida.
Sempre eu digo eu vou voltar pro meu país, é porque, o país precisa de mim, por isso saí, pra formar, pra voltar lá.
Só saindo que você reconhece o tanto que isso aqui te dá saudade as coisas pequenas que você achava tão fúteis, nossa, em tudo isso você pensa.
Você passa a amar as coisas pequenas, as coisas miúdas que antes você nem dava valor. Passei a amar a Guiné muito mais do que quando eu tava aqui.


