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RESUMO 

O contexto da colonização, os impactos da pós-colonização e como se deu o processo da 

descolonização no Haiti deixou marcas intrínsecas de sofrimento na vida de muitos sujeitos 

haitianos. Para discutir essa questão, destacamos como abordagem metodológica uma revisão 

da literatura, a partir de teóricos como Frantz Fanon em Os Condenados da Terra (1960) e 

Pele Negra, Máscaras Brancas (1952), que inspira a problematizar a questão da colonização e 

pós-colonização. Em consonância com este, abordamos, também os postulados de Achille 

Mbembe, em Crítica da Razão Negra (2019), que nos leva construir outro gesto de 

interpretação, acerca do processo migratório dos haitianos, a partir da colonização e 

descolonização nas colônias francesas como o Haiti. Ainda nesse contexto, ingressamos na 

diáspora presente no Haiti na percepção dos escritos de Dubois (2012), que discorre acerca 

dos entendimentos que se tem por diáspora. Ainda nessa temática, utilizamos os escritos de 

Silva e Corsini (2019). O processo de diáspora se reflete de forma intensa na identidade 

desses sujeitos, que a partir da pós-modernidade, abre um campo de discussão para a 

fragmentação desta identidade num mundo globalizado que altera as relações entre as pessoas. 

É nos escritos de Hall (2006) e Rajagopalan (2003a, 2003b, 2003c), que temos maior clareza 

acerca do processo de formação da identidade desses sujeitos, de modo que, para 

compreendê-los no contexto da Universidade, há que se considerar todos os fatores 

mencionados, além de se fazer necessário que o processo de ensino e aprendizagem se dê a 

partir de uma prática docente que leve em conta o contexto histórico e social do discente 

imigrante. O trabalho em questão foi pautado pelo dispositivo analítico concernente da  

Análise de Discurso de linha francesa na ótica de Pêcheux (1995), Orlandi (2015) e 

Maingueneau (2015) que nos possibilitam ir além das palavras proferidas pelos nossos 

entrevistados acerca do acolhimento na instituição, fator preponderante para compreendermos 

o processo de ensino e aprendizagem, bem como, o desenvolvimento de relações interpessoais 

dos agentes que constituem a Instituição, a partir de um contexto histórico e social em que o 

sujeito não é um mero enunciador, mas um sujeito imbuído de conhecimento e formações 

ideológicas que o atravessaram desde o momento de sua constituição. 

 

Palavras-chave: Imigração. Língua. Identidade. Interculturalidade. Colonização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The context of colonization, the impacts of post-colonization and how the process of 

decolonization in Haiti took place left intrinsic marks of suffering in the lives of many 

Haitians. To discuss this issue, we highlight as a methodological approach a literature review, 

based on theorists such as Frantz Fanon in Os Condenados da Terra (1960) and Pele Negra, 

Máscaras Brancas, which inspires us to problematize the issue of colonization and post-

colonization. In line with these, we also address the postulates of Achille Mbembe, in Crítica 

da Razão Negra (2019), which makes us build another gesture of interpretation, about the 

migratory process of Haitians, from colonization and decolonization in French colonies like 

Haiti. Still in this context, we enter the diaspora present in Haiti in the perception of the 

writings of Dubois (2012), who talks about the understanding that one has for diaspora. Still 

on this theme, we use the writings of Silva and Corsini (2019). The process of diaspora 

reflected in a great way in the identity of these subjects, which from post-modernity onwards, 

opens a field of discussion for the fragmentation of identity in this globalized world that alters 

the relationships between the world and people. It is in the writings of Hall (2006) and 

Rajagopalan (2003a, 2003b, 2003c) that we have a clear understanding about the process of 

these subject’s identity formation in order to understand them in the context of the University 

in which all mandatory factors are necessary in addition to a teaching and learning process 

based on a teaching practice that takes into account the historical and social context of the 

immigrant student. The work in question was guided by the analytical device concerning the 

Discourse Analysis of the French line from the perspective of Pêcheux (1995), Orlandi (2015) 

and Maingueneau (2015), which allow us to go beyond the words spoken by our interviewees 

about welcoming in the institution, a preponderant factor for understanding the teaching and 

learning process, as well as the development of interpersonal relationships, between agents 

who acquire the institution, from a historical and social context in which the subject is not a 

mere enunciator, but a subject imbued with knowledge and ideological formations that 

crossed it from the moment of its constitution. 

 

KEYWORDS: Immigration. Language Identity. Interculturality. Colonization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO 9 

INTRODUÇÃO             13 

 
1 SEÇÃO - A IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 15 

1.1 Condenados da terra: um olhar sobre o processo de colonização das colônias 

francesas 15 

1.2 O negro haitiano e o reconhecimento do sujeito por trás das máscaras brancas 23 

1.3 Colonização e o pós-independência da Colônia Francesa do Hait 26 

1.4 Acre e Porto Velho: a rota da mobilidade Haitiana        35 

2 SEÇÃO - QUESTÕES IDENTITÁRIAS E DE PODER A PARTIR DO USO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA NA UNIVERSIDADE 42 

2.1 O conceito de identidade e o sujeito haitiano 42 

2.2 A identidade linguística do sujeito haitiano 43 

2.3 A Universidade e a responsabilidade de um ensino intercultural 48 

2.4 O conceito de responsabilidade intercultural 51 

2.5 A política linguística na unir como ruptura da língua a serviço do poder 53 

3 SEÇÃO  A ANÁLISE DE DISCURSO FRANCESA COMO METODOLOGIA 

INVESTIGATIVA DOS DISCURSO DO DISCENTE IMIGRANTE NA UNIR 58 

3.1 As propostas da análise do discurso de linha francesa 58 

3.2 Caminhos da pesquisa 64 

3.3 Análise das entrevistas 67 

3.3.1 Língua materna versus outras línguas 67 

3.3.2 A permanência nas terras brasileira 73 
3.3.3 A língua no processo de ensino e aprendizagem na sala de aula 78 

3.3.4 O acolhimento institucional aos imigrantes haitianos 86 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 89 

REFERÊNCIAS 93 

ANEXOS 97 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Reler Fanon hoje significa assumir como nossas e nas circunstâncias 

que são as nossas algumas das questões que insistia em colocar no seu 

tempo e que estavam relacionadas com a possibilidade de cada ser 

humano e de cada povo se erguer, de caminhar com os próprios pés, 

de escrever com seu trabalho, suas mãos, sua face e seu corpo sua 

parte da história deste mundo que todos temos em comum e do qual 

todos somos partes interessadas e herdeiros [...]. Seu projeto de 

elevação coletiva na humanidade. Essa busca irrefreável e implacável 

da liberdade, exigia, a seu ver, a mobilização de todas as reservas da 

vida (MBEMBE, 2019, p. 281). 

 

 

Utilizo a citação de Achille Mbembe (2019) para justificar o motivo das escolhas 

durante a minha trajetória enquanto pesquisadora. Análoga às ideias propostas por Fanon 

(1968, 2008), as minhas inquietações a respeito da temática da imigração haitiana começam 

no ano de 2019, quando fui aprovada no Programa de Pós-Graduação em Letras da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Por intermédio da minha orientadora Marília 

Pimentel Cotinguiba, conheci o Programa de Extensão que atende imigrantes de várias 

nacionalidades, dentre estes: os haitianos. O programa em questão traz um título muito 

significativo, Migração Internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e inserção social 

de imigrantes em Porto Velho, que reverbera em seu desenvolvimento uma contribuição 

fundamental para que os imigrantes sejam inseridos na sociedade no país de acolhida. 

Nesse momento, ainda com as poucas leituras teóricas da pós-graduação, tive contato 

com a dissertação de Mestrado, da professora Roziane da Silva Jordão (2017), intitulada A 

mulher haitiana em Porto Velho, Rondônia: imigração e gênero que falava sobre a temática 

imigração, mas que está mais voltada para a questão de gênero. O estudo realizado por esta 

pesquisadora é pautado no fluxo de mulheres haitianas que migraram em direção ao estado de 

Rondônia. Assim, a partir de uma pesquisa de campo, Silva (2017) procurou ouvir as 

narrativas orais dessas mulheres no seu cotidiano, porém o recorte dado pela pesquisadora 

naquele trabalho não teve como foco os aspectos linguísticos. 

Objetivando atender as expectativas do programa de pós-graduação, decidi 

direcionar minha pesquisa para a identidade linguística do sujeito imigrante haitiano dentro da 

UNIR/RO, por ter me identificado com a temática da imigração e fazer parte atualmente do 

programa de extensão, coordenado pela professora Marília Pimentel. Minha experiência nessa 

ação ampliou meu olhar para vários aspectos que ainda não havia me inquietado. Por isso, 

comecei a me questionar sobre qual contribuição a minha pesquisa poderia trazer sobre as 
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narrativas que sempre partem da ideia de que a imigração haitiana para o Brasil teve como 

fator primordial o terremoto que aconteceu, em 2010, no Haiti. 

Assim, com essas inquietações cheguei ao Grupo de Pesquisa História e Cultura, 

Linguagem e Identidade e Memória (GPHCLIM), em 2020, coordenado pelo professor 

Gerson Albuquerque, da Universidade Federal do Acre. A partir das leituras e dos debates 

realizados outras inquietações surgiram acerca da temática imigração. 

As discussões teóricas realizadas no grupo de estudo contribuíram para que eu, 

enquanto pesquisadora, pudesse entender o misto de sentimentos que me envolveram quando 

comecei a trabalhar no programa de extensão. É nesse exato momento que compreendi que eu 

tinha uma visão muito pautada num viés colonizador, que estava trazendo para minha 

pesquisa uma visão carregada de “verdades”, e por isso, era necessário me apropriar de uma 

teoria que possibilitasse sair dessas afirmativas “verdadeiras” e a não fazer “mais do mesmo”. 

Ressalto isso, primeiramente, porque confesso que cheguei a pensar, com muita 

pretensão, que fosse possível dizer que os haitianos possuíssem uma identidade linguística. 

Segundo, porque eu não sabia que as minhas reações ao chegar à sala de aula do Curso de 

português para imigrantes e/ou refugiados e sentir medo daquelas pessoas que por serem 

negras e falarem outras línguas me deixariam atemorizada. Esse sentimento provém de um 

discurso colonizador que me atravessou ideologicamente, de que o negro é mau, é assustador. 

Sei que isso foi reflexo da minha construção histórica que me formou e me fez enxergar 

assim. Ou seja, eu nunca me considerei preconceituosa, isso estava apenas no plano do 

inconsciente. Por conta de todo esse contexto e dessa configuração a qual eu trazia comigo e 

desconhecia, vi a necessidade de me desconstruir também do ponto de vista teórico-

metodológico.  

Assim, busco trilhar um caminho metodológico em que não reproduza os discursos 

prontos e circulantes a respeito dos haitianos e  sobre o processo de imigração sob uma única 

perspectiva, mas destacar narrativas outras, com ênfase no sujeito e nos discursos que eles 

enunciam, não apenas para dar voz, porque esses sujeitos, eles já têm voz, mas em uma 

perspectiva de me colocar como ouvinte, ouvindo o que têm a dizer sobre a experiência 

linguística vivenciada no contexto universitário. Assim, sublinho a importância do grupo de 

pesquisa MIMCAB e do Observatório das Migrações em Rondônia, ambos liderados pela 

professora Marília Pimentel, da Unir, pelo aprendizado por meio de leituras, debates e 

reflexões. 

Ademais, encontrei nas obras de Stuart Hall (2006), Michel de Certeau (1982), 

Michel Foucault (2015), Frantz Fanon (1968, 2008) e Achille Mbembe (2019) o referencial 
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teórico inicial que inspiraram a minha pesquisa. Esses intelectuais indicam que mesmo 

parecendo que este trabalho seja historiográfico, é um trabalho no campo da linguagem, 

porque é por meio da linguagem que as construções históricas, ideológicas e sociais se 

materializam. 

Esses teóricos nos convidam a desconstruir as narrativas hegemônicas que ganharam 

ênfase na colonização e são perpetuadas na escrita acadêmica de inúmeros trabalhos. O 

desafio que me foi proposto foi ler além das palavras, o não dito, ler os trabalhos que estão 

prontos e me perguntar que verdade eu desejo enunciar, apenas o discurso da mídia, das 

instituições, ou ir além, buscando uma compreensão mais alargada e profunda. 

Ao estabelecer uma relação direta entre tais referenciais e o meu projeto de pesquisa, 

tornou-se claro que, embora eu tivesse buscando analisar a construção da identidade 

linguística do sujeito imigrante haitiano dentro da UNIR, eu precisava ver os meus conceitos 

teóricos iniciais e, a partir de Hall (2006), pude perceber que precisava romper com essa ideia 

de que é possível ter uma identidade linguística fixa e estável de sujeitos que estão em 

constante deslocamento e contato com outras línguas. Uso essa perspectiva agora em meu 

trabalho para romper, desconstruir e afirmar que essa identidade é fragmentada e plural nesse 

mundo pós-moderno. 

Com relação ao termo imigração faço uma escolha ética por Fanon (1968, 2008) 

para construir outro gesto de interpretação, uma narrativa outra sobre o processo migratório 

dos haitianos, a partir do processo de colonização e descolonização das colônias francesas, 

dentre elas, o Haiti. Trazemos essa discussão não para mostrar a origem dos problemas 

econômicos desse país e do processo migratório, mas para compreender o processo de 

constituição da identidade desses sujeitos.  

Seguindo os postulados de Foucault (2015), não acredito nessa ideia essencializada 

de origem, mas tomo como ponto de partida o processo de colonização para mostrar como os 

povos colonizados se reconheceram enquanto ser humano diante do colonizador para lutar 

pela independência e que essa luta culminou não apenas na libertação nacional, mas também 

na tomada de consciência desse colonizado haitiano negro que começa a indagar as 

“verdades” postas pelo colonizador. 

Ao conceber a ideia de que a História é uma escrita, De Certeau (1982) defende que 

a história é uma narrativa que contempla um único olhar, assim por meio de uma narrativa 

registrada apenas pelo olhar do colonizador temos uma escrita fabricada. Essa escrita também 

é uma escolha, e ao fazer escolhas, fazemos recortes e deixamos outras possibilidades de lado. 

É importante destacar as contribuições de Rajagopalan (2003ª, 2003b, 2003c) na discussão 
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sobre a questão da identidade linguística, no contexto da globalização e o excesso de 

informações que somos expostos em que as instabilidades na linguagem alteraram as relações 

no mundo. O diálogo estabelecido com esse referencial teórico vai delineando a pesquisa e 

afunilando as categorias de análise. 
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INTRODUÇÃO  

 

O estudo sobre O imigrante haitiano: a identidade linguística no contexto 

universitário na Fundação Universidade Federal de Rondônia – Campus José Ribeiro Filho 

torna-se relevante justamente por tratar de sujeitos que agora não são vistos apenas como 

imigrantes que vieram em busca de uma vida melhor, mas de outra posição de sujeito que 

agora também é aluno e precisa estar inserido dentro desse contexto universitário. 

Apontamos outra narrativa sobre a questão da fragmentação da identidade linguística 

do sujeito haitiano e da Política Linguística da Universidade, regulamentada pela Resolução 

nº 190, de 27 de março de 2020, aprovada em um momento atípico devido a pandemia Covid-

19, que assola o Brasil e o mundo. A aprovação dessa Política Linguística é um passo 

fundamental para que possamos repensar nossas práticas de ensino, de modo que possamos 

garantir aos discentes, que possuem outras línguas maternas, a valorização e o respeito à 

diversidade linguística e cultural.  

No decorrer da pesquisa, destacamos a importância dos materiais didáticos utilizados 

pelos docentes na desconstrução de práticas homogeneizantes e colonizadoras, a partir de uma 

concepção de língua em uma perspectiva dialógica e intercultural. Consideramos que uma 

perspectiva educacional que desenvolva o ensino e aprendizagem da língua levando em 

consideração os diferentes sujeitos, o contexto social e as condições de produção em que eles 

estão inseridos, pode levar esse aluno a aprender com mais humanidade uma segunda língua. 

Constatamos que o docente tem um papel de extrema relevância nesse processo, não basta 

apenas reconhecer as diferenças linguísticas e culturais, há necessidade de usá-las como uma 

rica proposta pedagógica na sala de aula. 

Nessa perspectiva, tendo em vista que a UNIR já possui uma Política Linguística, 

partimos da hipótese de que essa Política Linguística precisa ser aplicada para os imigrantes 

haitianos que são alunos dos cursos de graduação e pós-graduação.  A hipótese formulada 

acima pode ser desdobrada em três questões que servirão de eixo norteador para a presente 

pesquisa. Essas perguntas são: I) o processo de compreensão da língua nas aulas da graduação 

e pós-graduação, tendo em vista que os haitianos não dominam a língua portuguesa, dificulta 

o processo de ensino-aprendizagem? II) as diferenças interculturais são valorizadas pelo 

docente na sala de aula? III) na percepção do discente, os docentes utilizam práticas 

homogeneizantes ou estão trabalhando dentro de uma concepção intercultural de ensino? 
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No que diz respeito ao objetivo geral, este trabalho pretende analisar a identidade 

linguística do sujeito imigrante haitiano no contexto universitário na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia-Campus José Ribeiro Filho. Assim, com os objetivos específicos esta 

dissertação pretende (i) investigar os fatores que levaram os haitianos a escolher a 

Universidade Federal de Rondônia; (ii) compreender na perspectiva dos discentes haitianos, 

dificuldades para a compreensão da língua portuguesa nas aulas de graduação e pós-

graduação; (iii) identificar, a partir da perspectiva discente, a valorização da interculturalidade 

na ministração das aulas dos docentes. 

Para realização da pesquisa foram convidados três discentes haitianos, que aceitaram 

prontamente o convite. As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas para o 

melhor tratamento dos dados à luz do dispositivo teórico da Análise de Discurso de linha 

francesa. 

Esta dissertação encontra-se assim estruturada: introdução, seguida de três seções, as 

considerações finais, referências. Na primeira seção, descrevemos o contexto da colonização 

das colônias francesas e os impactos que ela causou no pós-independência e como se deu o 

processo de descolonização no Haiti. 

Na segunda seção, discutimos a questão da identidade e do sujeito a partir da pós-

modernidade, mostrando a sua fragmentação nesse mundo globalizado, em que as relações 

entre o mundo e as pessoas são alteradas. Ademais, buscamos nesta seção, entender, na 

perspectiva do discente, como se dá o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, a 

partir de uma prática docente que leve em conta a pluralidade cultural. 

Na terceira e última seção, analisamos os dados obtidos no decorrer da pesquisa. 

Essa parte foi dividida em tópicos e analisados à luz da metodologia da Análise de Discurso. 

As discussões problematizam a língua materna e a aquisição da língua portuguesa pelos 

imigrantes. Pelo fato desses sujeitos se encontrarem em mobilidade, muitos deles falam além 

da sua língua materna, outras línguas. Discorremos também acerca da permanência destes 

sujeitos em terras brasileiras, uma vez que muitos já possuem uma certa “instabilidade” no 

país, e que também estão cursando graduação na UNIR. Por fim, temos as considerações 

finais da pesquisa com os discentes imigrantes da UNIR que amplia nosso horizonte em 

relação a forma como eles são acolhidos e atravessados pela língua materna do país de 

acolhimento, contribuindo para a formação de uma nova identidade linguística. 
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1 SEÇÃO - A IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO 

 

Nesta seção, foram escolhidas duas categorias de análise para nortear a escrita: 

imigração e colonização. Primeiramente, foi descrito o contexto da colonização das colônias 

francesas e os impactos que ela causou no pós-independência, bem como, as circunstâncias 

em que ocorreu o processo de descolonização no Haiti. Por segundo, a partir do contexto da 

independência haitiana, foi abordado como se deu o processo da diáspora por meio da 

migração, assim como, um recorte para a imigração em Porto Velho, Rondônia. 

 

1.1 Condenados da terra: um olhar sobre o processo de colonização das colônias 

francesas 

 

Para discutir como se deu o processo de colonização das colônias francesas, foi 

escolhida a obra Os Condenados da Terra (1960) e Pele Negra, Máscaras Brancas de Frantz 

Fanon (2008), pela relevância de seus estudos sobre a questão da colonização e pós-

colonização. Embora a sua escrita deixa bem evidente que o lugar de sua fala é a Argélia, é 

natural da colônia francesa da Martinica. 

Nesse sentido, procura-se problematizar como se deu o processo de colonização, 

assim como os seus efeitos devastadores na vida dos colonizados, mesmo no pós-

independência. Assim, seu olhar será lançado sobre como a violência sofrida na colonização 

implicou a violência absoluta no processo de descolonização. 

Para Fanon (1968, p. 25), a descolonização é: 

 

[...] simplesmente a substituição de uma “espécie” de homens por outra “espécie” de 

homens. Sem transição, há substituição total, completa, absoluta. Sem dúvida poder-

se-ia igualmente mostrar o aparecimento de uma nova nação, a instalação de um 

novo Estado, suas relações diplomáticas, sua orientação política, econômica. Mas 

nós preferimos falar precisamente desse tipo de tábula rasa que caracteriza de saída 

toda descolonização. 
 

Seguindo esse conceito postulado por Fanon (1968), ao abordar a descolonização, é 

necessário compreendê-la como um processo histórico no qual só é possível encontrar sua 

inteligibilidade quando formos capazes de discernir esse movimento que lhe dá forma e 

conteúdo, o que não é algo fácil de entender, justamente, porque em nossa construção 

enquanto sujeitos, fomos forjados, constituídos, a partir do que o olhar do europeu 

colonizador estereotipou sobre nós. É, por isso, que em vários momentos será enunciada uma 
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visão positivista, essencializada do nosso lugar de fala que é a Amazônia, particularmente, de 

Porto Velho, Rondônia, de Rio Branco, Acre, como um lugar vazio, lugar de atraso, de 

distância geográfica com as grandes metrópoles. Há um conflito muito grande em assumir na 

escrita, um discurso que não seja o do colonizado.  

Por isso, que Fanon (1968, p. 26) aborda que: 

 

[...] a descolonização é o encontro de duas forças congenitamente antagônicas que 

extraem sua originalidade precisamente dessa espécie de substantificação que 

segrega e alimenta a situação colonial. Sua primeira confrontação se desenrolou sob 

o signo da violência, e sua coabitação – ou melhor, a exploração do colonizado pelo 

colono – foi levada a cabo, com grande reforço de baionetas e canhões. O colono e o 

colonizado são velhos conhecidos. 
  

A descolonização, assim como a colonização, também é marcada pela violência, o 

colono ao explorar, ao tirar tudo, a vida, a dignidade, o sentimento de existência do ser 

humano colonizado, mostrou-lhe que a libertação também só poderia ser adquirida por meio 

da violência. Nesse contexto, a descolonização não passa despercebida, justamente porque ela 

modifica esse ser colonizado, excluído, silenciado e transforma-o em um ser presente e 

narrador de sua história, que começa a desorganizar a sociedade indagando “as verdades” 

postas pelo colonizador. Essa desorganização da sociedade imprime um novo ritmo, 

 
[...] introduz no ser um ritmo próprio, transmitido por homens novos, uma nova 

linguagem, uma nova humanidade. A descolonização é, em verdade, criação de 

homens novos. Mas esta criação não recebe sua legitimidade de nenhum poder 

sobrenatural; a “coisa” colonizada se faz no processo mesmo do qual se liberta [...] 

(FANON, 1968, p. 26). 
 

Essa discussão é extremamente relevante, justamente por ser um problema marcado, 

enunciado pela linguagem, para que possamos entender que são os discursos enunciados por 

meio da língua que transmitem a ideologia do poder, aqueles que mandam, e os que não são 

civilizados precisam ser domesticados para tornarem-se subalternizados. 

Nessa perspectiva, é muito latente a afirmativa de Fanon (1968) de que a 

descolonização só poderia acontecer por meio da violência, tendo em vista que foi o mundo 

colonial que criou as linhas divisórias que limitam as fronteiras entre colonizado e 

colonizador. É por isso que encontramos a grandeza ideológica da obra de Fanon (1968) ao 

enunciar que “[...] os últimos serão os primeiros. A descolonização é a verificação dessa frase. 

É por isto que, no plano da descrição, toda descolonização é um triunfo” (FANON, 1968, p. 

27). Ou seja, mesmo que a descolonização seja alcançada por meio da violência, do confronto 

entre essas forças antagônicas que alimentam a colonização, essa é a consequência a ser 

levada às últimas instâncias, dessa luta decisiva nesse mundo colonial que divide, que segrega 
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e coloca cada um em uma caixinha dentro das divisões estabelecidas. Ademais, é possível 

depreender que há uma linha divisória, “imaginária”, que divide o mundo colonizado em dois. 

“A linha divisória, a fronteira, é indicada pelos quartéis e delegacias de polícia [...] Criam em 

torno do explorado uma atmosfera de submissão e inibição que torna consideravelmente mais 

leve a tarefa das forças da ordem [...]” (FANON, 1968, p. 28). Esse excerto aborda muito bem 

como é feita essa divisão “imaginária” que marca as fronteiras entre esses mundos. De um 

lado, nós temos o soldado que marca a sua presença com a violência, sua linguagem com o 

colonizado é a violência e a opressão, a qual tira tudo do colonizado. Do outro lado, nós 

temos o colonizado, que além da violência sofrida, tem de lidar com a diferença entre um 

mundo habitado por colonos e colonizados, a partir dos estereótipos construídos sobre ele no 

sistema colonial. 

Fanon (1968, p. 29) destaca que a cidade enunciada para o colonizado é sempre vista 

como: 

[...] um lugar mal afamado, povoado de homens mal afamados. Aí se nasce não 

importa onde, não importa como. Morre-se não importa onde, não importa de quê. É 

um mundo sem intervalos, onde os homens estão uns sobre os outros, as casas umas 

sobre as outras. A cidade do colonizado é uma cidade faminta, faminta de pão, de 

carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma cidade: 

acocorada, uma cidade ajoelhada, uma cidade acuada. É uma cidade de negros, uma 

cidade: de árabes. 
 

O lugar que é reservado ao colonizado sempre é visto como ruim, como aquilo que 

existe de pior, um lugar miserável, onde impera a fome e a violência que os oprime e os leva a 

uma submissão alienante, ao ponto de termos uma cidade ajoelhada, conformada, diante do 

colonizador. Análogo às ideias de Fanon (1968), torna-se relevante trazermos à baila as 

discussões postuladas por Achille Mbembe (2019), em Crítica da Razão Negra. Essa obra 

também nos é muito cara, porque Achille Mbembe nasceu em Camarões, em 1948, colônia da 

França. Sua fala enuncia o lugar onde viveu na infância e experienciou a guerra durante o 

processo de colonização de Camarões, ou seja, a violência faz parte das memórias do autor.  

A descolonização começa efetivamente em 1964 – guerra de lógica total que a 

França realizou de forma parecida com a Argélia e com a colônia do Haiti, na qual a violência 

é levada a última instância, incluindo, decapitar pessoas para que servisse de exemplo do 

processo de violência contra o corpo, porque o corpo é um lugar central de dominação. É 

sobre isso que Mbembe (2019) aborda em seu livro. Embora ele não se considere um pós-

colonial, sua obra nos revela o seu interesse por Fanon (1968) e sobre essa desconstrução da 

ideologia decolonial, na qual temos um mundo que foi construído pela violência e pela 

colocação de um véu sobre as questões raciais em que o negro é posto no mundo como 
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mercadoria, como moeda de troca. E isso decorre de uma série de transformações, 

desapropriação da própria identidade do negro. 

O negro vendo-se como estranho e o branco vendo o negro como diferente, diferente 

de sua humanidade, objetos de não piedade, diferente na religião, cultura e sua cognição, 

considerado como inferior. Isso perpassa o reino entre a animalidade e a humanidade, em que 

o negro é visto sempre de forma negativa, sujeito de exploração, do mal, da sombra, é sempre 

uma presença incômoda e o branco visto como alguém que estava ajudando a civilizar o 

negro. 

O negro enunciado nesse estudo é negro haitiano escravizado na colônia francesa do 

Haiti, o qual vivenciou todo esse processo de violência na colonização. Tendo em vista, que 

não passava de uma mercadoria, como força de trabalho escrava nas grandes plantações de 

cana-de-açúcar, assim como nos engenhos da produção. Ou seja, esse negro haitiano nunca 

foi olhado como ser humano, mas como coisa, a serviço do enriquecimento da França.  

Mbembe (2019) vem dizer o contrário, o negro é humano tanto quanto o branco, o 

que desumaniza o negro é a mesma coisa que desumaniza o branco, é essa relação de 

coisificação, de violência, de transformação do outro naquilo que é mau, é ruim, que é 

inferior. O negro é visto como esse objeto de estranhamento no mundo, quando ele é retirado 

do seu continente de origem, a África, ele não se reconhece no outro continente, porque deixa 

de ser uma pessoa que se vê no seu lugar e passa a trabalhar para o outro expropriado da sua 

autonomia e da sua liberdade. Essa crueldade se dá entre o branco e o negro em todos os 

lugares do mundo. O negro é sempre o Outro, aquele que provoca medo e não é reconhecido 

na sua humanidade. 

Mbembe (2019) diz que o negro é humano por natureza. Essa sua desumanização, o 

faz lutar e resistir para sobreviver, para refazer sua cultura, e assim, ao ressignificar sua luta, 

contraditoriamente lhe sobressai uma força humana, é a força da sua superação, a 

ressignificação daquilo que ele pode mostrar para o mundo enquanto humanidade. 

O mundo colonial retalhou o mundo dentro dessas divisões, o de pertencer ou não a 

determinada raça, aqui compreendendo raça, enquanto diferenciação pela cor e pela origem. 

Além disso, a violência que foi operada pelos colonizadores na destruição dos seus modos de 

vida, será reivindicada, pois o passado volta para acertar as contas, assim que o colonizado 

decide organizar a massa colonizada para lutar não apenas pela libertação, mas pelo seu 

reconhecimento enquanto ser humano, tendo em vista que só a exploração não foi suficiente.  

O discurso colonial colocou o colonizado como incapaz de desenvolver valores 

morais, éticos, como incapaz de aprender, pois este sempre foi considerado um ser deformado 
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e impossível de ser recuperado, pois era mau. Logo, destituídos de seus costumes, tradições, 

mitos, e de sua língua, era “preciso colocar no mesmo plano o DDT que destrói os parasitas, 

portadores de doença, e a religião cristã que combate no nascedouro às heresias, os instintos, 

o mal” (FANON, 1968, p. 31). Toda ótica da dominação não é um enfrentamento ético e é 

pela linguagem que vemos disseminada uma política de ódio, de inferioridade, que 

desumaniza o colonizado, transformando-o em coisa, colocando-o como um animal para 

justificar as barbáries, o tratamento infantil e bestiário usado pelo colono. 

 
O colonizado sabe de tudo isso e dá uma gargalhada cada vez que aparece como 

animal nas palavras do outro. Pois sabe que não é um animal. E justamente, no 

instante mesmo em que descobre sua humanidade, começa a polir as armas para 

fazê-la triunfar (FANON, 1968, p. 32).  
 

Fanon (1968) ao enunciar o colonizado como aquele que carrega o sorriso largo, ao 

ser considerado como animal selvagem, faz essa representação porque sabe que não é um 

animal. É nesse momento que o colonizado se descobre enquanto ser humano. 

 

No contexto colonial, o colono só dá por findo seu trabalho de desancamento do 

colonizado quando este último reconhece em voz alta e inteligível a supremacia dos 

valores brancos. No período de descolonização a massa colonizada zomba desses 

mesmos valores, insulta-os, vomita-os (FANON, 1968, p. 32). 
  

Em suma, a descolonização só acontece quando o colonizado se reconhece como um 

ser humano e a partir dessa tomada de consciência passa a organizar as massas para 

conquistar a libertação colonial. É nesse processo que o colonizado passa por uma reinvenção 

ao se reconhecer como humanidade, não apenas para se reconhecer como negro, mas para ser 

reconhecido como ser humano que respira, que pulsa o coração da mesma maneira que o 

colono, que sua pele não vale menos do que a pele do indígena, do imigrante, do que a pele do 

branco. 

Por conseguinte, uma dimensão humana em todos os sentidos, para uma luta política 

que introduz um abalo no mundo, esses grupos se organizam para acertar as contas e cobrar 

no mundo dos brancos: a humanidade. 

 
Dela decorre toda a nova e revolucionária segurança do colonizado. Se, com efeito, 

minha vida tem o mesmo peso que a do colono, seu olhar não me fulmina, não me 

imobiliza mais, sua voz já não me petrifica. Não me perturbo mais em sua presença. 

Na verdade, é o contrário. Não somente sua presença deixa de me intimidar como 

também já estou pronto para lhe preparar tais emboscadas que dentro de pouco 

tempo não lhe restará outra saída senão a fuga (FANON, 1968, p. 34).  
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Vale ressaltar que esses aspectos encorajaram a luta de libertação, a qual fez aparecer 

à burguesia nacionalista, que por meio dos seus intelectuais colonizados disseminaram que 

não valeria a pena lutar pela independência e que o indivíduo se encerra em sua subjetividade. 

Todavia, o movimento multiforme da luta é coletivo, com/para o povo. 

Os intelectuais colonizados tiveram um papel fundamental nesse processo para a 

história que foi escrita sobre a colonização, o que por seu turno, está em consonância com a 

invenção escriturária, postulada por Michel de Certeau (1982) em sua A escrita da História, 

na qual somos indagados se a escrita não seria uma imagem invertida da prática. O que se 

pressupõe, é que há uma escrita em espelho, ou seja, uma escrita que é fabricada, inventada, 

narrada sob um único olhar. É assim que interpretamos as narrativas colonialistas, que se 

servem do passado para negar, para excluir, e continuam segregando até hoje. E isso é uma 

questão de linguagem, porque é por meio da linguagem que se produzem as narrativas 

 
O segredo na linguagem; seus jogos designam um retiro que se pode contar em 

lendas, invertendo as condutas do trabalho e do lugar. A escrita em espelho é séria 

por causa do que faz – dizer outra coisa pela reversão do código das práticas -; ela é 

ilusória apenas na medida em que, por não se saber o que faz, tender-se-ia a 

identificar o seu segredo ao que põe na linguagem e não ao que dela subtrai 

(CERTEAU, 1982, p. 95). 
 

 Assim, é que a escrita histórica controla as práticas das quais resulta, pois enquanto 

prática social ela determina o lugar de cada um nesse espaço das referências simbólicas, assim 

como tem o poder de excluir, de silenciar, ela tem o poder de trazer à tona os seus mortos que 

nunca tiveram voz e nem lugar de fala, para “exorcizar e reconhecer uma presença de morte 

no meio dos vivos. Representando nas duas cenas, ao mesmo tempo contratual e legendária, 

escrita performativa e escrita em espelho, ela tem o estatuto ambivalente de “fazer a história” 

(CERTEAU, 1982, p. 95). 

É assim que o sistema colonial utilizou os intelectuais colonizados, narrando, criando 

ficção a partir do olhar do colono, a partir da sua narrativa, os colonizados não puderam falar, 

não puderam fazer sua narrativa sobre a violência sofrida, e nem sobre a violência como 

forma de alcançar a liberdade, pois: 

 

[…] o colono faz a história. Sua vida é uma epopéia, uma odisséia. Ele é o começo 

absoluto: "Esta terra, fomos nós que a fizemos". É a causa contínua: "Se partirmos, 

tudo estará perdido, esta terra regredirá à Idade Média". Diante dele, os seres 

embotados, atormentados interiormente pelas febres e pelos "costumes ancestrais", 

constituem um quadro quase mineral no dinamismo inovador do mercantilismo 

colonial (FANON, 1968, p. 38). 
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A narrativa colonial sempre esteve posta aos subalternos, silenciados como essência 

positivista, como o início, como a origem de uma civilização que era moderna e tinha como 

missão civilizar aqueles países que não eram. É o que Michel Foucault (2015) em Nietzsche, a 

Genealogia e a História, vai destacar que a História é sempre contada sob um único olhar, e é 

legitimada em nossa sociedade como verdade absoluta. 

A partir da leitura de Foucault (2015) compreende-se que a História narrada, até 

certo ponto ficcional, não pode ser vista como verdade absoluta, e que não é possível encará-

la como um processo finalizado. E, talvez, essa seja uma das maiores dificuldades que os 

pesquisadores encontram, quando se propõem a estudar determinado objeto de estudo.  

Sempre querendo encontrar a origem, provar que o seu viés é verdadeiro, o pesquisador 

procura o tempo todo fazer isso a partir da escrita folheada enunciada por Certeau (1982), ao 

recorrer ao conjunto de cânones, as citações, a fonte, acaba-se por escrever sobre o real que é 

a história. É aqui que repousa a contribuição de Foucault (2015) em Nietzsche, a Genealogia e 

a História, pois leva a questionar o conceito de verdade que foi imposto pela Historiografia 

Oficial.  

A Genealogia Nietzschiana em Foucault busca dar lugar a uma leitura atenta de 

produções socioculturais a eventos como parte do processo de outros eventos, onde a 

recontagem da história não é uma busca por começos, já que o que a genealogia encontra nos 

inícios dos acontecimentos, das coisas: “a Genealogia é cinza, meticulosa e pacientemente 

documentária. Ela trabalha com pergaminhos embaralhados, riscados, várias vezes reescritos 

[...] “não é a identidade inviolável de sua origem e a dissensão de outras coisas é disparidade” 

(FOUCAULT, 2015, p.12). 

Nessa perspectiva, há que se mudar o olhar do sentido literal da palavra, no qual o 

pesquisador possa enxergar sob a ótica da multiplicidade que o evento possibilita, é expectar o 

passado, com a finalidade de proporcionar novos entendimentos que de alguma maneira 

possam mudar o presente. A preocupação enquanto pesquisador não deve ser a de confirmar a 

história oficial, mas abrir novas possibilidades, levando em consideração os sujeitos 

interpelados pela ideologia, pelas estruturas sociais, políticas e culturais. 

Sobre essa questão, Fanon (1968, p. 38) discorre sobre como no período colonial o 

colonizador impôs sua visão e versão da história: 

 

[…] o colono faz a história e sabe que a faz. E porque se refere constantemente à 

história de sua metrópole, indica de modo claro que ele é aqui o prolongamento 

dessa metrópole. A história que escreve não é, portanto, a história da região por ele 

saqueada, mas a história de sua nação no território explorado, violado e esfaimado. 

A imobilidade a que está condenado só pode ter fim se o colonizado se dispuser a 
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pôr termo à história da colonização, à história da pilhagem, para criar a história da 

nação, a história da descolonização. 
 

O dono do discurso, com direito à palavra é o colonizador. É ele que faz a história, 

mas sob a ótica da sua metrópole, ele não escreve a versão da colônia do Haiti como 

explorada, saqueada, violentada. Esse sujeito negro haitiano colonizado é silenciado e a 

história da nação, da descolonização é ficcionalizada, ao ponto de o colonizado vislumbrar a 

libertação apenas em sonho. 

Outro aspecto, que vale a pena destacar, é o estereótipo criado para o negro 

colonizado, de modo que convém discorrer acerca dessa questão sob duas perspectivas: a 

primeira é a concepção do negro colonizado como alguém que tem sedimentado nos músculos 

a agressividade, alguém que sonha em ocupar o lugar do colono, sua cólera é levada ao 

extremo pelo colono, ao ponto de matarem-se entre si em lutas tribais. A segunda, a partir dos 

estudos de Fanon (2008) em Pele Negra, máscaras brancas, depreende-se a concepção de 

negrofobia, a qual se refere à fobia que o homem branco tem em relação ao plano instintual e 

biológico do negro. É importante que se leve em consideração que sob essa perspectiva, o 

negro surge sobreposto ao branco e, aqui, encontra-se a hipótese de que o branco detesta o 

negro, justamente por se sentir impotente, inferior no que se refere à questão sexual. 

 

[...] Suponhamos, por exemplo, um grupo de quatro rapazes de quinze anos, 

esportistas mais ou menos assumidos. No salto em altura, um deles sai vitorioso com 

1,48 m. Se surgisse um quinto que o ultrapasse com 1,52 m, os quatro corpos 

sofreriam uma desestruturação. O que nos interessa é mostrar que, com o preto, 

inicia-se o ciclo do biológico nas fobias do europeu. Por exemplo, nenhum anti-

semita pensaria em castrar um judeu. Matam-no ou o esterilizam. O preto é castrado. 

O pênis, símbolo da virilidade, é aniquilado, isto é, é negado. A diferença entre as 

duas atitudes é clara. O judeu é atingido na sua personalidade confessional, na sua 

história, na sua raça, nas relações que mantém com seus ancestrais e seus 

descendentes. No judeu que é esterilizado, mata-se sua estirpe; cada vez que um 

judeu é perseguido, toda uma raça é perseguida através dele. Mas é na corporeidade 

que se atinge o preto. É enquanto personalidade concreta que ele é linchado. É como 

ser atual que ele é perigoso. O perigo judeu é substituído pelo medo da potência 

sexual do preto (FANON, 2008, p. 141-142). 

 

O corpo do negro é marcado, circunscrito como um lugar de memória, para que ele 

nunca esqueça que ele é inferior diante do branco. Entretanto, o negro representa o biológico, 

o genital, a virilidade e, isso é perturbador. O negro é representado pelo sexo, pelo tamanho 

do pênis, é isso que causa a negrofobia, o estereótipo de que nesse aspecto ele é superior ao 

branco. O homem negro não é visto, e sob essa ótica, ele não é um ser é apenas um membro. 

As reflexões de Fanon (2008) possibilitam perceber que o estereótipo do negro 

sempre é representado pelo Mal, e a compreensão sobre isso é necessária para que seja 
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compreendido o que se almeja trazer nesse estudo, que enquanto se pensa assim, ou reproduz-

se o discurso: positivista, colonialista, a humanidade continuará condenada a falar em vão do 

“problema negro”, com sua linguagem e expressão carregadas por esses preconceitos 

relacionados à negatividade: 

 
[…] o negro, o obscuro, a sombra, as trevas, a noite, os labirintos da terra, as 

profundezas abissais, enegrecer a reputação de alguém; e, do outro lado: o olhar 

claro da inocência, a pomba branca da paz, a luz feérica, paradisíaca. Uma 

magnífica criança loura, quanta paz nessa expressão, quanta alegria e, 

principalmente, quanta esperança! Nada de comparável com uma magnífica criança 

negra, algo absolutamente insólito. Não vou voltar às histórias dos anjos negros. Na 

Europa, isto é, em todos os países civilizados e civilizadores, o negro simboliza o 

pecado. O arquétipo dos valores inferiores é representado pelo negro (FANON, 

2008, p. 160). 
 

A respeito disso é preciso mencionar o quanto é complexo falar na desconstrução de 

estereótipos, é uma tarefa colossal e reafirma que na construção enquanto sujeito nesse 

contexto histórico e social o ser humano é interpelado pela ideologia. E talvez, por isso, 

embora o ponto de partida nessa discussão seja a questão da colonização na Argélia, em 

Camarões, não é possível restringi-la às essas colônias apenas, ela está interligada com a 

colonização francesa que aconteceu no Haiti, pois os aspectos colonizadores, de exploração, 

de fome, de miséria são os mesmos, como será abordado com mais ênfase mais adiante. 

 

1.2 O negro haitiano e o reconhecimento do sujeito por trás das máscaras brancas 

 

As obras de Fanon (2008) são carregadas de uma potência de conteúdo, ao mesmo 

tempo em que tem um tom provocativo e contestatório. O discurso enunciado em Pele Negra, 

Máscaras Brancas, ao abordar a experiência vivida pelo negro, mostra que mesmo com a 

independência, o negro colonizado não conseguiu superar o seu sentimento de inferioridade. 

Isso o diminui fazendo-o se sentir como alguém desprovido da capacidade de aprender. 

 

Enclausurado nesta objetividade esmagadora, implorei ao outro. Seu olhar 

libertador, percorrendo meu corpo subitamente livre de asperezas, me devolveu uma 

leveza que eu pensava perdida e, extraindo-me do mundo, me entregou ao mundo. 

Mas, no novo mundo, logo me choquei com a outra vertente, e o outro, através de 

gestos, atitudes, olhares, fixou-me como se fixa uma solução com um estabilizador 

(FANON, 2008, p.103). 
 

O sujeito negro fanoniano é interpelado por essa ideologia de objetificação do ser em 

relação ao Outro. Ele vive preso em casa, porque o Outro, o colonizado, olha-o com desprezo, 
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não o reconhece como “Ser humano e ele se submete para ser reconhecido. O Outro precisa 

reconhecê-lo, é o “ser para-o-outro” (FANON, 1968, 2008). 

O olhar do branco reafirma que ele não é civilizado, não sabe se comportar diante do 

branco.  Eis, claramente, a alienação que permeia a escrita fanoniana. O negro e o indígena 

colonizados, agora têm a liberdade, mas não se libertaram psiquicamente da escravidão 

mental que os aprisiona. O olhar indiferente do branco, ainda, o oprime com a indiferença, 

como a negação do seu corpo, do ser enquanto humano, pois a sua humanidade não foi 

reconhecida nem por ele mesmo, os estereótipos não cessaram com a independência das 

colônias: “o negro, o mal, a escuridão, o terror”, essas palavras ainda são carregadas de 

significações e reforçam a negação do olhar do branco. 

Por conseguinte, observa-se que a luta pela libertação nacional era importante, esse 

era o desejo coletivo de todos os colonizados, no entanto, a liberdade não foi suficiente. O 

colonizado quer muito mais do que ser livre, ele tem o desejo de ser reconhecido como 

homem. Fanon (1968) nos apresenta o negro como “descobrir-se objeto”, pois a visão do 

Outro constitui lhe como objeto, essa é a sua relação com o Outro. O negro se submete à 

objetificação do Outro-branco. Essa é alienação que permeia a escrita fanoniana, o sujeito 

negro não existe, enquanto outro sujeito e, por isso, é convocado a sair desse processo 

alienante. 

  
Como assim? Quando então eu tinha todos os motivos para odiar, detestar, 

rejeitavam-me? Quando então devia ser adulado, solicitado, recusavam qualquer 

reconhecimento? Desde que era impossível livrar-me de um complexo inato, decidi 

me afirmar como Negro. Uma vez que o outro hesitava em me reconhecer, só havia 

uma solução: fazer-me conhecer (FANON, 2008, p. 108). 
 

O processo de reconhecimento do sujeito negro postulado por Fanon (1968) tem 

como premissa indagar-se a partir do conceito de dignidade humana. Se olharmos para a 

religião, para a ciência e morfologia, elas afirmaram que o negro é um ser humano. O sujeito 

negro fanoniano reconhece-se como ser humano e percebe que o branco não é mais ser 

humano do que ele. 

E o reconhecimento do Ser enquanto humano é o que pode nos fazer olhar para trás e 

perceber que o fato de ser negro não é ser um idiota, um infantil, um zero à esquerda. Esse 

reconhecimento o faz perceber que muitas vozes que narraram à história, narraram a 

incapacidade do negro de aprender, ou seja, o negro, o colonizado teve sua voz silenciada na 

escrita da História. Os estudiosos brancos estavam enganados, o Ser-negro tem capacidade 
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intelectual, o seu cérebro, à sua inteligência podem ser desenvolvidas, pois já foi assim. Eles 

estavam errados. 

 
Revirei vertiginosamente a antiguidade negra. O que descobri me deixou ofegante. 

No seu livro L’abolition de l’esclavage, Schoelcher nos trouxe argumentos 

peremptórios. Em seguida, Frobenius, Westermann, Delafosse, todos brancos, 

falaram em coro de Ségou, Djenné, cidades de mais de cem mil habitantes. Falaram 

dos doutores negros (doutores em teologia que iam a Meca discutir o Alcorão). Tudo 

isto exumado, disposto, vísceras ao vento, permitiu-me reencontrar uma categoria 

histórica válida. O branco estava enganado, eu não era um primitivo, nem tampouco 

um meio-homem, eu pertencia a uma raça que há dois mil anos já trabalhava o ouro 

e a prata. E depois, havia outra coisa, outra coisa que o branco não podia 

compreender (FANON, 2008, p. 119). 
 

Ao sair da condição de alienado, o Ser-negro percebe que nesse processo de narrar à 

escrita da História, é necessário fazer algumas escolhas, assim como eliminar outras e na 

escrita escriturária, o negro haitiano, o colonizado não tiveram a oportunidade de falar. 

O Negro não precisa construir um sentido para sua existência e sua construção 

enquanto sujeito humano, isso já está posto e construído no processo histórico e social em que 

se está inserido. Por isso, é preciso tomar consciência e fazer escolhas éticas ao narrar a 

História. É preciso ter consciência que o conceito de universalidade não lhe cabe, pois não há 

um negro, há negros. Essa é a oportunidade histórica de desconstruir conceitos que a miséria, 

o mal, a fome é para o Negro. O Ser-humano negro deve se organizar politicamente e se 

integrar na vida nacional se preocupando em fazer homens conscientes,  

 
[...] Devemos erguer o povo, engrandecer o cérebro do povo, enriquecê-lo, 

diferenciá-lo, torná-lo humano. [...] Ser responsável num país subdesenvolvido é 

saber que tudo repousa definitivamente na educação das massas, na elevação do 

pensamento, no que se chama um tanto precipitadamente politização (FANON, 

1968, p. 162). 
 

Essa tomada de consciência, a qual é enunciada por Fanon (1968, 2008) é de suma 

importância para compreender que a alienação funciona como uma prisão mental. Observa-se 

que mesmo depois do processo de libertação nacional, o povo colonizado continuou 

colonizado, com o sentimento de inferioridade. A descolonização só deu conta de colocar um 

fim da dominação do colono nas colônias colonizadas, os conflitos de poder e a condição de 

subalterno continuava latente para o colonizado. Desse modo, é a tomada de consciência que 

liberta o povo, e os leva compreender que eles não podem se subjugar diante do colono e, 

posteriormente, diante da burguesia nacional. 

Ao ter consciência e reconhecimento de que é um ser humano, isso faz com que as 

massas compreendam que o governo, os partidos políticos, os sindicatos, as instituições 
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educacionais estão a serviço delas. Um povo consciente tem ciência da sua dignidade, e isso o 

faz soberano. 

É a partir dessa tomada de consciência que se compreende o que Fanon (1968, 2008) 

propõe: primeiro, que a narrativa colonial narra, que o povo negro é extremamente violento, 

uma vez que por muito tempo matavam-se em lutas tribais. Por segundo, havia a ciência da 

época afirmando que o negro biologicamente era um criminoso e; por último, o negro é visto 

como um animal selvagem, que o seu cérebro não pode ser desenvolvido. Essas três 

concepções foram enraizadas e perpetuadas até hoje, para justificar as atrocidades executadas 

pelos colonizadores, dentre elas: a miséria e a fome. 

 

No período colonial, na Argélia e alhures, é possível fazer muita coisa por um quilo 

de sêmola. É possível matar várias pessoas. É mister imaginação para compreender 

essas coisas. Ou memória. Nos campos de concentração, homens são assassinados 

por um pedaço de pão. Lembro-me de uma cena horrível, ocorrida em Oran, em 

1944. Do campo onde aguardávamos o embarque, os militares atiravam pedaços de 

pão a meninos argelinos que os disputavam com raiva e ódio [...] (FANON, 1968, p. 

265). 
 

Esse viés postulado por Fanon (1968, 2008) é muito caro, para aquilo que foi 

proposto nesse estudo. Ao evidenciar que toda essa criminalidade, os assassinatos violentos 

cometidos pelos argelinos, camaronês, haitianos é consequência do que o sistema colonial 

produziu em suas colônias. Isso explica muitas coisas, dentre elas: que a violência, nessa 

situação específica, não é fruto do sistema nervoso; mas da fome e da miséria, em que um ser 

humano com fome é capaz de qualquer coisa, inclusive matar. 

 

1.3 Colonização e o pós-independência da Colônia Francesa do Haiti 

 

Cyril Lionel Robert James (2010) em Os jacobinos negros: Toussainte L’ Ouverture 

e a revolução de São Domingo destaca que o processo de colonização no Haiti data desde a 

chegada de Colombo em sua viagem à América, a ilha passou a chamar-se Hispaniola. Esse 

processo foi de extermínio total dos nativos que ali habitavam. No século XV, os espanhóis 

ao dominarem a Ilha denominaram-na como São Domingos que posteriormente, foi dividida 

em dois lados: o Haiti e a República Dominicana. A dominação espanhola foi o prelúdio do 

que nós conhecemos como colonização no Haiti. James (2010, p. 19) descreve como seu deu 

o início dessa subjugação: 
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Os espanhóis, o povo mais adiantado da Europa daqueles dias, anexaram a ilha, à 

qual chamaram de Hispaniola, e tomaram os seus primitivos habitantes sob a sua 

proteção. Introduziram o cristianismo, o trabalho forçado nas minas, o assassinato, o 

estupro, os cães de guarda, doenças desconhecidas e a fome forjada (pela destruição 

dos cultivos para matar os rebeldes de fome). 

 

A exploração num primeiro momento deu-se com a escravização dos indígenas. No 

entanto, a exploração dos escravos indígenas não teve o êxito esperado para os colonizadores 

espanhóis, motivo pelo qual a escravidão africana passou a ser mais lucrativa.  

Com uma exportação gigantesca de escravos africanos, o Haiti tornou-se uma das 

colônias mais ricas no período de 1700. Essa riqueza embasada na exploração da mão de obra 

escrava fez com que o Haiti fosse um grande produtor de açúcar durante a colonização 

francesa. “Os franceses responderam: primeiro, com o cultivo do cacau; depois, com o do anil 

e do algodão. Já conheciam a cana-de-açúcar” (JAMES, 2010, p. 20).  

James (2010) afirma que todo esse processo é marcado por um período muito cruel, 

além das duras longas horas de trabalho nos engenhos e nas plantações em que tudo era 

escasso aos escravos, como: alimentação, moradia, remédios e médicos, ainda como 

agravante, os açoites no tronco, caso a produtividade baixasse. A indisciplina de qualquer 

escravo era motivo para as mais cruéis barbaridades, dentre elas: “serem enterrados de pé, 

apenas com a cabeça de fora. Assim, imobilizados acabavam mortos depois de sofrer a 

horrível tortura de ter o rosto lentamente devorado pelos insetos e abutres” (GORENDER, 

2004, p. 297). Com essa contextualização, pode-se ter uma visão mais ampla de como 

aconteceu o processo de colonização francesa no Haiti, assim como, enfatizar que é nesse 

contexto de vida subumana que nasce o desejo de independência. 

A independência dos Estados Unidos, em 1776 e a Revolução Francesa, em 1789 

funcionam como um divisor de águas para o levante dos escravos no Haiti. Inspirados nos 

ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, os colonizados se dão conta que são maioria em 

relação aos brancos colonizadores. Os negros haitianos tratados como coisa, mercadoria, 

assumem o papel de rebeldes escravos e abandonam os canaviais, destroem os engenhos, as 

plantações e matam os brancos proprietários das terras. 

A figura de James Toussaint L’Ouverture terá grande contribuição nesse processo de 

independência do Haiti. Ele era descendente de chefe tribal africano, na qual seu avô e seu pai 

foram comprados por um colono “benevolente”. Desse modo, James Toussaint L’Ouverture 

teve a oportunidade de ser alfabetizado e aprender o francês culto, o que o influenciou 

profundamente: 
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Toussainte L’Ouverture também pertenceu a essa pequena casta privilegiada. Seu 

pai, filho de um pequeno chefe na África, depois de aprisionado na guerra, foi 

vendido como escravo e fez a viagem em um navio negreiro. Foi comprado por um 

colonialista com uma certa sensibilidade que, reconhecendo que esse negro era uma 

pessoa fora do comum, permitiu-lhe gozar de um pouco de liberdade e deu-lhe cinco 

escravos para cultivar uma horta [...] Pierre Baptiste tornou-se padrinho de Toussaint 

e ensinou ao afilhado os rudimentos do francês. Toussaint aprendeu também a 

desenhar (JAMES, 2010, p. 31). 

 

É por meio do conhecimento que James Toussaint L’Ouverture será motivado a 

adentrar na batalha da independência iniciada em 1794, na qual passa a liderar e a organizar 

uma tropa. James (2010) irá destacar que a vitória sobre os exércitos franceses e espanhóis 

veio sob o seu comando. Sobre esses confrontos, Fanon faz uma reflexão, quando enfim o 

colonizado se levanta contra o colonizador: 

 

Ao cabo de anos e anos de irrealismo, depois de se ter espojado na companhia dos 

mais espantosos fantasmas, o colonizado, de metralhadora portátil em punho, 

defronta enfim, com as únicas forças que lhe negavam o ser: as do colonialismo. E o 

jovem colonizado que cresceu numa atmosfera de ferro e fogo bem que pode 

zombar – e ele não se priva disso – dos zumbis avoengos, dos cavalos de duas 

cabeças, dos mortos que ressuscitam, do djim que aproveita um bocejo para entrar 

no corpo. O colonizado descobre o real e transforma-o no movimento de sua práxis, 

no exercício da violência em seu projeto de libertação (FANON, 1968, p. 44).  

 

 

As massas colonizadas organizaram-se para o embate, com a finalidade de destruir o 

sistema colonial e a independência é concedida. Na perspectiva de que a ordem seja 

restaurada, o povo colonizado se organizou, mesmo sendo perseguidos pelos franceses e as 

milícias organizadas para matá-los, a mobilização do povo estava voltada em uma única 

direção: o destino nacional e a história coletiva. Todavia, Fanon (1968) destaca que a 

libertação das colônias é apenas a primeira fase a ser enfrentada pelos ex-colonizados, pois:  

 
[…] a segunda fase, a da construção da nação, vê-se facilitada pela existência dessa 

argamassa preparada em meio ao sangue e à cólera. Compreende-se melhor então a 

originalidade do vocabulário empregado nos países subdesenvolvidos. Durante o 

período colonial convidava-se o povo a lutar contra a opressão. Depois da libertação 

nacional, é ele convidado a lutar contra a miséria, o analfabetismo e o 

subdesenvolvimento. A luta, afirmam todos, continua. O povo verifica que a vida é 

um combate sem fim (FANON, 1968, p. 73).  
 

Nesse sentido, as massas sempre foram convocadas ao embate, à luta pela 

independência nacional, no entanto, um novo formato será exigido: o conhecimento, a técnica 

para assumir o lugar do colono. Logo, teremos uma situação muito similar com a escravidão: 

os países independentes agora lutam com a mesma ausência de infraestrutura, lutam contra a 

miséria e a fome que não acabou quando as colônias se viram libertas. 
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A condição desumana em que o colonizado vivia, não cessou, os estômagos 

permaneceram vazios, a falta de pessoas preparadas para erguer a nação era refletida nesse 

“mundo” dos países subdesenvolvidos. Fanon (1968) caracteriza a euforia da independência 

como a transformação de uma maldição, pois, embora, os países colonizados tivessem 

alcançado a tão sonhada liberdade, um novo ordenamento das relações sociais e econômicas 

foram impostas, 

 
[...] na verdade, a potência colonial diz: “Já que querem a independência, tomem-na 

e danem-se”. Não resta então aos dirigentes nacionalistas outro recurso senão voltar-

se para seu povo e pedir-lhe um esforço grandioso. Desses homens famintos exige-

se um regime de austeridade, desses músculos atrofiados reclama-se um trabalho 

desproporcionado. Institui-se um regime autárquico e cada Estado, com os pobres 

meios de que dispõe, trata de responder à grande fome nacional, à grande miséria 

nacional. Assiste-se à mobilização de um povo que desde então se esfalfa e esgota 

perante uma Europa saciada e desdenhosa (FANON, 1968, p. 77-78). 
 

É, neste sentido, que o autor concebe a “maldição” da independência, porque, mesmo 

alcançado a liberdade, ainda se viram obrigados a se sujeitar às condições impostas pela 

potência colonial para que o povo não morresse de fome, passa-se da condição de colonizado 

para condição de dependência econômica. Desse modo, percebe-se que a raiz do sistema 

colonial estava consolidada. 

É que o acontece com L’Ouverture, em 1801, ao conquistar a independência da ex-

colônia do Haiti. Cyril Lionel Robert James (2010) em Os jacobinos negros: Toussainte L’ 

Ouverture e a revolução de São Domingo afirma que o  ex-escravizado e líder popular que 

assume o governo do Haiti, diante da situação de miséria como consequência do pós-

independência acaba por seguir duas linhas perigosas em sua gestão: a primeira está 

relacionada ao fato de querer tornar-se aliado de Napoleão Bonaparte, oferecendo apoio para 

Revoluções Antilhana e Francesa, tendo em vista que a França almejava instalar a escravidão 

novamente no Haiti. A segunda, por fazer os ex-escravos, agora, homens livres, voltarem para 

o cultivo da cana-de-açúcar e para os engenhos para a produção, os quais continuaram sob o 

comando dos brancos, pois os ex-colonizados não tinham operários nem mão de obra 

qualificada para o comando técnico da produção.  

É nesse contexto, que James (2010) destaca que Bonaparte queria se aproveitar dessa 

instabilidade para restabelecer a escravidão no Haiti, em 1801, ele concretiza a Expedição de 

guerra a São Domingos, com o “envio de mais de 25 mil soldados franceses, sob o comando 

do general Leclerc” (GORENDER, 2004, p. 299). 

A guerra da independência acontece e os ex-escravizados lutam sem tréguas. Aqui, 

destaca-se a postura de Dessalines como um grande chefe militar, um negro haitiano que mata 
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mais de 500 brancos. Entretanto, nesse contexto de guerra entre ex-escravizados haitianos e 

brancos franceses, a ex-colônia francesa encontra-se devastada, assim como a prisão de James 

L’Ouverture, que morreu dentro do presídio francês, em 1803. Todavia, a perda de 

L’Ouverture não significou o recuo dos líderes negros haitianos da guerra, pelo contrário, sob 

a liderança de Dessalines, Christope, Clairveaux, Maurepas, Pétion, os ex-escravos deram 

prosseguimento ao combate e alcançaram a vitória expulsando o exército francês. Após esses 

feitos, veio a divulgação da declaração de independência. Um ano mais tarde, “Dessalines se 

tornou o primeiro chefe de Estado haitiano, sendo coroado imperador em outubro de 1804” 

(GORENDER, 2004, p. 300). 

Por conseguinte, os ex-escravizados foram libertos do trabalho obrigatório nos 

canaviais e na produção de açúcar nos engenhos. O sistema colonial dentro dessa nova ordem 

reforçou o sistema de exploração existente, assim como reforçou essa dependência, por meio 

das barganhas em troca de orçamento para países do Terceiro Mundo. Mas, essa alimentação 

financeira é apenas paliativa, não resolve definitivamente o problema real da miséria 

instaurada, pelo contrário, leva-os a repensar se a luta em busca do Estado nação havia valido 

a pena. É nesse contexto que outras divisões começam a ser estabelecidas, dentre elas, a 

burguesia nacional, que embora tenha tomado o poder como o desfecho do regime colonial, 

não se reconhece como uma burguesia subdesenvolvida. 

O conceito de burguesia para Fanon (1968) se delineia em duas concepções: a 

primeira é a burguesia nacional, a qual não tem um poder econômico que lhe assegure o lugar 

da burguesia que pretende substituir; a segunda, é a burguesia metropolitana à qual tem sua 

economia baseada em atividades como: negócios, explorações, além do conhecimento em 

administrar. Nessa perspectiva, o autor supracitado deixa bem claro que o objetivo da 

independência estava ancorado no desejo em apropriar-se do lugar, da vida do colono, mas 

que não havia preparação técnica para assumir a administração dos novos postos. Isto se torna 

um divisor de águas para a crise instalada pela burguesia nacional, que além de dividir as 

colônias, colaborou para a criação de um novo sistema de exploração. 

 

Esta burguesia dinâmica, instruída, leiga, levou plenamente a cabo sua tarefa de 

acumulação de capital e deu à nação um mínimo de prosperidade. Nos países 

subdesenvolvidos, vimos que não existia verdadeira burguesia, mas uma espécie de 

pequena casta de dentes compridos, ávida e voraz, dominada pelo espírito do 

biscateiro e que se contenta com os dividendos que lhe assegura a antiga potência 

colonial. Essa burguesia de meia-tigela revela-se incapaz de grandes ideias, de 

inventividade. Não se recorda do que leu nos manuais ocidentais e 

imperceptivelmente transforma-se não mais numa réplica da Europa, mas em sua 

caricatura (FANON, 1968, p. 144-145). 
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Assim, de um modo geral, os países independentes ficaram aprisionados pelo sistema 

econômico que dependia da potência nacional para sobreviver. Um novo ordenamento era 

posto, limitação do acesso de pessoas às cidades, um sistema racional de abastecimento, que 

tinha por escopo controlar tudo que era comprado e vendido pelos meeiros. Contudo, Fanon 

(1968) afirma que toda essa situação teve um viés pedagógico, o povo começou a aprender a 

expertise de como funciona um sistema econômico. E compreender o que é de fundamental 

importância em um processo de libertação, para erguer uma nação, porque: “[...] quanto mais 

o povo compreende, mais se torna consciente de que definitivamente tudo depende dele e que 

sua salvação reside em sua coesão, no conhecimento de seus interesses, na identificação de 

seus inimigos” (FANON, 1968, p. 157). 

Os conceitos postulados nessas duas obras de Fanon (1968) são extremamente atuais 

e se assemelham com a realidade vivenciada pelo Haiti, por exemplo, nos dias de hoje. 

Atualmente, mesmo sendo um país independente e democrático de direito, a maior parte da 

população vive em extrema miséria, fome, desemprego, violência e alienados a determinados 

partidos políticos. É nesse sentido, que os postulados fanonianos, convocam à luta, mas, não a 

luta física propriamente, mas a luta que livra da alienação que foi internalizada pela ideologia 

da classe dominante. 

A tese central da obra de Fanon (1968) é de que as massas precisam se organizar, 

pois assim terão coesão, ao ponto de entender o quanto o sistema capitalista é cruel, e como 

sangra o povo para enriquecer os ricos que compõem a minoria. Não é apenas o trabalho de 

suas mãos que poderá libertá-los, mas também, a responsabilidade e a consciência. 

 

As massas devem saber para onde vão e por que vão. O homem político não deve 

ignorar que o futuro continuará vedado enquanto a consciência do povo for 

rudimentar, primária, opaca. Nós, os homens políticos africanos, devemos ter ideias 

bastante claras sobre a situação de nosso povo (FANON, 1968, p. 159). 
 

A luta pela independência nacional dos colonizados em 1791, culminou em uma das 

maiores guerras civis vividas no Haiti, resultando na Declaração da Independência dessa 

colônia do imperialismo francês. Esse movimento de descolonização deu fim a um processo 

de exploração, de escravidão, a qual o colonizado era exposto a mais de 12 (doze) horas de 

trabalho nos canaviais que produziam o açúcar exportado para a Europa. 

De acordo com Gorender (2004), após a Declaração de Independência do Haiti, 

como os ex-escravizados abandonaram a produção para viver de uma agricultura de 

subsistência, a economia do Haiti despencou e tirou a possibilidade de o Estado conseguir 

manter sua economia em ascensão e o país deixa de ser uma das colônias mais produtivas 
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para ser um dos países mais empobrecidos e com o menor Índice de Desenvolvimento 

Humano do planeta. Aliados a esses problemas da economia do Haiti, há o fato do país ter 

sido abrigo para o exilado Simón Bolivar, o que lhe rendeu isolamento internacional dos 

países latino-americanos e o agravamento da situação econômica do país.  

Com a independência do Haiti, as metrópoles que eram as potências econômicas da 

Europa viram-se ameaçadas, porque o povo colonizado haitiano havia tomado consciência da 

alienação conforme fora postulado por Fanon (1968), logo, outras colônias poderiam 

espelhar-se em suas atitudes: 

 

While Haiti represented a nightmare to many slave masters, it was a source of 

inspiration for slaves throughout the Americas. “Within one month after 1791 

uprising, slaves in Jamaica were singing songs about it,” and within a few years 

master from “Virginia to Louisiana to Cuba to Brazil were complaining of new 

‘insolence' on the part of their slaves, which the often attributed to awareness of the 

successful black revolution (DUBOIS, 2005, p. 304)1 

 

Como consequência da libertação nacional, outros problemas de cunho econômico 

surgiram: as crises econômicas como reflexo de uma burguesia nacional subdesenvolvida que 

não teve capacidade para tirar o povo da miséria e da fome instaurada. Posto isso, destaca-se 

que durante metade do século XIX, é acentuada a instabilidade política vivida ao longo de três 

décadas. É nessa perspectiva, que alguns países independentes adotaram o federalismo. Fanon 

(1968) alerta que muitas regiões não foram exploradas da mesma forma pela colonização e, 

isso vai ser o ponto de barganha de algumas cidades que exploram recursos naturais para 

vender para as indústrias metropolitanas, enquanto o resto da colônia vive o seu 

subdesenvolvimento e miséria. 

 
Logo em seguida, à independência, os nacionais que habitavam as regiões prósperas 

tomam consciência de suas possibilidades e por um reflexo visceral e primário 

recusam nutrir os outros nacionais. As regiões ricas em amendoim, cacau, diamante, 

elevam-se simbolicamente diante do panorama vazio constituído pelo resto da 

nação. Os nacionais dessas regiões encaram com ódio os outros, descobrindo neles 

inveja, apetite, impulsos homicidas. As velhas rivalidades pré-coloniais, os velhos 

rancores interétnicos ressuscitam (FANON, 1968, p. 132). 
 

Outro aspecto relevante, é que além dessa instabilidade política, com um regime 

ditatorial longevo, os governantes tentaram impor o sistema da plantation como um meio de 

 
1
Embora o Haiti representasse um pesadelo para muitos senhores de escravos, foi uma fonte de inspiração para 

escravos em todas as Américas. “Dentro de um mês após o levante de 1791, escravos na Jamaica cantavam 

canções sobre isso”, e dentro de alguns anos, mestres de “Virgínia à Louisiana a Cuba ao Brasil estavam 

reclamando de uma nova 'insolência' por parte de seus escravos, que muitas vezes atribuído à consciência do 

sucesso da revolução negra” (DUBOIS, 2005, p. 304) (Tradução nossa). 
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restabelecer a economia produtiva no Haiti, todavia, o povo haitiano resistiu, e os camponeses 

aprenderam novas práticas culturais e sociais, na qual perceberam que o uso dos músculos é 

relevante, no entanto, é necessário o uso do cérebro. Dessa forma, as regiões libertadas e ao 

mesmo tempo foram excluídas do antigo regime comercial.  

 

[...] estabeleceu-se uma produção destinada ao consumo do povo e as unidades do 

exército de libertação nacional. [...] Não tínhamos técnicos nem planificadores 

vindos das grandes escolas ocidentais. Mas nessas regiões libertadas a ração diária 

atingiu a cifra, desconhecida até então, de 3. 200 calorias. O povo não se contentou 

em triunfar nessa prova. Propôs questões teóricas. Por exemplo: por que certas 

regiões jamais viram laranjas antes da guerra de libertação, enquanto expediam-se 

anualmente milhares de toneladas para o estrangeiro? Por que as uvas eram 

desconhecidas? [...] (FANON, 1968, p. 158). 
 

O povo independente tem consciência de que a terra lhe pertence, passando a ter 

muita clareza de que ele é o proprietário da sua terra e do subsolo do seu país, e esse ato de 

resistência representou a derrota da plantation. Laurent Dubois (2012), em Haiti: The 

aftershocks of history, nos traz uma abordagem que esse sistema do povo com a terra deu 

origem do Lakou, que tem a mesma conotação abordada por Fanon (1968), baseada em 

modelo de agricultura familiar. 

 

The Lakousystem developed largely in the absence of – indeed, in opposition to – 

the Haitian government. Unable to transform the national political system, rural 

residents found another solution: they created, as one scholar puts it, “na egalitarian 

system without a state.” Profoundly innovative, this system was predicated on the 

“auto-regulation” of local communities. These communities took on many of the 

tasks of social organization that might otherwise have been supervise or legislated 

by authorities, such as the regulation of inheritance, land ownership, and family 

relationships. (DUBOIS, 2012, p. 108) 2. 

 

Contudo, esse sistema só funcionou por um determinado período, tendo como 

principal motivo a desestruturação com a invasão dos Estados Unidos a partir de 1915, que 

permitiu que muitas empresas agrícolas se instalassem no país independente do Haiti. O que 

por seu turno, dá início também a um novo processo como a diáspora haitiana. 

 

But while the United States justified the occupation as a project to improve and 

democratize Haiti’s political institutions, it ultimately exacerbated the rift within the 

society. As more and more U.S. agricultural companies entered Haiti, they deprived 

peasants of their land. The result was that, for the first time in its history, large 

 
2
 O Lakousystem desenvolveu-se amplamente na ausência - na verdade, em oposição ao - governo haitiano. 

Incapazes de transformar o sistema político nacional, os residentes rurais encontraram outra solução: eles 

criaram, como diz um estudioso, “um sistema igualitário sem Estado”. Profundamente inovador, este sistema foi 

baseado na “autorregulação” das comunidades locais. Essas comunidades assumiram muitas das tarefas de 

organização social que de outra forma poderiam ter sido supervisionar ou legislar por autoridades, como a 

regulamentação da herança, propriedade da terra e relações familiares (DUBOIS, 2012, p. 108). (Tradução 

nossa). 
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numbers of Haitians left the country, looking for work nearby Caribbean islands and 

beyond (DUBOIS, 2012, p. 9) 3 

 

É mister acrescentar que a questão política do país é marcada por golpes de estado, 

ditadura e assassinatos (GORENDER, 2004). Jean-Jacques Dessalines que havia assumido em 

1803, durou pouco mais de um ano e foi assassinado. Em seguida, Christophe Henry assume 

o governo, no entanto, diante dos problemas enfrentados pela crise financeira: fome, miséria, 

dívidas, ele comete suicídio, em 1920. Diante das inúmeras guerras civis e golpes de Estado, o 

país continua a viver a instabilidade financeira e política. Desse modo, os EUA, no contexto 

da Primeira Guerra Mundial decidem ocupar o Haiti, no período de 1915 a 1934. 

A Grande Depressão, conhecida como a Crise financeira de 1929 e o impacto 

causado pela recessão econômica fez com que os americanos partissem em retirada do Haiti. 

E nesse contexto começa no Haiti um período marcado pela Ditadura com a eleição de 

François Duvalier, conhecido na história do país como Papa Doc. Sua gestão foi marcada por 

uma ditadura implacável e pela criação de uma milícia que cometia sequestros e desaparecia 

com pessoas.  O período ditatorial acabou com a liberdade dos partidos políticos. Com a 

morte de Duvalier em 1971, o regime ditatorial não finalizou, tendo em vista que o seu filho 

Jean-Claude Duvalier, conhecido como Baby Doc, assumiu o governo do Haiti 

(GORENDER, 2004).  

Vale ressaltar que todo esse processo para afirmar que a própria historiografia oficial 

do Haiti, dá conta que foi nesse período do governo de Baby Doc, que a imigração haitiana foi 

acentuada para outros países. Ou seja, o processo migratório dos haitianos para outros países é 

de longa data. E a mola propulsora são os grandes problemas políticos, econômicos e sociais 

desde a colonização, no pós-independência até os dias atuais (SILVA, 2019).  

O país viveu o período ditatorial dos Duvalier até 1986, quando a democracia foi 

restabelecida com a eleição de Jean-Bertrand Aristide, em 1990, e René Préval, em 2001. 

Entre esse espaço de um governo e outro, duros golpes militares os tiraram do poder. Aliado a 

isso, ainda temos a intervenção da ONU com a criação da Missão das Nações Unidas para 

Estabilização do Haiti (MINUSTAH), em 2004, na tentativa de instaurar a ordem no país. 

Assim, além da instabilidade política/econômica, as grandes tragédias naturais, como o 

 
3
 Mas, embora os Estados Unidos justificassem a ocupação como um projeto para melhorar e democratizar as 

instituições políticas do Haiti, isso acabou exacerbando a cisão dentro da sociedade. À medida que mais e mais 

empresas agrícolas dos EUA entraram no Haiti, elas privaram os camponeses de suas terras. O resultado foi 

que, pela primeira vez em sua história, um grande número de haitianos deixou o país em busca de trabalho nas 

proximidades das ilhas do Caribe e além (DUBOIS, 2012, p. 9). (Tradução nossa). 
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terremoto de 2010, que devastou o país, contribuíram para acentuar a migração dos haitianos 

que já acontecia há muito tempo, e colocou o Brasil nesta rota da diáspora (SILVA, 2019). 

Portanto, todos esse fatores devem ser considerados para compreender o processo de 

migração dos povos de países que foram colônias francesas no período colonial, de alguma 

forma as consequências devastadoras desses acontecimentos causaram impactos no pós-

libertação que levaram muitos cidadãos, como: os antilhanos (Argélia), os martinicanos 

(Martinica), os Haitianos (Haiti) a migrarem para outros países. 

A invasão estadunidense em 1915 mudou todo o ordenamento político e econômico 

do Haiti, que ainda não tinha uma economia consolidada, como agravante ainda permitiu que 

outros países pudessem ditar o modelo de gestão a ser seguido. Conforme será explanado com 

mais detalhamento na próxima subseção, embora a mídia internacional tenha dado ênfase à 

ideia de que a migração haitiana para o Brasil é apenas por causa do terremoto de janeiro de 

2010, que foi uma tragédia humanitária,  esse foi apenas um dos pontos que intensificaram a 

migração nessa época, pois a colonização e o pós-libertação do domínio francês já haviam 

impulsionado para que os haitianos migrassem para outros países, pois a vulnerabilidade 

social que marca a história desse país é enunciada em vários documentos oficiais da 

Organização das Nações Unidas, como um país extremamente pobre e como o pior Índice de 

Menor Desenvolvimento Relativos (PMDRs). Essas são as consequências deixadas pelo 

Sistema Colonial e da burguesia nacionalista na independência, que explorou e saqueou a 

colônia, apenas em busca de enriquecimento, não tendo a menor preocupação como o povo. 

 

1.4 Acre e Porto Velho: a rota da mobilidade Haitiana 

 

No caso do Brasil, o país tem se tornado rota para imigrantes de diferentes nações, 

como por exemplo, os haitianos. Todavia, vale salientar que o Brasil nunca antes foi alvo do 

processo migratório haitiano. Conforme destaca Alcântara (2014), na rota da diáspora haitiana 

estavam incluídos países como: “Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Canadá, 

Bahamas, França e outros países da região caribenha” (ALCÂNTARA, 2014, p. 21-22). 

Pedro Ivo de Morais de Alcântara (2014), em sua dissertação de mestrado intitulada 

Novas fronteiras: um olhar sobre a imigração haitiana para o Brasil, o autor parte de uma 

análise muito semelhante ao que é postulado por Roziane da Silva Jordão (2017), em sua 

dissertação de mestrado A mulher haitiana em Porto Velho, Rondônia: imigração e gênero. 

Ambos partem da hipótese de que o terremoto de 12 de janeiro de 2010 influenciou o 
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processo de imigração dos haitianos.  “Esse terremoto desestabilizou o país, pois a cidade 

atingida, a capital do país, operava como o principal centro econômico e de estudos” 

(COTINGUIBA, 2019, p. 93). 

É sabido que o terremoto intensificou o aumento do número de imigrantes haitianos 

para o Brasil, mas essa não foi a causa principal do Brasil entrar na rota de migração. Pois, 

apenas em 2014, as grandes levas de haitianos aportaram na fronteira do Acre com o Peru, ou 

seja, 4 (anos) depois do terremoto essa migração para o Brasil acontece de maneira mais 

intensa. A visão de um Brasil hospitaleiro foi construída a partir da ajuda humanitária através 

da MINUSTAH. O Brasil passou a ser uma alternativa de migração em virtude de algumas 

questões: 

A visibilidade brasileira no exterior devido ao discurso do crescimento 

econômico do Brasil, a relativa facilidade de entrar no país pelas fronteiras 

da região norte, a possível oferta de trabalho motivada pela realização da 

copa do mundo de 2014, o endurecimento de políticas de imigração em 

outros países, a instabilidade pós-terremoto de 2010 e a possibilidade de 

conseguir um visto de permanência, relativamente rápida configuram entre 

os fatores que motivaram a emigração dos haitianos para o Brasil.  

(COTINGUIBA, 2014, p. 86) 
 

Dessa forma, entre os fatores preponderantes, o fato do Brasil sediar uma Copa do 

Mundo, em 2014 e a construção civil ter crescido muito por conta das construções milionárias 

de estádios de futebol nas cidades em que os jogos iriam ser sediados, foi a oportunidade de 

vislumbrar empregos e melhorar as condições miseráveis em que eles se encontravam no pós-

independência e depois de um terremoto devastador.  

Como abordado anteriormente, o processo de colonização pelos franceses e, 

posteriormente, a luta pela libertação nacional deixou consequências devastadoras em 

colônias como a Argélia, Camarões e Haiti. Depreendem-se que esse seja um fator primordial 

para a migração haitiana. O terremoto em 2010, apenas impulsionou que uma grande leva de 

haitianos escolhesse uma nova rota para migrar. 

Vale destacar, que o Brasil no ano de 2010, de acordo com a pesquisa “Brasil em 

desenvolvimento 2015: Estado, planejamento e políticas públicas” (SOUZA, 2015), vivia 

uma mudança econômica, na qual subiu à categoria de país emergente, e em razão desse 

crescimento se tornou atrativo para imigrantes tanto da América Latina, como do Caribe, o 

que por seu turno, altera os fluxos migratórios até então vigente.  

No caso específico do Haiti, constata-se que esse país nunca pôde considerar-se 

efetivamente livre, pois sempre teve sua administração sob a tutela de outros países, que vai 
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desde os Estados Unidos, em 1915 até ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, em 

1994 até os dias atuais. 

A discussão sobre o termo “Diáspora” ganha uma multiplicidade de sentidos no 

trabalho de Handerson Joseph (2015), Diáspora, Sentidos sociais e mobilidades haitianas, no 

qual o autor destaca três sentidos para este termo. O primeiro deles se refere aos sentidos 

analíticos e políticos imbricados à comunidade haitiana que vive fora do país, seguindo a 

mesma concepção que é utilizada no contexto-americano. Nesse sentido, Handerson (2015) 

destaca que o termo diáspora é utilizado pelo governo haitiano, para os cidadãos haitianos que 

residem permanentemente fora do país. 

Por segundo, o termo diáspora é utilizado como um adjetivo, logo, tem a finalidade 

de caracterizar as pessoas, mas no sentido de qualificar uma comunidade específica: a 

comunidade haitiana transnacional. Desse modo, Handerson (2015), discorre que no Haiti, 

esse sentido da palavra diáspora é utilizado para   

 

[...] chamar outro compatriota que parte, reside aletranje (no exterior), envia 

remessas, etc.: diaspora ki jan ou ye? (diaspora, como você vai?); sa k’ap fèt 

diaspora? (o que tem feito, diaspora?); mwen se diaspora (sou diaspora) 

(HANDERSON, 2015, p. 9). 

 

Vale destacar, que nesse contexto o termo diáspora é utilizado para diferenciar o Eu 

do Outro, ou seja, aqui se estabelece uma relação de alteridade, na afirmativa de que eu sou 

aquilo que o Outro não é. O Outro, “o diaspora” é aquele aletrajante, o que vive lá, que volta 

para visitar os que ficam no Haiti. Esse sentido é construído porque o diaspora vive em um 

espaço internacional, vivem em outro país e porventura, quando voltam apresentam o sucesso, 

ou seja, seu retorno é apenas uma chegada. 

Por último, o sentido da palavra diáspora relacionada com o sentido de partir e viajar. 

Handerson (2015), em sua discussão destaca que essa concepção se organiza como níveis de 

deslocamentos que dividem as categorias de mobilidade. Para este trabalho, será utilizado a 

concepção de diáspora nesse sentido,  

 
[...] de pati (partir) e vwayaje (viajar). Esses dois verbos conjugam duas faces da 

mobilidade: aqueles que partem (pati) para peyi etranje e os que vão e voltam, 

aqueles que viajam (vwayaje). A ideia de pati envolve ir (talvez definitivamente) 

sem saber se voltará ou quando, está associada à busca de trabalho e à procura de 

uma vida econômica, chèche lavi miyò (tentando uma vida melhor). Geralmente, 

quando quem parte possui um visto de residência permanente, ele compra um 

bilhete somente de ida. Vwayaje, ao contrário, é viajar para permanecer 

temporariamente no peyi etranje, está associado ao turismo ou ao comércio. Quem 

viaja costuma comprar um bilhete de ida e volta (HANDERSON, 2015, p. 14). 
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Seguindo os postulados de Handerson (2015), essas duas faces de pati (partir) e 

vwayaje (viajar), configuram-se como categoria prática de diáspora, tendo em vista que aqui 

não estamos considerando o sentido de diaspora lokal (diaspora local), porque ficam por 

pouco tempo aletranje, mas no sentido de que os sujeitos haitianos que se configuram como 

sujeitos deste estudo, são aqueles que migram e não voltam mais e, que em sua maioria não 

desejam retornar mais ao Haiti, ao contrário, desejam trazer a mãe, o pai, os irmãos, os filhos, 

esposos/esposas que ficaram lá. Por isso, os sujeitos haitianos são considerados como sujeitos 

que estão vivendo na diáspora, fora do Haiti, que estão reordenando a sua vida dentro desse 

nosso espaço social que é a Universidade Pública Federal de Rondônia, ao cursar o ensino 

superior. 

Este estudo trata dessa diáspora que é feita a partir da migração haitiana para a 

Amazônia, particularmente, um espaço da Amazônia compreendida pelo Acre e, 

posteriormente, o Estado de Rondônia, mais precisamente a cidade de Porto Velho. 

Vale destacar que essa migração de haitianos em grande escala teve grande 

repercussão, o que por seu turno provocou ao debate à sociedade civil para uma situação 

pública de acolhimento. Além desse fenômeno natural, existem outras variáveis que precisam 

ser observadas. 

Entre os eventos naturais, não apenas o terremoto pode ser considerado com uma 

variável que exerceu influência no processo de mobilidade de milhares de pessoas, 

mas as chuvas, ciclones e furações que com certa regularidade têm afetado o país – e 

a região. Além desses fenômenos naturais, outra variável relevante desse processo 

são as condições do solo que, por um duplo fator, não oferece condições de 

permanência dos produtores: o relevo e os recursos de nutrientes do solo mais a alta 

densidade populacional não permitem, de certo modo, o assentamento e 

desenvolvimento de uma agricultura que possa atender, de modo satisfatório, às 

necessidades internas do Haiti e de sua população. Acrescido a isso, as intempéries 

exercem um poder de repulsão da população (COTINGUIBA, 2019, p. 122) 

 

Coadunando com os escritos de Cotinguiba, em 2019, também o trabalho intitulado 

A diáspora haitiana, territorialidades e conflitos de Silva e Corsini (2019) destaca como se 

deu esse processo de imigração dos haitianos para outros países. Constata-se em sua pesquisa, 

que existem muitos fatores para além do terremoto de 2010, que levaram esses sujeitos a esse 

processo de deslocamento, de trânsito do seu lugar de origem a outros países. Em uma 

proposta mais ampla da palavra diáspora do que os três sentidos analisados por Handerson 

(2015), o qual pauta seu estudo a partir dos sentidos que o léxico apresenta dentro de 

determinados contextos, Silva e Corsini (2019) trazem para o debate a problematização do 

nexo que existe entre essas territorialidades da diáspora haitiana e os conflitos que 

caracterizam os processos de integração em cada caso. Nessa perspectiva, este estudo sobre a 

diáspora haitiana, tem como escopo, compreender o que aconteceu para que os haitianos 
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chegassem ao Brasil, uma vez que a diáspora haitiana é anterior ao terremoto de 2010, a 

diferença é que o Brasil nunca tinha sido destino em grande massa como aconteceu em 2011 e 

2014. Também corrobora com a visão de que a migração de haitianos não pode ser afirmada 

apenas a partir do terremoto de 2010, o que postulam Silva e Corsini (2019, p. 1): 

 
[...] o caráter secular da migração de haitianos para países como Cuba, República 

Dominicana, França, Estados Unidos e Canadá, entre outros, como também o fato de 

que a maioria destes migrantes mantêm laços estreitos com seus lugares de origem 

no Haiti. 
 

Outrossim, ao discorrer sobre a existência de uma diáspora haitiana que chega ao 

Brasil, é necessário compreender que esse enunciado é uma questão de linguagem, logo, ao 

materializar a língua, depreende-se que há uma ideologia que interpela, que atravessa todo o 

discurso, principalmente, quando este é enunciado pela imprensa, pois é dessa forma que a 

mídia propaga a chegada dos haitianos ao Brasil. A diáspora, nesse contexto, é difundida 

como uma leva de haitianos que “de repente” invadem o Brasil pelas fronteiras, 

principalmente, do Acre e Amazonas. No entanto, esse entendimento não pode ser 

considerado como verdade uma vez que o processo de imigração desses sujeitos se dá de uma 

forma mais ampla em que todo o contexto histórico e social precisa ser analisado em sua 

integralidade. 

Nesse sentido, será feito um recorte para as fronteiras do Acre, por dois motivos: 

primeiramente, por esta pesquisadora viver no Acre nesse período e acompanhar de perto o 

atordoamento da população acriana, diante de tudo que era veiculado nas mídias, através dos 

noticiários. Segundo, porque o primeiro lugar de deslocamento e de trânsito desses sujeitos 

haitianos será a cidade de Porto Velho, em Rondônia, lugar onde vivo atualmente. 

Convém destacar que a chegada de muitos haitianos, ocasionou uma situação de 

calamidade pública na cidade interiorana de Brasiléia, no Estado do Acre, tendo em vista ser 

fronteira com Bolívia, Peru e Colômbia, essa foi umas das principais portas de entrada dos 

haitianos ao Brasil.  

Silva e Corsini (2019) enfatizam que o Brasil ascendeu o imaginário dos haitianos 

como um lugar bom para se viver e mudar sua realidade, desde a participação do Brasil na 

MINUSTAH, em 2004. Tendo em vista, que esse momento funciona como um divisor de 

águas, quando aconteceu o terremoto em 2010.  
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A professora Marília Pimentel, da Universidade Federal de Rondônia, em entrevista 

ao site mundo educação, na matéria intitulada Imigração Haitiana no Brasil4 , destaca que a 

motivação para que muitos haitianos migrassem para o Brasil, 2014, foi a Copa do Mundo, o 

que, consequentemente, tornou-se palco de geração de emprego e crescimento da construção 

civil.  Ademais, o fato de o Brasil ter sido considerado um país emergente, em fase de 

constante crescimento econômico, se tornou atrativo para os haitianos, os quais acreditavam 

que, aqui, teriam a oportunidade de melhorar de vida. 

A professora Marília Pimentel destaca, ainda, que esse crescimento da população 

haitiana e as obras inacabadas da Copa do Mundo, em 2015, fez instalar a crise, fazendo com 

que o Brasil não fosse mais um lugar atrativo para se viver, e por isso, a imigração 

direcionou-se para os Estados Unidos, México e Chile. Todavia, o Acre continuou sendo a 

porta aberta entre as fronteiras, o que levou à superlotação dos abrigos, falta de alimentos e a 

falta de garantia da devida assistência social a esses imigrantes. 

Por conseguinte, há uma crítica por parte de Entidades de Direitos Humanos, às quais 

afirmam a desorganização do Governo Brasileiro e, consequentemente, dos Estados do Acre e 

Rondônia para receberem os imigrantes haitianos, contudo, há de se levar em consideração os 

dados informados pelo Conselho Nacional de Imigração, que destaca que cerca de 19.000 

haitianos que vivem no Brasil, entraram pela fronteira do estado do Acre, o que por seu turno, 

equivale a mais da metade da população de Brasileia, que segundo estimativa realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2020, possui cerca de 26.702 

habitantes. Logo, não há espaço estruturado e nem aporte financeiro para dar conta de dar 

assistência aos haitianos em solo acriano (COTINGUIBA, 2019). 

Diante do exposto, percebe-se que essas comunidades nos lugares de imigração 

demonstram uma rapidez em sua mobilidade e, a diáspora haitiana acentuada no Acre, 

Rondônia, São Paulo e Santa Catarina nos possibilitam compreender o impacto dessa 

dimensão migratória, seja nas questões econômicas, seja nas questões sociais e culturais e 

como se dá esse processo de integração. 

Conforme Silva (2019), se a migração dos haitianos acontece muito antes do 

terremoto devastador de 2010, é pertinente problematizar a motivação para que grande parte 

da população desse país decidisse ir embora do seu país de origem. Como explicar o porquê 

de ir embora, muitas vezes deixando a família para trás e nunca mais voltar?  

 
4
SOUZA, Rafaela. Imigração Haitiana no Brasil: mundo educação. Disponível em: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/imigracao-haitiana-no-brasil.htm. Acesso em: 21 jan. 2021. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/imigracao-haitiana-no-brasil.htm
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É preciso problematizar a diáspora haitiana e compreender como se dá esse processo 

de trânsito e de deslocamento. Constata-se que o terremoto de 2010 configura-se apenas como 

mais um fator, tendo em vista que o Haiti, dentro dos paradigmas estabelecidos pelas agências 

internacionais vive em extrema pobreza, ao ponto de ser considerado um dos países mais 

pobres do mundo. Essa pobreza é refletida na falta de infraestrutura, na falta de saúde, na falta 

de educação, na falta de empregos, na falta de comida. Ou seja, um país em que não oferece 

as condições mínimas para que os cidadãos possam viver com dignidade. Nesse contexto, 

podemos considerar esse fator preponderante para que aconteça a migração em massa para 

outros países. 

Outro aspecto relevante é a instabilidade e a fragilidade de sua estrutura institucional, 

no qual não há uma presidência que lidere e desenvolva políticas públicas eficazes para 

atender a população haitiana, o que leva a outro problema: o conflito civil. O mais importante 

a destacar agora, é que tanto o problema da pobreza, que tem raízes profundas e de longo 

prazo na sociedade haitiana, quanto o da instabilidade política, não são suficientes, para 

caracterizar os determinantes da migração, mas são fatores que ajudam a entender o 

fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2 SEÇÃO - QUESTÕES IDENTITÁRIAS E DE PODER A PARTIR DO USO DA 

LÍNGUA PORTUGUESA NA UNIVERSIDADE 

 

Nesta seção, foram escolhidas as categorias de análise: a identidade, o sujeito, a 

identidade linguística e a interculturalidade.  Será discutida a questão da identidade e do 

sujeito haitiano a partir da sua construção na pós-modernidade, mostrando a sua fragmentação 

nesse mundo globalizado que altera as relações entre o mundo e as pessoas. Todo esse 

processo reflete de forma significativa na língua desses sujeitos que perpassam por vários 

lugares e são interpelados culturalmente e linguisticamente no processo de mobilidade que 

contribui diretamente para a fragmentação da identidade. Ademais, discorremos na 

perspectiva do discente imigrante, a prática docente a partir da valorização da pluralidade 

linguística e cultural. 

 

2.1 O conceito de identidade e o sujeito haitiano 

 

Não há como ignorar esse contexto de múltiplas possibilidades de mobilidade, de 

contato com diferentes línguas e culturas plurais. Essas múltiplas possibilidades geram 

mudanças que configuram um novo reordenamento econômico e sociopolítico, que além de 

facilitar o contato com outros sujeitos, abrem novos contextos de ensino-aprendizagem e  

possibilitam um novo olhar ao mirar a educação e, principalmente, no que se refere o ensino 

de línguas. 

Rajagopalan (2003a), ao abordar a questão da identidade linguística em um mundo 

globalizado, afirma que não temos como fugir dessa globalização e isso, consequentemente, 

significa que os diferentes povos podem se cruzar, se inter-relacionar. Esse aspecto é bem 

curioso, tendo em vista que a tecnologia possibilita que as pessoas possam se comunicar 

instantaneamente em qualquer lugar do planeta. 

Esse fenômeno gerado pela globalização será abordado por Rajagopalan (2003a) em 

duas perspectivas bem atuais: transnacionalização e desterritorialização. Sendo o primeiro, 

relacionado ao fato de que diferentes povos ultrapassam as fronteiras, deslocando-se para 

outros países alterando tanto a vida cultural e econômica desses sujeitos em trânsito, como o 

país que os acolhem.  E o segundo, o fenômeno da desterritorialização das pessoas, que está 

relacionado ao fato de que as pessoas precisam migrar de seus países, de se afastarem dos 

seus territórios, de romperem suas práticas identitárias. 
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A globalização por meio da tecnologia possibilita que essas barreiras sejam 

estilhaçadas, além de fragmentar barreiras que pareciam impossíveis de serem ultrapassadas. 

Ela permite que qualquer povo independente da localização geográfica possa se aproximar. 

No entanto, o próprio Rajagopalan (2003b) convida a tirar a venda dos olhos sobre 

determinados discursos, porque essa possibilidade de romper barreiras intransponíveis não 

significa o fim do imperialismo e do colonialismo, no pós-independência das ex-colônias 

europeias. Esse discurso mascara o desejo dos países soberanos e imperialistas de continuar 

expandindo seu domínio sobre os países considerados subalternos. Contudo, esse processo 

permite repensar os conceitos postulados até aqui sobre identidade linguística. Pela amplitude 

que essa temática suscita, será feito um recorte para a identidade linguística do sujeito 

haitiano no contexto da UNIR. 

As ideias postuladas por Rajagopalan (2003b) alinhadas aos propostos por Stuart 

Hall (2006), especificamente à questão da identidade, relacionam-se diretamente ao processo 

de globalização, o qual impacta na identidade cultural dos sujeitos. Assim, para pensar a 

identidade na pós-modernidade, é necessário desconstruir as bases solidificadas que nos 

construíram enquanto sujeitos dentro de um viés positivista que descaracteriza conhecimentos 

que não estejam na esteira científica. Nessa perspectiva, no processo de escrita da pesquisa 

faz-se uma escolha ética de assumir o posicionamento de Stuart Hall (2006), o qual postula 

que: 

o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se 

tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, 

algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas. Correspondentemente, as 

identidades, que compunham as paisagens sociais “lá fora” e que asseguram nossa 

conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura, estão entrando 

em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio 

processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades 

culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático (HALL, 2006, p. 12). 
 

Logo, esse processo de globalização produz um sujeito que não se encaixa mais 

nesse formato de estabilidade, pois é um sujeito em trânsito, que se desloca, e que na sua 

constituição é interpelado pelas condições de produção do meio social, histórico e ideológico 

no qual ele está inserido. Desse modo, o sujeito haitiano, como um sujeito constituído na pós-

modernidade é construído de várias e diferentes identidades. 

 

2.2 A identidade linguística do sujeito haitiano 

 

Rajagopalan (2003a) em A identidade linguística em um mundo globalizado, afirma 

que essa globalização nos permite interconexões com qualquer parte do globo e, isso, 
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imprimiu uma ideia de deslocamento, na qual “a identidade linguística das pessoas [nunca] 

esteve tão sujeita como nos dias de hoje às influências estrangeiras” (RAJAGOPALAN, 

2003a, p. 59). Tudo que era sólido nos conceitos da sociedade, foi esvaziado com a rapidez e 

as instabilidades, características desse mundo pós-moderno. A crise da identidade linguística 

se deve justamente “ao excesso de informações que nos circunda e [...] às instabilidades e 

contradições que caracterizam tanto a linguagem na era da informação como as próprias 

relações entre os povos e as pessoas” (RAJAGOPALAN, 2003a, p. 59). 

É sobre essas relações entre os povos e as pessoas que se pretende estudar a questão 

do migrante haitiano ao deslocar-se para o Brasil, mais especificamente, em Porto Velho, 

Rondônia. Nesse viés, com base em Cotinguiba (2014; 2019), apresentam-se três situações 

dessas migrações em nossa fronteira: primeiro, os haitianos que decidem ficar nas cidades do 

interior do Acre. Esses recebem ajuda da Secretaria de Assistência Social do Estado e das 

prefeituras dos municípios e, depois, permanecem vivendo no Acre, em empregos provisórios. 

Por segundo, há os migrantes haitianos que utilizam o Acre apenas como porta de entrada no 

Brasil, tendo em vista a fragilidade das fronteiras, tornando-se, portanto, corredor de 

passagem para irem às grandes metrópoles em busca de trabalho, os quais se deslocam 

geralmente para os Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por 

terceiro, tem-se os migrantes haitianos que se deslocam do Acre e no percurso para as grandes 

metrópoles passam pela cidade de Porto Velho, em Rondônia, onde fazem paradas porque 

geralmente, já tem indicações de outros haitianos, além de terem o interesse em aprender a 

língua portuguesa para melhorar a sua vivência no Brasil.  

Nesse sentido, é importante destacar o trabalho realizado pela Professora Marília 

Pimentel Cotinguiba e o Professor Geraldo Castro Cotinguiba à frente do Programa de 

Extensão, intitulado Migração Internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e inserção 

social de imigrantes em Porto Velho, com objetivo de ensinar a língua portuguesa para os 

haitianos, o qual é uma ampliação de um trabalho que iniciou em 2011, pela paróquia São 

João Bosco, por intermédio dos Pe. Miguel Fernandes Ramos de Moura e João Batista, em 

cooperação com a Pastoral do Migrante. 

A institucionalização do Programa pela Universidade Federal de Rondônia - UNIR 

possibilitou ampliar todas as ações que já vinham sendo desenvolvidas. Pelo fato de estar 

consolidado na Instituição e ser o pioneiro no Estado de Rondônia, possibilitou que um 

elevado número de migrantes tantos haitianos como de outras nacionalidades fossem 

atendidos, dado a relevância do caráter social que possui. 
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O primeiro contato com o ensino de língua portuguesa para haitianos deu-se a partir 

do contato com esse Programa de Extensão, em setembro de 2019. A partir desse contato 

inicial, foi possível saber como funcionava o ensino de língua portuguesa para haitianos e 

para os imigrantes de outras nacionalidades, que residem em Porto Velho, assim como 

compreender como é importante pensar em uma perspectiva de língua e de materiais didáticos 

que possam levar em consideração o sujeito falante e suas necessidades no contexto social em 

que estão inseridos. 

Nossa atuação dentro do projeto está mais relacionada ao eixo Unir Saúde, Educação 

e Assistência Social: um gesto de acolhimento humanizado e no eixo Curso Preparatório 

para o ENEM para imigrantes e/ou refugiados. O primeiro visa desenvolver ações voltadas 

para a saúde, educação e assistência social. Inclusive, buscando parcerias com as Secretarias 

de Assistência Social, Saúde e Educação para possibilitar mais qualidade de vida e direitos 

dos imigrantes. O segundo consiste em oferecer aulas de conhecimentos específicos para a 

prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

A partir desse contato inicial, foi possível ver que alguns haitianos já estavam 

cursando o ensino superior, na UNIR. Nessa perspectiva, surgiram as indagações de como se 

dava o ensino-aprendizagem dentro da Universidade, e também como era o desenvolvimento 

das aulas tendo em vista, que os haitianos não dominam a língua portuguesa. 

Mesmo com as ações do Programa de Extensão voltadas para o ensino de língua 

portuguesa, francês, crioulo haitiano e espanhol sabemos que esses sujeitos estão em um 

processo de mobilidade, os quais se encontram em diferentes realidades sociais em que a 

língua oficial ensinada na alfabetização é o francês. O crioulo falado por eles só foi 

considerado língua oficial em 1961, no entanto, o francês é considerado a segunda língua 

oficial do país (COTINGUIBA-PIMENTEL; COTINGUIBA; RIBEIRO, 2016). 

A questão linguística é umas das maiores barreiras enfrentadas pelos imigrantes, por 

isso, é tão importante o trabalho desenvolvido pelo Programa de Extensão ao ofertar o ensino 

de português brasileiro como Língua de acolhimento para os imigrantes como um processo de 

inclusão na sociedade em Porto Velho, o qual se organiza em uma grade curricular de 4 

cursos de extensão, a saber: turma de sondagem e nivelamento, básico I, básico II e 

intermediário, em que cada etapa corresponde ao nível de complexidade do ensino da língua. 

Entretanto, esse projeto desenvolvido na comunidade é apenas um passo inicial, tendo em 

vista, que é uma carga horária curta para o ensino de uma língua. 

Outro aspecto que vale destacar é que os migrantes que conseguiram ingressar na 

Universidade Federal de Rondônia, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, foram 
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participantes do programa de extensão. Esse programa possibilitou aos migrantes/refugiados 

uma participação ativa no sentido de compreender e usar a língua portuguesa, mesmo que 

minimamente, para aprovação em um exame tão concorrido que é o ENEM. 

Nessa perspectiva, é importante destacar o quão complexo é abordar acerca da 

identidade linguística, pois toca-se em muitas estruturas de ensino que foram internalizadas 

ideologicamente de maneira inconsciente, principalmente dentro do contexto universitário. O 

que quer-se dizer com isso é que pesquisas que têm essa temática como objeto de estudo, 

levam à retirada da inocência, que inconscientemente acabamos por retirar o caráter político 

dessa discussão, e perceber que a política mundial que está sendo configurada para falar em 

nome de interesses globais, mas os interesses estão voltados para os locais. O que, por seu 

turno, é um dos maiores conflitos, às vezes, parecem ser de ordem social e econômica e na 

verdade são mais conflitos étnicos e culturais. 

Um exemplo disso tem a ver com a identidade linguística que atravessa o mundo 

inteiro, ao colocar uma língua como superior a outras. Essa visão de ensino de língua dentro 

de uma Universidade deve ser pensada em uma perspectiva não apenas multicultural, mas 

intercultural, não colocando a língua portuguesa como superior às demais línguas. 

Rajagopalan (2003b), ao enfatizar como o inglês tem sido colocado dentro desse 

processo de globalização para os demais países, destaca como o:  

 

[…] meio preferido de comunicação internacional está afetando diretamente às 

demais línguas do mundo. Em tom propositalmente alarmante, Phillipson (1992) 

discute o fenômeno de “imperialismo linguístico” e fala da “invasão linguística” a 

que vem sendo submetidas as demais nações, mediante os empréstimos linguísticos 

em grandes quantidades. Há que, fale em termos de “glotofagia” (Calvet, 1974), 

“linguícidio”, “matança linguística”, “canibalismo linguístico” (Phillipson e 

Skutnabb-Kangas, 1995) e “genocídio linguístico” (Day, 1980) etc., termos que por 

si sós, contribuem para desenhar um quadro macabro e desolador 

(RAJAGOPALAN, 2003b, p. 61). 
  

Essa é uma característica que não é exclusividade apenas do inglês, tudo que se 

refere ao ensino, ao estudo de qualquer língua está impregnado de ideologia. Dessa forma, 

não temos como afirmar que existe um sujeito haitiano com uma identidade linguística estável 

e pura. Esse sujeito deslocado de sua terra mobilizou-se por vários países até chegar à 

Universidade Federal de Rondônia, logo, foi atravessado por várias culturas, por línguas como 

espanhol, inglês, português, crioulo. Sua língua é marcada pela mistura de várias outras 

línguas e identidades. 

Assim, ao chegar à universidade, esse sujeito não pode ser ensinado em uma 

perspectiva de língua que não leve em consideração todas essas condições de produção que 

produzem o seu dizer e sua constituição de sujeito. Eles não falam apenas o português, não 
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apenas o francês, não apenas o crioulo, mas essas várias línguas compõem o seu discurso na 

sala de aula, que é uma materialidade de todas essas misturas. 

 
[...] A identidade linguística do cidadão do mundo globalizado também se acha 

rasgada ao meio pelas forças de submissão ao poder avassalador da influência 

estrangeira (representada pela língua inglesa) e de resistência e enfrentamento com 

ingerências sofridas. A recente mobilização política contra estrangeirismos em 

diversos países, inclusive o Brasil, pode ser vista como uma forma de 

enfrentamento, ainda que a ideia de que punhado de leis e regulamentos locais possa 

conter algo que ocorre em nível global pareça um tanto quixotesca. O fenômeno que 

merece maior atenção por parte de todos os interessados no assunto é a formação de 

focos de resistência bem mais fundamentada em diferentes partes do mundo 

(CANAGARAJAH, 1999 apud RAJAGOPALAN, 2003, p. 61). 
 

Os postulados de Rajagopalan (2003b) embasam a nossa afirmativa que não há uma 

identidade linguística única do sujeito haitiano, seja ele estudante da Unir, ou não. Isso 

relacionado às condições temporais e momentâneas que esse sujeito esteja inserido. Por mais 

que a exterioridade tenha sido negada na Linguística Estruturalista, considerando apenas a 

língua em si mesma e por si mesma, outras mudanças ocorrem, portanto, não é possível negar 

as influências das línguas sobre as outras na contemporaneidade. 

 

Parte da dificuldade em aceitar a tese de que nossa identidade linguística se 

caracteriza por instabilidades talvez tenha a ver com o fato de que simplesmente não 

há lugar para um falante com tal perfil no mundo da linguística, onde as eventuais 

instabilidades são tipicamente tratadas ou como sinais de desvio ou como 

evidenciando simples falta de competência (caso de falantes estrangeiros e pessoas 

portadoras de deficiências) ou como marcas de estágios passageiros (casos de 

crianças e falantes de “pidgins”) (RAJAGOPALAN, 2003c, p. 62). 
 

A negativa desse fenômeno no ensino, seja o nível que for, além de ter um caráter 

extremamente racista, é uma maneira de disseminar a ideologia da língua ideal e padrão, 

afirmando inclusive, a alienação colonizada da inferioridade dos povos das ex-colônias frente 

aos colonizadores, que tinham o objetivo de civilizar os selvagens, os pidgins que corrompem 

a língua ideal com os seus “dialetos”. Nesse mundo globalizado de trânsitos e deslocamentos 

não existe esse sujeito falante ideal que os linguistas almejam. 

 Os grupos migratórios de haitianos para o Acre e, consequentemente, para os demais 

estados brasileiros têm contribuído para essa multiplicidade de línguas, assim como o avanço 

da globalização, por meio do uso da tecnologia, as redes sociais têm contribuído para esse 

contato entre diferentes povos. Nesse sentido, não há sujeitos que sejam falantes ideais da 

língua, dado os múltiplos atravessamentos linguísticos que são submetidos no processo de 

migração.  
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2.3 A Universidade e a responsabilidade de um ensino intercultural 

 

A única forma de sermos puros é sermos híbridos. A verdade é que só 

seremos um se formos muitos. E só seremos felizes se abraçarmos 

identidades plurais, capazes de reinventarem e se misturarem em 

imprevisíveis simbioses e combinações (COUTO, 2009, p. 20-21). 
 

Vive-se um momento de grande efervescência intelectual para as discussões a 

respeito da crise da identidade na pós-modernidade. Esse sujeito desse mundo pós-moderno 

está fragmentado, porque não tem uma, mas várias identidades. Isso irá refletir 

consequentemente, no sistema educacional, o qual deveria acompanhar essas mudanças 

teóricas e conceituais, logo, as escolas e as universidades também entram em crise. 

Essa crise nos mostra que as instituições de ensino precisam romper e se adequar a 

essas mudanças. Guilherme (2012), ao prefaciar o livro Materiais Didáticos para o ensino de 

línguas na contemporaneidade: Contestações e Proposições, afirma que devemos encarar a 

crise, como a oportunidade de construir a esperança, pois,  

 

[...] a crise é um momento de ruptura e, portanto, de começo, de criação. A crise 

acontece porque algo está mal, pode não ser, e muitas das vezes não é, porque se 

está errado na essência, mas porque está mal construído, as bases ficaram tortas, os 

princípios desvirtuados, os critérios falseados (GUILHERME, 2012, p. 12). 
 

Essa abordagem parece muito cara para a prática docente pois possibilita livrar-se de 

algumas amarras, principalmente aquelas que aprisionam ao currículo e a carga horária que 

são impostos. Sabe-se que existe um currículo e uma ementa de curso a ser seguida, e 

questionamento não é sob esse aspecto, mas em como os professores podem “burlar” o 

currículo que ainda preconiza práticas colonizadoras para o ensino. 

Não se entenda a palavra “burlar” como uma forma de não cumprir com a 

integralidade dos conteúdos que devem ser ministrados, mas como uma forma de exercer a 

autonomia em sala de aula. A autonomia docente pressupõe que esse profissional deve ser 

crítico, ter conhecimento técnico, mas também que assuma uma postura ética e responsável. 

Guilherme (2012) faz uma crítica à globalização no que se refere à educação, porque 

a produção de materiais didáticos pelo professor tornou-se algo muito limitado, tendo em 

vista a quantidade de materiais e livros publicados na internet. Este é um trabalho mais 

prático, já que os docentes, em sua grande maioria, estão sobrecarregados de inúmeras 

atividades de pesquisa, ensino e extensão. Por outro, o trabalho criativo do docente acaba 

sendo podado por essas “facilidades” que restringem a sua liberdade criativa. 
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A liberdade de criar é algo muito trabalhoso, entretanto, extremamente prazeroso, 

porque possibilita o docente cumprir o currículo postulado, mas inserindo a sua abordagem 

sobre línguas e culturas em uma perspectiva intercultural. “Ao decodificar as relações entre 

língua, comunicação e pedagogia, é impossível ignorar as questões de identidade e de 

cidadania que se desenrolam no contexto educativo e como elas se influenciam 

reciprocamente” (GUILHERME, 2012, p. 12). 

Em síntese, não basta apenas o reconhecimento ou a aprovação de leis sobre uma 

política linguística, mas deve-se adotar uma interpretação crítica capaz de desenvolver a 

prática da interculturalidade nas práticas docentes, e não apenas para os docentes que 

trabalham com o ensino de línguas, os docentes de outras áreas precisam articular-se a essa 

concepção da língua e dividirem essa responsabilidade que não é exclusiva do docente de 

línguas. 

Sob esse aspecto a professora Vera Maria Candau (2018), em seu livro intitulado 

Didática crítica intercultural destaca que há uma contradição dessa abordagem intercultural 

no que se refere à educação, seja ela no ensino básico ou no ensino superior, pois ainda não 

sabemos lidar positivamente com essas questões. A referida autora enuncia que o objetivo do 

seu trabalho é analisar as relações entre a escola e as práticas interculturais no cotidiano 

escolar. Trata-se de uma obra com as produções realizadas pelo GECEC, que é o grupo de 

pesquisa liderado por ela e tem por escopo discutir aquilo que é considerado diferença 

cultural, principalmente, no que se refere ao âmbito educacional. 

Cumpre ressaltar que a problemática das diferenças culturais suscita polêmicas não 

apenas nas mídias e redes sociais, mas também nas salas de aula. Logo, temas sobre cultura 

surda, relações ético-raciais, migração, questões de gênero, sexualidade, pluralismo religioso, 

relações geracionais, culturas infantis e juvenis, povos tradicionais e educação diferenciada 

são temáticas que provocam tensões em dois aspectos importantes: o primeiro é a provocação 

de debates, controvérsias que geram reações de intolerância e discriminação. O segundo é a 

mudança ideológica no trabalho docente, o qual passa a ser pautado por um olhar respeitoso 

às diferenças culturais com vistas a uma educação integral na construção cidadã do sujeito 

aluno. 

Assim, Candau (2018) afirma que já existem políticas públicas construídas e 

orientadas à promoção dos direitos dos diversos grupos socioculturais discriminados e 

subalternizados. O problema, aqui, formulado repousa justamente na conceituação e 

abordagem dessas políticas no âmbito da educação, pois geralmente os educadores concebem 

as diferenças culturais como um problema. 
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Para Lerner (2007), as diferenças culturais são vistas como problemas que as 

instituições devem resolver. Estamos longe de encará-las como uma vantagem pedagógica. É 

assim que deveriam ser analisadas as práticas interculturais e biculturais nas escolas e nas 

universidades, visando incorporar a perspectiva da interculturalidade no cotidiano da sala de 

aula. 

O contexto da educação básica e de nível superior atualmente está baseado em 

políticas educacionais vigentes que priorizam dois aspectos fundamentais. A priori, temos a 

avaliação em larga escala, a qual pretende medir o desempenho dos alunos em determinadas 

áreas curriculares. Candau (2018) postula que foi criada uma “cultura da avaliação”, isso quer 

dizer que a aprendizagem dos alunos é medida através de provas, como por exemplo: o 

SAEB, o PISA, o SEAPE, PROA, ANA, ENADE, etc., são elas que orientam os processos de 

ensino das escolas do ensino básico e ensino superior. Os professores proporcionam uma 

prática educativa que molda os alunos para a estrutura de prova, que é a forma que ele será 

avaliado. Em segundo plano, temos o aspecto da gestão dos sistemas de ensino, os quais 

acreditam que esse pressuposto das avaliações permite controlar e monitorar o processo da 

aprendizagem como um todo. Esse mecanismo identifica seus pontos débeis e investe na 

operacionalização e na produtividade do sistema. Concordo com a crítica feita a esse modelo 

de gestão, porque é o mesmo modelo de gestão corporativo, que é aplicado diretamente à 

educação, sem levar em consideração as suas especificidades. 

 Assim, um processo educacional medido por testes padronizados fica restrito ao 

ensino de apenas alguns conhecimentos, educar fica reduzido a ensinar. Esse ensino é apenas 

para instruir, para preparar, para ter êxito em testes padronizados. O formato de educação 

estabelecido hoje, ainda é estruturado a partir dos referentes da modernidade, que são 

naturalizados. 

Seguindo esse viés de educação, é que Candau (2018) tece a sua crítica quando 

destaca a necessidade de questionar essa lógica de que só há a padronização como um único 

modelo de escola/universidade.  Desse modo, por mais que tenham sido iniciados os debates 

para pensar em um ambiente plural, o ambiente escola/universidade ainda está enraizado na 

imposição de uma única cultura como padrão, o que por seu turno, acaba por excluir tudo 

aquilo que não se encaixa nesses moldes. 

Candau (2018) aborda que para mudar esse modelo de padronização, os educadores 

precisam “reinventar a escola”. Estender esse slogan para “reinventar a universidade”, é uma 

das formas de responder aos desafios da sociedade em que vivemos. Por conseguinte, não é na 
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padronização, muito menos em currículos únicos e engessados e em perspectivas que reduzem 

o direito à educação a resultados uniformes que teremos essa nova universidade. 

Portanto, uma perspectiva intercultural pode oferecer contribuições relevantes para 

novas experiências pedagógicas na escola. A perspectiva da interculturalidade crítica 

assumida por Candau (2018) está filiada à Catherine Walsh (2009), que promove a 

deliberação da inter-relação entre diferentes sujeitos e grupos socioculturais de determinada 

sociedade. Essa posição concebe as culturas em contínuo processo de construção, 

desestabilização e reconstrução. Tem presente os mecanismos de poder que permeiam as 

relações culturais, assumindo que estas não são relações idílicas, estão construídas na história 

e, portanto, estão atravessadas por conflitos de poder e marcadas pelo preconceito e 

discriminação de determinados grupos socioculturais. Logo, a interculturalidade crítica para 

Candau (2018, p. 34) concebe a educação intercultural como a valorização da riqueza: 

 

Ela promove processos sistemáticos de diálogo entre diversos sujeitos-individuais e 

coletivos -, saberes e práticas na perspectiva da afirmação da justiça social, 

econômica, cognitiva e cultural -, assim como da construção de relações igualitárias 

entre grupos socioculturais e da democratização da sociedade, através de políticas 

que articulam direitos da igualdade e da diferença. 
 

O maior problema na concepção das diferenças é que a maioria dos educadores 

associa a diferença à deficiência e uma deficiência no sentido de incapacidade intelectual. 

Desse modo, os diferentes são aqueles que têm baixo rendimento acadêmico, provêm de 

comunidades ribeirinhas, indígenas, são imigrantes e não dominam a língua, possuem alguma 

deficiência física, tem dificuldade no aprendizado, que vivem situações de risco, etc. Poucos 

educadores concebem a diferença articulada às identidades plurais que enriquecem os 

processos pedagógicos e devem ser reconhecidas e valorizadas. 

Por conseguinte, as diferenças culturais devem ser concebidas como riquezas que 

ampliam as experiências, dilatam a sensibilidade e nos convidam a potencializá-las como 

exigência da construção de um mundo mais igualitário. Outro aspecto é reconhecer 

positivamente que as diferenças culturais promovem processos que potencializam essa 

perspectiva.  

 

2.4 O conceito de responsabilidade intercultural  

 

O contexto educacional é o espaço onde os docentes podem incorporar em sua 

prática elementos potencializadores da educação intercultural em todos os aspectos. Em 

síntese, Candau (2018) nos propõe que a introdução da prática intercultural nos processos de 
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formação continuada seria uma das possibilidades de potencializá-la, pois o docente 

conseguiria promover experiências socioculturais que favorecessem o processo de 

desconstrução de práticas naturalizadas e enraizadas no trabalho docente, inclusive, 

percebendo o mundo cultural do aluno; perceber que esse aluno traz experiências que são 

significativas e importantes e observar a cultura da escola/universidade para buscar elementos 

que possam quebrar a homogeneidade e desestabilizar as culturas escolares dominantes que 

serão problematizadoras, desconstruídas e chamadas a serem reinventadas. 

Outro aspecto de extrema relevância se refere à ideia de responsabilidade em relação 

aos outros, em que o docente tem um papel de suma importância para mudar a realidade da 

sua sala de aula, e de lidar com a pluralidade de ensino que atenda às diversidades. Por isso, é 

tão importante assumir a responsabilidade com os outros como 

 

[...] a responsabilidade de si próprio. Os autores criativos de materiais devem, 

portanto, estar conscientes destes riscos e ficar criticamente alerta. Incentivar a 

solidariedade e a co-responsabilidade ética, sem ser condescendente ou invasivo, 

constitui um passo em frente no desenvolvimento de uma “responsabilidade 

intercultural” (GUILHERME, 2012, p. 17). 
 

Quando se pensa no contexto do discente imigrante haitiano que chega à 

universidade apenas com as noções básicas da língua portuguesa, essa responsabilidade se faz 

necessária na prática dos docentes para que esse sujeito possa de fato ser inserido e consiga 

dar continuidade em seus estudos. Sem dúvidas, promover aulas que deem significado às suas 

experiências, as suas necessidades individuais poderão oportunizar ao ensino algum 

significado. É o que Guilherme (2012) chama de “competência intercultural”, pois não basta o 

docente ter apenas competência “técnica e funcional, e exige o desenvolvimento de uma 

capacidade afinada, até certo ponto intuitiva e mecânica, mas exercitada e informada para 

melhor “agarrar” os vários potenciais que coexistem e interagem numa dada situação” 

(GUILHERME, 2012, p. 17). 

Podemos afirmar a partir de Guilherme (2012) e Candau (2018), que essa concepção 

de língua na perspectiva intercultural exige algo do ser humano professor, porque não é uma 

tarefa fácil mudar consciências. Por isso, a importância de o docente ter um mínimo de 

consciência, pois também não é fácil entrar em uma sala cheia de haitianos. Confesso que no 

primeiro dia que tivemos aula presencial, ao entrar em uma sala cheia de haitianos, tive um 

grande impacto e tive medo do desafio, medo por não conhecer aquelas pessoas. A minha 

formação colonizadora palpitava dentro de mim, “os nossos comportamentos culturais 

permite-nos chegar além dos aspectos visíveis, imediatos, óbvios e, muitas vezes, ilusórios da 

realidade aparente que nos conduz a julgamentos apressados e incorretos” (GUILHERME, 
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2012, p. 17). Nesse sentido, o conceito de competência intercultural ”baseia-se na versão 

tradicional da sociedade diversa e do contacto intercultural, compreende os componentes de 

diálogo e de interacção, de desempenho eficaz e apropriado” (FANTINI, 2009, p. 458 apud 

GUILHERME, 2012, p. 20). 

Todavia, é preciso ser flexível e dar um passo para o outro lado da fronteira, desafiar 

o senso comum, questionar os valores, crenças e os princípios ideológicos.  Essa não é uma 

tarefa fácil quando se está na prática da sala de aula. Portanto, somos inspirados a “atravessar 

fronteiras” e experienciar uma educação que possibilite olhar e colocar nos planos de cursos, 

práticas mais humanizadas que possam atender à diversidade de culturas que chegam à 

instituição de ensino. 

 

2.5 A política linguística na unir como ruptura da língua a serviço do poder  
 

 

A primeira reação, espontânea, em relação ao estrangeiro é imaginá-lo 

inferior, porque diferente de nós: não chega nem a ser um homem, e 

se for homem, é um bárbaro inferior; se não fala a nossa língua, é 

porque não fala língua nenhuma, não sabe falar como pensava ainda 

Colombo (TODOROV, 2008, p.73). 

 

Quando narrada uma história outra sobre a colonização e os impactos que ela 

causou/causa nas ex-colônias que foram colonizadas, constata-se o quanto essa aproximação 

com os povos sempre esteve voltada para uma visão de permanecer como superior em relação 

aos Outros povos. 

O Outro é sempre o que precisa ser civilizado, o qual é desprovido de civilização, de 

língua, cultura, conhecimento, “os bananas”, os infantis, que precisavam ser escravizados 

para serem úteis. Foi a partir dessa alienação colonizadora que esse pensamento colonizador 

se estabeleceu na cultura ocidental e atravessou a formação e a prática pedagógica na sala de 

aula, seja ela de educação básica ou de ensino superior, e de acordo com Scheyerl (2012, p. 

39) desenvolveu os seguintes binômios: 

 

Cultura primitiva/cultura civilizada, dialeto/língua, tribo/nação, dentre outros, em 

nome dos quais os genocídios, as discriminações e exclusões sociais, de que nos fala 

Todorov (2008), foram legitimados e introjetados didaticamente pela pedagogia de 

línguas mundo afora. 

 

A língua, no nosso caso, o português, é utilizada para reforçar a ideologia de poder. 

A ideologia linguística é justamente a percepção de linguagem na qual o discurso, por meio 

da língua, materializa os interesses sociais e culturais de um determinado grupo. 
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No contexto de Instituição de Ensino Superior é importante destacar o papel do 

professor na prática de ensino que o leve a refletir sobre qual concepção de língua e de ensino 

está ensinando. Está ensinando e utilizando práticas homogeneizantes? Está, dentro do 

contexto do ensino superior, trabalhando em um viés intercultural? Ao receber os imigrantes 

haitianos em sala de aula no ensino superior, que concepção de língua está sendo adotada em 

sua prática de ensino? 

Essas indagações respaldam a postular que, dependendo da concepção de língua 

adotada pela universidade em seu currículo, o professor pode estar reproduzindo a ideologia 

linguística dominante, ou seja, a língua como “significado a serviço do poder” (THOMPSON, 

1990, p.7 apud SCHEYERL, 2012, p. 40). Desse modo, uma prática de ensino-aprendizagem 

pautada nessa perspectiva não dá lugar à possibilidade do multiculturalismo e da 

interculturalidade, além de sustentar as relações de poder. 

Quando nós pensamos em uma Universidade como a UNIR, a qual está localizada 

em uma cidade que recebe sujeitos que são imigrantes/refugiados, dentre eles, haitianos, faz-

se necessário não apenas refletir, mas implantar diante das condições de produção dadas, a 

construção de uma “epistemologia do sul”. Para Scheyerl (2012) desenvolver uma prática de 

ensino embasada na epistemologia do sul é resgatar os saberes desse grupo que sempre foi 

considerado subalterno pelas ideologias colonizadoras. Assim, para este autor o ensino deve 

visar: 

[...] à recuperação dos saberes e práticas dos grupos sociais que foram histórica e 

sociologicamente postos na posição de meros objetos ou matéria prima das 

epistemologias dominantes através do capitalismo e do colonialismo, consideradas 

as únicas válidas (SCHEYERL, 2012, p. 40). 

 

O ensino dentro da Universidade pautado nesses conceitos pressupõe que a língua, a 

cultura, as tradições do imigrante, seja ele haitiano ou de qualquer outra nacionalidade, devem 

ser levados em consideração. O diálogo com a interculturalidade nos permite olhar para as 

diferenças e tirar vantagem pedagógica da cultura tida como marginalizada, inferior, a qual 

nunca teve relevância na sala de aula frente aos cânones. 

Fundamentada nessa concepção intercultural, pode-se dizer que UNIR, já deu um 

passo bastante relevante ao instituir a Política Linguística, através da Resolução nº 190, de 27 

de março de 2020. Como pode ser observado a legalidade da Política Linguística que a UNIR 

deve assumir é muito recente e foi aprovada em um contexto muito singular. É mister 

acrescentar, que o ano de 2020 foi um ano excepcional em virtude da Pandemia causada pela 

COVID-19. Desse modo, não apenas em Porto Velho, mas em todo o Brasil, medidas foram 

implementadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da doença da 
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COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2. Dentre as várias medidas adotadas, a 

Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais 

por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus – 

COVID-19, o que por seu turno está em tela à suspensão das aulas presenciais. Diante dessa 

calamidade sanitária, o meio adotado para a execução das aulas, foi o ensino remoto para as 

aulas síncronas, por meio de ferramentas tecnológicas como o Google meet, Zoom, Microsoft 

teams, dentre outras. 

É importante enfatizar esse aspecto, para destacar que a Política linguística que deve 

ser adotada, além de todas as dificuldades que elencamos até aqui, ainda está enfrentando uma 

nova maneira de promover o ensino. Isso é bastante complexo tanto para os professores, 

quanto para os alunos, que de maneira brusca tiveram que aprender a ensinar e estudar nesse 

novo formato. É nesse contexto que os docentes da Universidade Federal de Rondônia 

precisam garantir a valorização da diversidade linguística e cultural tanto para os alunos 

brasileiros como para os imigrantes. 

Em suma, os objetivos da Política Linguística da UNIR (2020, p. 2-3) são: 

 

I – promover ações de análise de demandas por conhecimentos linguísticos e 

culturais da comunidade da UNIR, de acordo com as necessidades institucionais, 

buscando possibilidades de atendimento e encaminhamento das demandas; 

 II – valorizar a diversidade linguística e cultural por meio da oferta de cursos, 

oficinas, formação e atendimento em diferentes idiomas;  

III – garantir a manutenção e o desenvolvimento das áreas de línguas, linguagens e 

culturas na UNIR, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), e a Política de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade;  

IV – considerar nos processos avaliativos de ensino, pesquisa e extensão, que alguns 

estudantes brasileiros são oriundos de outros povos, cuja língua materna não seja a 

língua portuguesa;  

V – propiciar o ensino de português como língua adicional para discentes que 

possuam outras línguas maternas, valorizando e respeitando a diversidade cultural e 

linguística de cada aluno, incluindo acolhimento e acompanhamento para imigrantes 

e refugiados;  

VI – criar novas formas e canais de comunicação e informação em diferentes línguas 

na UNIR;  

VII – evidenciar o papel do conhecimento linguístico e cultural junto à comunidade 

da UNIR;  

VIII – propiciar mais visibilidade às ações da UNIR por meio de disponibilização de 

informações em outras línguas;  

IX – democratização da oferta de cursos de idiomas na UNIR;  

X – incentivar a ampliação de espaços formativos de docentes de línguas 

estrangeiras e de português como língua adicional na UNIR; 

XI – contribuir para a promoção da internacionalização da Educação Superior. 

 

Para garantir a promoção e valorização da língua, linguagens e culturas dos 

imigrantes dentro da Universidade, o docente precisa ter uma tomada de consciência e 

compreender que antes de ser um professor ele é um falante de língua portuguesa. Ele precisa 
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ter esse olhar crítico ao escolher os materiais didáticos para suas aulas, assim como identificar 

qual concepção ideológica permeia a produção do seu material e do seu discurso enquanto 

ensina. 

A partir do estudo de Scheyerl (2012), destacam-se três concepções ideológicas que 

evidenciam três concepções de língua que interpelam as principais abordagens e métodos de 

ensino de línguas estrangeiras. Nesse contexto, a língua portuguesa é uma língua adicional 

para os imigrantes haitianos. 

A primeira concepção é aquela visão de língua como abordagem fixa e homogênea, 

na qual são enfatizados os padrões rígidos da língua. Scheyerl (2012) chama essa concepção 

de “mito da mimese ou mito do colonizador”. Os materiais didáticos escolhidos a partir dessa 

ótica visam abordar a língua alvo como ideal, com preocupação nas normas gramaticais, com 

o foco em uma pronúncia perfeita, é o que se conhece como os métodos da gramática 

tradicional. Essa visão é colonizadora, porque não leva em consideração os conhecimentos 

prévios dos discentes, além de rejeitar o Outro enquanto sujeito. 

A segunda concepção é a do “mito do melting pot”, essa visão é marcada pelo caráter 

de universalidade das culturas, e isso, também é um problema a ser questionado, pois ao 

mesmo tempo em que reconhecem as múltiplas culturas, há uma tentativa de padronização. É 

um reconhecimento falso, velado para “[...] continuam a perpetuar a violência epistêmica 

mediante a exploração de classe e práticas racistas, sexistas e heterossexistas” (RYOO; 

MCLAREN, 2010, p. 213 apud SCHEYERL, 2012, p. 40). Essa visão é uma das que mais 

permeia as práticas docentes, justamente, porque se tem a falsa ilusão de que ao abordar essas 

temáticas está trabalhando em uma perspectiva intercultural. 

Outrossim, essa visão mostra apenas uma espécie de tolerância. Um exemplo bem 

comum é o dia 20 de novembro, ao promover uma semana de atividades para as questões 

afrodescendentes. Outro exemplo é trabalhar “caixinhas” isoladas de conteúdo, a culinária 

haitiana, a cultura haitiana. Essa perspectiva mostra apenas uma tolerância com a diversidade 

entre os povos, e, sobretudo, o cumprimento da Lei 10.639/03 foi alterado pela Lei 11.645/08 

que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as 

escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o ensino médio. E a Resolução nº 

190, de 27 de março de 2020, na Universidade Federal de Rondônia. 

Scheyerl (2012), ancorada na teoria freiriana, destaca que a terceira concepção 

ideológica é a do “mito do consumismo”, a qual utiliza o sistema de educação pautado no 

“depósito de conteúdos”, como se os discentes fossem tábuas rasas. O que quer se afirmar 

com isso, é que os conhecimentos abordados em sala de aula não permitem uma reflexão. Ou 
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seja, os materiais didáticos produzidos, assim como os discursos enunciados são para 

propagar a visão consumista imposta pela pedagogia capitalista. 

O papel do educador é problematizar essas questões, é olhar para o material didático 

que só utiliza imagens das grandes multinacionais, dos estereótipos de mulher bonita e família 

feliz e questionar. E as famílias que não se encaixam nesses estereótipos? E os alunos que 

muitas vezes não têm o que comer e que nunca viram um sanduíche da Mc Donald? Pensar o 

ensino com criticidade e a partir das suas problematizações em sala de aula, levar os alunos a 

questionarem que muitos não se encaixam nesse padrão da cultura e da língua dominante. Isso 

também é uma questão de linguagem. 

O docente dentro da universidade pode ser instrumento dessa manipulação 

ideológica e não se permite usar as diferenças linguísticas e culturais como proposta 

pedagógica para efetivar um trabalho rico culturalmente. Se pararmos para pensar nas 

condições em que os professores estão inseridos, há outras questões, que não serão tratadas 

neste estudo, que podem ser problematizadas, em outro momento. Como por exemplo, 

produzir e ensinar em uma perspectiva intercultural dá muito trabalho, exige planejamento. O 

professor tem praticamente os 3 (três) turnos do dia ocupados com pesquisa, ensino e 

extensão, no entanto, isso não anula o compromisso do docente junto aos discentes 

imigrantes. É preciso garantir um ensino de qualidade dentro da especificidade desses sujeitos 

de modo a rever as práticas, a didática dentro da sala de aula, pois, hoje, ela marcada por 

sujeitos múltiplos, com várias identidades, inclusive, com uma identidade linguística em 

trânsito devido aos deslocamentos no mundo globalizado. E não se pode correr o risco de ao 

ensinar português para o aluno haitiano, exclua-se a sua língua crioula. 

A Universidade deve problematizar essas relações de poder e rompê-las valorizando 

as culturas de origem dos discentes. Essa é uma forma de “combater as diversas formas de 

violência epistêmica no âmbito pedagógico” (SCHEYERL, 2012, p. 47). 

Esse é o intento ao investigar a partir da Política Linguística prevista na Resolução nº 

190, de 27 de março de 2020, que a educação vivida no ensino superior pelos imigrantes 

haitianos seja uma educação menos racista, mas “descentralizada da brancura”. O que 

queremos dizer, é que apenas uma raça, uma cor não sejam levadas em consideração ao 

pensar a educação no ensino superior na UNIR. 
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3 SEÇÃO 3 – A ANÁLISE DE DISCURSO FRANCESA COMO METODOLOGIA 

INVESTIGATIVA DOS DISCURSO DO DISCENTE IMIGRANTE NA UNIR 

 

Nesta seção, será utilizado como categoria de análise os discursos dos sujeitos 

imigrantes, discentes da Universidade Federal de Rondônia. Essa análise permite 

compreender que os discursos enunciados pelos discentes imigrantes dos cursos de graduação 

e pós-graduação da Unir, dentro de determinadas condições de produção, produzem efeitos de 

sentido que estão carregados de subjetividades e atravessados pela ideologia, o contexto 

histórico e social que constituem o discurso materializado por esses sujeitos. Nessa 

perspectiva, a análise apresentada constitui-se como um gesto de interpretação, a partir da 

formação discursiva em que esses sujeitos estão inseridos, levando em consideração o espaço, 

a posição de fala desse sujeito e sua formação discursiva será analisado o dito e não-dito do 

discurso enunciado.  

 

3.1 As propostas da análise do discurso de linha francesa 

 

Partindo do pressuposto de que o discurso nada mais é do que o funcionamento da 

palavra em movimento pela prática da linguagem, analisar a linguagem pelo viés da análise de 

discurso possibilita-nos compreender a língua além do que é dito ou escrito. Analisar os 

discursos dos discentes imigrantes matriculados na UNIR, possibilitou pensar em ações que 

possam integrá-los ainda mais no espaço acadêmico, uma vez que “na análise de discurso, 

procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do 

trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” (ORLANDI, 2015, p. 13). 

Assim sendo, a Análise de Discurso trabalha com as maneiras de significar levando em conta 

a produção de sentidos em que a linguagem se relaciona com a exterioridade da língua. 

A Análise de Discurso de linha francesa nasce nos anos de 1960 a partir das 

necessidades de uma teoria que buscasse criticar as correntes teóricas até então vigentes, 

sobretudo, o estruturalismo que toma como objeto de estudo a língua estudada a partir das 

suas regularidades, mas tão somente limitada aos aspectos internos da língua. As releituras 

dos estudos de Marx, por meio de Atlhusser, no que diz respeito ao materialismo histórico, 

levam a Análise do Discurso a ganhar os contornos, tais quais, como a conhecemos 

atualmente. “O discurso é, então, entendido como um efeito de sentidos dentro da relação 

entre linguagem e ideologia. Pela análise do funcionamento discursivo, ele objetiva explicitar 
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os mecanismos da determinação histórica dos processos de significação” (SANTOS, 2013, p. 

109).  

Nesse viés, para a Análise de Discurso francesa, a linguagem se apresenta como 

objeto privilegiado em que a ideologia se materializa. Essas ideologias estariam estruturadas e 

agiriam por intermédio dos aparelhos ideológicos de Estado, tais como: a escola, a igreja, a 

família, o governo e demais instituições sociais.  Para Mussalim (2012), a linguagem se 

encarrega de colocar em funcionamento a ideologia. 

Vale destacar que para a AD, se não há sujeito também não existe o discurso, pois 

todo sujeito é atravessado pela ideologia. Desse modo, é preciso compreender que a Análise 

do Discurso vai além do que tão somente a apresentação textual propõe: 

 

A análise de conteúdo, como sabemos, procura extrair sentidos dos textos, 

respondendo à questão: o que este texto quer dizer? Diferentemente da análise de 

conteúdo, a Análise de Discurso considera que a linguagem não é transparente. 

Desse modo ela não procura atravessar o texto para encontrar um sentido do outro 

lado (ORLANDI, 2015, p. 15-16). 

 

Para Pêcheux (1993), a análise de discurso leva em consideração as condições de 

produção de um determinado discurso. Desse modo, as relações imaginárias entre os sujeitos 

e a posição sujeito são tomadas como referência nas interações que produzem o discurso. 

Logo, aspectos como o tempo e o espaço são relevantes para projeção da imagem que o 

sujeito possui do Outro. 

Nessa esteira, podemos dizer que Orlandi (2015) também traz contribuições 

significativas a respeito da condição de produção de um determinado discurso em que deve 

ser considerado não apenas a situação, mas também a posição do sujeito protagonista no 

sentido estrito, em que o contexto imediato é posto como fator de peso em um determinado 

momento, ou até mesmo no sentido amplo, que engloba desde o contexto sócio-histórico ao 

ideológico. 

Orlandi (2015) assinala que além da releitura marxista de Althusser, a Análise do 

Discurso também teve importantes contribuições de outras ciências como a Psicanálise pela 

releitura dos trabalhos de Freud através de Lacan e a Linguística de Saussure por Pêcheux, 

considerado o fundador desta corrente teórica, pois é através dessa teorização que torna 

possível compreender a língua não somente como uma estrutura, mas como um 

acontecimento. 

[...] Lacan assume que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, como uma 

cadeia de significantes latente que se repete e interfere no discurso efetivo, como se 

houvesse sempre, sob palavras, outras palavras, como se o discurso fosse sempre 

atravessado pelo discurso do Outro, do inconsciente. A tarefa do analista seria a de 
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fazer vir à tona, através de um trabalho na palavra e pela palavra, essa cadeia de 

significantes, essas “outras palavras”, esse “discurso do Outro”, isto é, do 

inconsciente, lugar desconhecido, estranho, de onde emana o discurso do pai, da 

família, da lei, enfim (MUSSALIM, 2012, p. 119). 
 

Os estudos lacanianos levam Pêcheux (1995) a entender o sujeito discursivo como 

alguém que reage ao interior do pensamento a ser materializado pela língua durante a relação 

entre sujeitos. Os fatores de exterioridade e anterioridade, ou seja, o pré-construído, retomam 

o saber do pensamento produzido por uma lembrança que o tomará a posição de sujeito, 

representado pela formação imaginária. 

 

Assim, não são os sujeitos físicos nem os seus lugares empíricos como tal, isto é, 

como estão inscritos na sociedade, e que poderia ser sociologicamente descritos, que 

funcionam no discurso, mas suas imagens que resultam de projeções. São essas 

projeções que permitem passar das situações empíricas – os lugares dos sujeitos – 

para as posições dos sujeitos no discurso. Essa é a distinção entre lugar e posição 

(ORLANDI, 2015, p. 38) 
 

 Logo, o esquecimento - situado no eixo vertical do discurso - permite que ocorra um 

conjunto de formulações já feitas. Como se algo tivesse sido dito anteriormente e em algum 

outro lugar, mas constituem o dizer do sujeito no discurso. “O interdiscurso refere-se ao já-

dito, o que regula os deslocamentos das fronteiras das FDs, possibilitando apagamentos, 

esquecimentos, paráfrases, lembranças, degenerações, deturpações dos elementos que o 

possibilitam” (SANTOS, 2013, p. 222). E é por isso que o sujeito afirma que sabe o que diz e 

sabe o que é, pois está assujeitado ideologicamente pelo conjunto de dizeres que estão 

situados no seu inconsciente, ou seja, não é livre para dizer o que quer, mas é levado, sem ter 

a consciência disso (MUSSALIM, 2012), tais acepções vão ao encontro do que afirma 

Orlandi: 

O efeito ideológico elementar é a constituição do sujeito. Pela interpelação 

ideológica do indivíduo em sujeito inaugura-se a discursividade. Por seu lado, a 

interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia traz necessariamente o 

apagamento da inscrição da língua na história para que ela signifique produzindo o 

efeito de evidência do sentido (o sentido-lá) e a impressão do sujeito ser a origem do 

que diz (ORLANDI, 2015, p. 46). 
 

Na ótica de Pêcheux (1995) existe a proposição da existência de dois tipos de 

esquecimentos. O primeiro está ligado ao sujeito-falante e vai determinar a formação 

discursiva que o domina por um sistema inconsciente. O segundo esquecimento consiste na 

seleção de enunciados para a reformulação do seu dizer, podendo ser reivindicado por 

paráfrases, por exemplo, o sujeito falante recorre a um conjunto de enunciados já produzidos 

no interior da formação discursiva que o domina e terá a ilusão de tomar para si a produção 

desse dizer. 
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Seguindo os postulados de Maingueneau (2008), a formação discursiva é tudo aquilo 

que caracteriza ou assegura a identidade de um discurso, indo além, pode ser conceituado 

como o posicionamento do sujeito enunciador, ou seja, a tomada de posição ideológica deste 

sujeito que disputa um espaço social a ser validado ou legitimado pela sociedade. Contudo, 

Pêcheux (1995) aborda que no início da AD francesa, a formação discursiva era 

compreendida como aquilo que determina o que pode e o que deve ser dito, pois “algo fala” 

mediante a dominação de um complexo de formações ideológicas e indicam os efeitos de 

sentido provocados. 

Nesse sentido, Pêcheux (1995) compreende que todo processo discursivo está 

inscrito em uma relação ideológica de classe e nas formações discursivas estarão as marcas 

dos efeitos de sentido. “[...] diremos que os indivíduos são ‘interpelados’ em sujeitos-falantes 

(em sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as 

formações ideológicas que lhes são correspondentes” (PÊCHEUX, 1995, p. 161). Em suma, a 

formação discursiva é onde constitui o sentido do discurso, propondo a relação do imaginário 

do Ego com o assujeitamento do sujeito e, por sua vez, o esquecimento do sujeito exercerá 

influência na formação do imaginário. 

O autor indica ainda que é possível, ao longo do processo discursivo, aparecerem 

palavras iguais com sentidos diferentes, mas por outro lado, palavras diferentes podem surgir 

no discurso e ter o mesmo sentido. Logo, o processo discursivo vai designar os sistemas de 

relações possíveis entre os elementos linguísticos. As formações discursivas são constituídas 

pelo interdiscurso e é nela que o analista consegue entender o processo de produção dos 

sentidos colocados em relação com a formação ideológica do sujeito e propor o 

estabelecimento de regularidades na articulação do discurso. 

Para Orlandi (2015, p. 41),   

 
[...] o discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito diz se 

inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um sentido e não outro. 

Por aí podemos perceber que as palavras não têm um sentido nelas mesmas, elas 

derivam seus sentidos das formações discursivas em que se inscrevem. As 

formações discursivas, por sua vez, representam no discurso as formações 

ideológicas. Desse modo, os sentidos sempre são determinados ideologicamente 

[...]. 

 

Michel Pêcheux (1993) compreende que as regularidades discursivas e a 

instabilidade dos sentidos do discurso derivam das condições de produção que, por sua vez, 

podem ser identificadas a partir da particularidade do funcionamento ideológico na 

reprodução das relações de produção. A ideologia interpela e assujeita o sujeito a partir de 
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representações individuais ou coletivas, levando o discurso a constituir a própria formação 

ideológica. 

Foucault (2008) afirma que os discursos são dispersos, mas ao mesmo tempo 

possuem regularidades. Pela perspectiva de Foucault (2014), os discursos têm a ver com a 

manifestação da relação de poder ou dominância uma vez que os discursos possuem uma 

ordem que seleciona quem serão os sujeitos autorizados a falar. “[...] as sociedades de 

discurso”, cuja função é conservar ou produzir discursos, mas para fazê-los circular em um 

espaço fechado, distribuí-los somente segundo regras estritas, sem que seus detentores sejam 

despossuídos por essa distribuição” (FOUCAULT, 2014, p. 37). 

A essa condição da posição do sujeito do discurso, na acepção de Pêcheux (1995), é 

classificado como um efeito de regra que leva o Sujeito a tomar uma posição, iniciativa ou 

atitude para torná-lo responsável enquanto autor das próprias condutas, aquilo que o autor 

denomina como atos de tomada de posição do sujeito. 

Nessa esteira, considero importante mencionar que Mussalim (2012) aborda que a 

AD francesa possui três fases, sendo que a primeira denota a ideia da maquinaria discursiva 

em que Pêcheux acreditava tornar possível analisar todos os discursos de forma automática 

explorando discursos mais “estabilizados”, com pouca carga polissêmica e menor variação de 

sentidos, tomando como referência tão somente a palavra e a sintaxe para analisar os 

discursos. 

 Santos (2013), enfatiza que Pêcheux busca relacionar a ideologia, o discurso e a 

subjetividade do indivíduo “capturado” pelas suas práticas no interior das formações 

ideológicas é o que caracteriza a concepção da segunda fase da AD francesa, colocando como 

ponto central das discussões os conceitos referentes às formações discursivas, bem como sua 

constituição e características dentro de um discurso. 

Na terceira fase da AD, o interdiscurso ganha maior importância nas análises 

discursivas, pois possui significados peculiares que determinam a sua relação com o exterior. 

O interdiscurso permite compreender todo o dizer a partir de uma memória discursiva que 

compõe um determinado discurso. Essa memória discursiva é compreendida como um 

conjunto de já-ditos característicos de uma formação discursiva ou mesmo de um discurso 

concebido pela formação ideológica que levará ao saber discursivo, este último vai interpelar 

o sujeito do discurso (SANTOS, 2013). 

O interdiscurso sempre traz o Outro para o discurso, independentemente deste 

aparecimento surgir em forma de aliança ou contraposição a uma formação discursiva, este 

Outro é constitutivamente presente, seja através de palavras, texto ou discurso. Se o texto 
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estabelece relação de coerência e coesão, no discurso a relação ocorre com as condições 

sócio-históricas, a língua e a ideologia (MAINGUENEAU, 2008). 

No entanto, serão as práticas discursivas que vão apontar o que pode e o que não 

pode ser dito em uma situação de contexto imediato, sendo regulado por uma ordem 

discursiva composta por regras constituídas em determinados campos do saber (FOUCAULT, 

2014). Este contexto imediato é compreendido por Pêcheux (1993) como a condição de 

produção do discurso, já em Maingueneau (2008), o que define o que pode ou não ser dito no 

contexto imediato é o sistema de restrição do discurso, pois o sujeito é interpelado e 

assujeitado ideologicamente de forma a levá-lo a se inscrever em uma determinada FD. 

É importante observar também o sujeito que está falando, o lugar de fala, quem está 

permitido ou legitimado a falar sobre assuntos específicos, entender quais as regras asseguram 

alguém a se posicionar sobre algo e ainda verificar se o indivíduo possui autoridade para falar, 

são condições essenciais para analisar o discurso produzido (FOUCAULT, 2014). Pois, o 

discurso segue uma ordem ou conjunto de regras que legitima e valida todo o dizer. 

Ademais, os discursos não são homogêneos, como se pensava na primeira fase da 

AD, mas heterogêneos. Logo, cabe ao analista do discurso reconhecer a presença do 

Outro/outro no discurso produzido, uma vez que, a produção de enunciados presentes em um 

determinado discurso, por exemplo, apresenta a heterogeneidade de vozes que atravessam os 

dizeres dos enunciadores (KADER, 2012). Seguindo essa lógica, é possível afirmar que os 

sujeitos são atravessados por um conjunto de dizeres do Outro ao materializar o seu discurso 

pela língua. Recaindo na memória discursiva, na perspectiva de Foucault, encontramos como 

premissa o vínculo da produção enunciativa com a materialização pelas práticas discursivas 

da sua existência histórica, ou seja, pressupõe que o enunciado produzido “vem de algum 

lugar”, são dizeres outrora ditos e compartilhados socialmente. 

Foucault (2008, p. 146) destaca que:  

 

[...] trata-se antes, e ao contrário, do que faz com que tantas coisas ditas por tantos 

homens, há tantos milênios, não tenham surgido apenas segundo as leis do 

pensamento, ou apenas segundo o jogo das circunstâncias, que não sejam 

simplesmente a sinalização, no nível das performances verbais, do que se pôde 

desenrolar na ordem do espírito ou na ordem das coisas; mas que tenham aparecido 

graças a todo um jogo de relações que caracterizam particularmente o nível 

discursivo. 
 

A teorização discursiva foucaultiana propõe a existência de um arquivo, ou seja, uma 

espécie de sistema que regula o aparecimento de enunciados como acontecimentos únicos e, 

assim, o que é dito se mantém através de regularidades específicas apresentadas pelos 

elementos linguísticos presentes no discurso. Nessa concepção, Foucault (2008) postula que o 



64 

 

arquivo pode ser compreendido como um conjunto de enunciados já-ditos que caracterizam 

determinado tipo de discurso. Orlandi (2015) por seu turno, concebe o arquivo como uma 

memória institucionalizada. 

No entanto, as materialidades discursivas podem ser analisadas por aspectos 

sintáticos, lexicais, morfológicos, fonéticos e pelas condições de produção. O sistema de 

restrição de um discurso objetiva regular o que será reivindicado ou rejeitado no discurso a 

partir das escolhas lexicais da comunidade discursiva. 

Os textos produzidos, sejam eles orais ou escritos, suscitam a construção da imagem 

do enunciador, no qual esta imagem pode ser objetiva ou neutra. Seguindo essa lógica, há 

imagens que são validadas para determinados discursos ao invés de outras imagens possíveis. 

Deste modo, o interdiscurso é responsável por constituir um sistema na rede semântica 

discursiva que vai definir as relações estabelecidas pelo sujeito com o Outro no discurso.  

A interdiscursividade nos permite observar o discurso para além do texto expresso ou 

meramente escrito, pois há um conjunto de fatores importantes a serem analisados pelo 

analista do discurso de forma a perceber a intencionalidade proposta pelo discurso.  

 

O discurso só adquire sentido no interior de um imenso interdiscurso. Para 

interpretar o menor enunciado, é necessário relacioná-lo, conscientemente ou não, a 

todos os tipos de outros enunciados sobre os quais ele se apoia de múltiplas 

maneiras (MAINGUENEAU, 2015, p. 28).  

 

Na visão deste autor, o interdiscurso é responsável pelo atravessamento do sujeito do 

discurso, sem que ele se dê conta disso. Diante destes fatores, é possível alegar que os estudos 

discursivos abordam aspectos que envolvem implicações e pressuposições a partir de 

observações dos elementos textuais presentes, o que envolve não somente a retórica ou o 

estilo, mas também as estratégias para a argumentação e demais fatores de composição do 

discurso (FERNANDES; SANTOS, 2013). 

 

3.2 Caminhos da pesquisa 

 

Por participarmos desde o ano de 2019 do programa de extensão, intitulado 

Migração Internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e inserção social de imigrantes 

em Porto Velho, conforme já mencionado anteriormente, tivemos contato com inúmeros 

imigrantes atendidos pelo programa. Foi por esse contato direto com os haitianos, que 

soubemos que muitos já estavam cursando o ensino superior na Fundação Universidade 
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Federal de Rondônia. A pesquisa em questão foi desenvolvida a partir das inquietações em 

relação ao processo de adaptação, aprendizagem e comunicação dos discentes imigrantes 

haitianos cursistas da graduação e da pós-graduação na UNIR, campus José Ribeiro Filho, 

como por exemplo, entender como se dá o processo de formação da identidade linguística do 

sujeito haitiano no espaço acadêmico, como parte fundamental na consolidação de um ensino 

de qualidade a partir do reconhecimento e valorização das diferenças linguísticas, sociais e 

culturais desse sujeito. 

 Não se pode negar que a pesquisa científica é fundamental para percorrer caminhos 

que levem a respostas acerca de problemas existentes no meio social e que atingem todos 

diretamente como integrantes de uma sociedade que está constantemente em fase de 

transformação. É por meio da pesquisa que obtém-se novos conhecimentos, por meio de 

problematizações e formulações de teorias que impulsionam a entender os fenômenos que nos 

cercam. 

A pesquisa em questão foi desenvolvida na Unir, no campus José Ribeiro Filho, 

especificamente com imigrantes haitianos. A coleta de dados se deu a partir de informações 

abertas concedidas pela Diretoria de Registro e Controle Acadêmico/DIRCA. Conforme 

informações prestadas por essa diretoria, atualmente existem matriculados na Universidade 

um quantitativo de dezessete (17) imigrantes de diversas nacionalidades, destes, nove (09) 

estão matriculados no campus José Ribeiro Filho. Nas informações que tivemos acesso, 

constava que dos imigrantes matriculados no campus, havia quatro (04) haitianos, 

matriculados nos cursos de Biblioteconomia e Química. No entanto, no decorrer da pesquisa, 

constatou-se que além da quantidade de discentes apresentados pela DIRCA/UNIR, existiam 

também discentes matriculados no curso de Filosofia e no Programa Pós-Graduação Mestrado 

e Doutorado em Geografia - PPGG/UNIR, totalizando assim, um quantitativo de doze (12) 

imigrantes matriculados no Campus José Ribeiro Filho, e consequentemente, destes, seis (06) 

são haitianos.  

Para realização da pesquisa, tivemos o aceite/participação de quatro (04) discentes 

haitianos. No entanto, para análise, utilizamos apenas o discurso de três (03) entrevistados. 

Para garantir o anonimato dos participantes, em conformidade com Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) elaborado com base nas resoluções n° 466/12 e 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde, eles serão identificados:  sujeito haitiano A1, sujeito haitiano 

A2 e sujeito haitiano A3. Devido ao momento pandêmico que estamos vivenciando o qual 

assola o Brasil e o mundo, para resguardar a saúde dos colaboradores, e respeitar as medidas 

de distanciamento social adotadas pelos órgãos de saúde, foi dado aos participantes a opção 
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de realização das entrevistas em formato remoto, pela plataforma google Meet, ou de forma 

presencial mantendo todos os cuidados de distanciamento social, e utilização de máscaras 

faciais. Nesse sentido, os participantes, sujeito haitiano A2 e sujeito haitiano A3, optaram em 

realizar a entrevista pela plataforma, e o sujeito haitiano A1 optou por fazer a entrevista de 

forma presencial. Foram feitas vinte e duas perguntas abertas, de modo a oportunizar aos 

participantes maior liberdade em respondê-las. No entanto, na medida que as respostas 

contemplavam alguma pergunta não realizada, essas eram suprimidas. 

Com a metodologia de análise definida para o processo de elaboração do 

questionário das entrevistas foi necessário pensar em perguntas que pudessem dar 

direcionamento ao alcance dos objetivos da pesquisa. Isso nos fez, em certa medida, sair da 

posição de pesquisadoras e nos inserir na posição dos sujeitos que seriam entrevistados e 

indagar acerca de quais perguntas eu me sentiria confortável em responder. Esse 

entendimento possibilitou adentrar nos mecanismos de antecipação posto pela análise de 

discurso e que consideramos fator preponderante para as perguntas elaboradas. 

A importância de se observar as posições de cada sujeito partícipe desse processo, 

seja o entrevistado ou entrevistador é relevante para garantir que as relações de confiança 

surjam de modo a deixar ambos à vontade, uma vez que é na formação do imaginário que 

essas relações ganham forças e levam ao processo de significação do discurso compreendendo 

que qualquer discurso está intrinsecamente relacionado com muitos outros discursos. E que 

nessa perspectiva, somos constituídas como sujeitos interpelados e atravessados por 

ideologias, logo, as perguntas que foram realizadas também estão carregadas da nossa 

subjetividade, das nossas “concepções de verdade”. 

Outro aspecto, que vale a pena destacar, é que a nossa presença altera as condições 

de produção em que o entrevistador também ordena no seu discurso o que vai dizer e o que 

não vai dizer. Estamos diante de imigrantes haitianos discentes que ordenam o seu discurso 

dentro das relações de poder entre entrevistado e entrevistadora. Logo, se tivéssemos 

escolhidos outros sujeitos haitianos teríamos outro tipo de discurso, outras respostas seriam 

enunciadas. 
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3.3 Análise das entrevistas 

 

3.3.1 Língua materna versus outras línguas  

 

Partindo do pressuposto apontado por Santos (2009) de que a língua materna está 

ligada ao processo de socialização de cada sujeito falante em contato com a família desde os 

primórdios da sua existência compreende-se que um sujeito haitiano falante da língua crioulo 

ao se deparar com uma língua estrangeira, no caso a língua portuguesa, as dificuldades no 

processo de comunicação é um fator constante e natural. No espaço acadêmico, compreender 

como os imigrantes concebem a experiência de se integrar e como essa experiência reflete na 

formação identitária e no processo de formação acadêmica, torna-se relevante analisar os 

enunciados proferidos por esses sujeitos na posição de discente em cursos de graduação e pós-

graduação, oferecidos pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. 

No processo de análise foi utilizado a perspectiva proposta pela Análise de Discurso 

de linha francesa, o que permitiu fazer um recorte de categorias de análise, que respondessem 

às hipóteses relacionadas à formação da identidade linguística do sujeito haitiano dentro do 

contexto da universidade. 

Em formato de questões abertas, as discussões partiram da língua materna, e se 

existem outras línguas que fazem parte do processo de comunicação do sujeito imigrante 

haitiano. Foi perguntado também, a respeito da preferência de língua utilizada, materna ou 

portuguesa, no processo de conversação no dia a dia. O discurso enunciado pelos sujeitos na 

entrevista oral é marcado por regularidades discursivas que possibilitaram conceber um gesto 

de interpretação que permitiu constatar esses sujeitos como plurilinguísticos, tendo em vista 

que eles não falam apenas a língua crioulo. 

No entanto, é possível identificar também pontos específicos que variam de acordo 

com as perspectivas de vida de cada um deles. Nesse sentido, foi perguntado aos 

interlocutores a respeito de qual língua eles consideram como materna, e além da língua 

materna, quais outras línguas eles falam. 

Na resposta apresentada pelo sujeito haitiano A1, é possível depreender que se está 

diante de um sujeito discursivo que reconhece o crioulo haitiano como sua língua materna. No 

entanto, ao apresentar a língua francesa como “primordial” para o sujeito Haitiano, vem à 

memória o processo de colonização daquele país. A escravização e as imposições linguísticas 

e culturais postas pelos europeus, mesmo no pós-colonização culminou no reconhecimento e 

oficialização da língua francesa como a segunda língua oficial do Haiti.  
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Eu falo geralmente crioulo que a língua materna que todos haitianos fala. [...] falo 

francês também, essas duas primordiais para os haitianos e também eu falo um 

pouco de inglês, espanhol e agora que eu falo português também (A1). 
 

Apesar de colocar o francês ao lado do crioulo como “primordiais”, o crioulo é 

considerado mais importante. Esse efeito de sentido é marcado pelo uso do advérbio 

“também” que funciona como adição ou inclusão. Ou seja, o francês, na verdade, na ordem de 

importância das línguas enumeradas é a segunda, pois segundo o enunciador o crioulo é a 

língua materna que todos os haitianos falam. Além do efeito de sentido causado pelo uso 

desse advérbio, o enunciador começa dizendo que fala o crioulo e depois vai enumerando as 

outras línguas, numa ordem de importância.  

Percebe-se, ainda, uma consciência linguística sobre as línguas faladas, pois ao 

enunciar que fala francês evidencia a importância disso quando coloca esse idioma como 

primordial. Vemos, assim, sentidos atravessados nessa hierarquização do crioulo e do francês 

nos discursos dos interlocutores. 

Seguindo essa lógica, fica latente a percepção a respeito das relações de dominância 

entre as antigas metrópoles e suas colônias que perduraram por séculos e ajudam a construir 

uma formação imaginária destes povos no sentido de suscitar a perpetuação de suas condições 

de subalternidade - mesmo passados séculos das grandes navegações - como se percebe na 

materialização do discurso destes nacionais na sociedade contemporânea. Embora tenham 

essa consciência, há uma consciência clara de que o crioulo é a língua mais importante, pois é 

a língua materna, é a língua que se identificam e que os faz serem haitianos. 

Essa observação ganha ênfase na fala do sujeito haitiano A2.    

 
[…] temos a segunda língua oficial que é francês que é a língua mais baseada na 

educação, digamos que é a língua da educação haitiana. O francês que todo mundo é 

educado lá fala e temos os idiomas ensinados o espanhol e o inglês que a gente 

também domina razoavelmente também que é o inglês e o espanhol. Agora o 

português que daria em torno de cinco idiomas que a gente tem alguns 

conhecimentos, digamos assim (A2). 
 

Quando afirma que o francês “é a língua mais baseada na educação”, é novamente 

marcada a consciência da língua hierarquizada pelas relações de poder. Além disso, quando 

ele diz que o francês é a segunda língua oficial, reafirma que o crioulo haitiano é a língua 

primeira, oficial, materna. Ou seja, há o reconhecimento, a consciência de que o francês é a 

língua de prestígio, da burocracia no Haiti, ao mesmo tempo em que reforça o crioulo como a 

língua materna. 
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No sistema educacional do Haiti “há inúmeras entidades que intervêm no meio 

educativo haitiano, sem nenhuma regulamentação do Ministério Nacional de Educação para 

adquirir um quadro legal e operacional” (PROSPERE et al. 2016, p. 405). Diante da 

complexidade do sistema educacional, nem todas as pessoas têm acesso a uma educação 

gratuita e de qualidade.  

 
Cerca de um milhão de crianças não podem frequentar a escola, às vezes é porque os 

estabelecimentos não existem ou às vezes são muito afastados de suas residências, 

ou ainda porque os custos da escola são demasiado elevados. Apesar de um forte 

empurrão de escolarização entre 1980 e 1998, a cobertura das necessidades escolares 

permanece distante a ser assegurada, particularmente no meio rural onde a 

freqüentação fica prodigiosamente e um atraso frente ao resto do país. As 

desigualdades sociais produzem-se pela escola e pela maneira também acentuada 

antes de 1980 (PROSPERE et al. 2016, p. 405). 
 

 Não é objeto deste estudo tratar do sistema educacional do Haiti, porém torna-se 

necessário tal informação para correlacionar às seguintes questões: “[...] é francês que é a 

língua mais baseada na educação, digamos que é a língua da educação haitiana” (A2). Esse 

enunciado traz uma informação bastante relevante em que é possível depreender que o estudar 

no Haiti está relacionado à condição econômica, logo quem não a possui condições 

financeiras, não tem direito à educação, e consequentemente não fala francês. 

Destarte, a produção deste último enunciado reproduzido pelo interlocutor implica 

em um dizer que os haitianos falantes do francês são só aqueles que têm recursos, pagaram 

para ter acesso à educação e por isso dominam a língua do colonizador (a língua de prestígio). 

Enquanto os desprovidos de recursos são destituídos do direito de ter acesso ao sistema 

educacional e se limitam a falar o idioma materno que é o crioulo haitiano (a língua que não 

tem prestígio). Por outro lado, os enunciados mostram que mesmo sendo uma língua de 

prestígio socioeconômico, o crioulo é mais importante para os haitianos, conforme 

observamos no uso das expressões “também” e “a segunda língua oficial”. 

O enunciado do sujeito haitiano A3 intensifica os discursos dos demais discentes 

haitianos entrevistados.  Ou seja, nem todos os haitianos têm acesso à educação, esse fator 

está diretamente ligado às questões econômicas de cada indivíduo, logo, quem não tem 

recursos, não têm acesso à escola e, consequentemente, não fala francês. 

Orlandi, irá destacar que “a compreensão procura a explicitação dos processos de 

significação presentes no texto e permite que possam ‘escutar’ outros sentidos que ali estão, 

compreendendo como eles se constituem” (ORLANDI, 2015, p. 26). E é nessa perspectiva 

que chega-se a outro ponto, que apresenta regularidades com as demais entrevistas, e que está 
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relacionado a outros idiomas que esses imigrantes falam. Esse ponto é de extrema relevância 

porque mostra a necessidade desses sujeitos, que vivem em diásporas, falarem outras línguas.  

 
[…] A outra língua que eu falo é a língua francesa porque o Haiti foi colonizado 

pelos franceses, então uma boa parte da população haitiana fala francês. Nem todo 

mundo fala francês, tem outra realidade e pra pessoa falar francês tem no mínimo 

duas causas, melhor dizendo, é uma pessoa que tem o nível acadêmico muito 

avançado ou uma pessoa que conversa sempre fluentemente na família porque tem 

família que domina muito a língua francesa. Então, uma pessoa que nasce nessa 

família tem a obrigação de ir para a escola para estudar a língua francesa. [...] Nem 

todo mundo fala francês […] A outra língua que eu falo, eu falo também a língua 

espanhola porque eu morava na República Dominicana por quase três anos. É um 

país vizinho do Haiti e atualmente, eu falo o português […]. E também... eu 

converso em inglês, mas em nível [...] entre todas as línguas que estou falando agora 

é o nível mais baixo que eu tenho é essa língua inglês pelo fato de eu não praticar 

mais, mas eu faço traduções é [...] de artigos científicos, resumos tanto de 

dissertações, tese [...]. Eu tenho muita demanda nesse sentido de traduzir textos da 

língua, tanto da língua crioula, espanhola, português da língua portuguesa, inglesa, 

francesa […] (A3). 
 

O entrevistado A3 enuncia que “a outra língua que eu falo é a língua francesa porque 

o Haiti foi colonizado pelos franceses”, o interlocutor recorre a uma memória discursiva da 

história oficial para atravessar o seu dizer e, assim, toma para si como propriedade original da 

produção deste discurso a tentativa de justificar o fato de haver dois idiomas oficiais em seu 

país, pois está assujeitado ideologicamente ao discurso da história oficial que estabelece a 

relação de dominação dos franceses que condicionaram os haitianos a uma situação de 

subalternidade ao impor a cultura, a língua e os valores das civilizações europeias. 

Ao enunciar “pra pessoa falar francês tem no mínimo duas causas, melhor dizendo, é 

uma pessoa que tem o nível acadêmico muito avançado ou uma pessoa que conversa sempre 

fluentemente na família porque tem família que domina muito a língua francesa”, implica em 

dizer que o contato com o idioma de prestígio é limitado somente a uma elite econômica e 

intelectual. Seguindo a premissa de que só tem acesso aos estabelecimentos de ensino aqueles 

que pagam para deter o conhecimento, assim as camadas sociais mais populares têm esse 

direito de acesso negado. 

Quando o sujeito haitiano (A3) diz “então, uma pessoa que nasce nessa família tem a 

obrigação de ir para a escola para estudar a língua francesa”, é notória a existência de uma 

pressão social exercida sobre o indivíduo que paga para estudar a dominar o idioma de 

prestígio. Entretanto, os discursos evidenciam que a necessidade de aprender o francês como 

forma de ascensão social não ocorre em detrimento da língua materna, que é o crioulo. 

Outro ponto importante é a necessidade de falar outros idiomas quando chegam a 

outro país, tendo em vista a necessidade de se comunicar em outras línguas. Isso, torna-se 
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uma questão importante para garantir questões básicas como alimentação, saúde e moradia. A 

partir do momento que se adquire uma nova língua, as possibilidades de adaptação são bem 

maiores. Isso não implica em deixar suas origens linguísticas e culturais no campo do 

esquecimento, mas sim a adaptação de uma nova realidade. 

Além disso, aprender outras línguas está conectado com a movência dos haitianos, 

como apresentado em outras partes desta dissertação. Migrar, estar em mobilidade faz parte 

da cosmovisão dos haitianos. E isso está materializado nos enunciados: “atualmente, eu falo o 

português” (A3); “agora o português que daria em torno de cinco idiomas que a gente tem 

alguns conhecimentos, digamos assim” (A2); “e também eu falo um pouco de inglês, 

espanhol e agora que eu falo português também” (A1). Percebe-se aqui uma regularidade 

discursiva que se inscreve na formação discursiva de um saber linguístico imprescindível para 

quem está em mobilidade, para quem almeja viver em outros países. 

Ao perguntar aos sujeitos em qual língua costumam se comunicar no Brasil, 

obtivemos as seguintes respostas: 

 
[…] eu convivo com os haitianos e brasileiros, eu falo os dois entendeu? [...] eu 

passo mais tempo com os brasileiros do que os haitianos. Mas quando vejo no Brasil 

eu falo português, haitiano eu falo crioulo. [...] como eu passo mais tempo na rua 

trabalhando […] convivo mais [...] é com os brasileiros, eu falo quase o dia todo 

português (A1). 
 

A fala desse sujeito imigrante traz marcas das relações de dominância, visto que no 

território diferente da terra natal, esse imigrante é condicionado a falar o idioma do país 

acolhedor, caso contrário será excluído socialmente dessa nova comunidade. Outro efeito de 

sentido presente nesse enunciado ratifica a importância do crioulo para os nossos 

interlocutores, pois mesmo no Brasil, quando estão com outros haitianos, falam o crioulo. 

 
É, dependendo do meu público. Se eu estou conversando com os meus irmãos e aqui 

quando falo irmãos do Brasil, eu falo do meu povo haitiano. Se eu estou 

conversando com eles, com certeza eu falo mais com a minha língua materna. Mas, 

eu também posso optar para francês ou o português (A3). 
 

No enunciado “se eu estou conversando com os meus irmãos e aqui quando falo 

irmãos do Brasil, eu falo do meu povo haitiano”, o efeito de sentido provocado é o de que 

esse imigrante se sente mais à vontade quando está na presença de algum conterrâneo. O uso 

do substantivo “irmãos” e a expressão “meu povo haitiano” denotam esse sentido de 

intimidade e aproximação. 

Assim, falar crioulo traz à baila o sentimento de liberdade e de conquista de um povo 

que foi massacrado, escravizado e saqueado pelos europeus, por muito tempo. Falar francês é 



72 

 

relembrar e mexer nas cicatrizes deixadas pela escravidão. A língua francesa como sinônimo 

de escravidão, consta presente no discurso de A3.   

 
Mas, eu me sinto melhor falando a minha língua materna, não somente uma de se 

sentir bem quando chegar em casa, mas também quando eu falo a minha língua é 

outra coisa, entende? Então, é outra realidade. Muita gente não entende porque o 

haitiano gosta mais do crioulo do que falar francês. Eu posso falar... sei falar francês 

sabe? Eu sei falar francês, mas na hora de falar, eu opto por falar a minha língua 

porque a língua francesa foi é [...] não foi [...] é a língua do colonizador, então por 

ser a língua do colonizador, eu vou valorizar mais a minha língua (A3). 
 

Quando diz “muita gente não entende porque o haitiano gosta mais do crioulo do que 

falar francês”, implica em reconhecer que o francês é uma língua de maior prestígio, mas não 

somente na cultura haitiana, como também pela perspectiva de outros povos que os acolhem. 

E quando diz “eu me sinto melhor falando a minha língua materna, não somente uma de se 

sentir bem quando chegar em casa, mas também quando eu falo a minha língua é outra coisa”, 

demonstra sentimento de pertencimento ao falar a sua língua, identificação com a história do 

seu lugar de origem e mais próximo do seu povo. 

Ao escolher as palavras “opto” fazendo referência a “minha língua” (crioulo) e o 

vocábulo “valorizar” fazendo referência outra vez a “minha língua” (crioulo), o deslizamento 

de sentido provocado é de que embora não seja considerada uma língua de prestígio, o crioulo 

é a língua de maior aceitação entre os haitianos e que apesar de o francês ser considerada a 

língua de prestígio, evoca a representação dos anos de repressão do colonizador europeu no 

país e, por isso, é rejeitado em conversas mais íntimas ou informais entre os haitianos. 

O crioulo haitiano não pode ser visto como inferior à língua francesa, mas sim como 

uma língua que traz a sensação de liberdade e conquista. Logo, uma língua sinônimo de 

orgulho, “o crioulo é uma língua como as outras [...]. Por longo tempo desprezados, 

considerados como formas inferiores e exatamente por isso sem acesso às fundações oficiais 

(ensino, administração), hoje os crioulos são promovidos à posição de língua oficial [...]” 

(CALVET, 2002, p. 55). 

Os discursos dos entrevistados apresentam três aspectos importantes, quais sejam, o 

aspecto linguístico, histórico e cultural, quando afirma que falam o crioulo como língua 

materna, o aspecto econômico e social, quando falam da necessidade de falar a língua 

francesa, bem como a necessidade de aprender outros idiomas tendo em vista a possibilidade 

migrar para outros países, conforme exposto abaixo:   

 

[...] Não é por obrigação de falar outra língua, mas eu preciso. Eu sei enquanto 

pessoal que eu preciso falar outras línguas para poder interagir com outras pessoas. 
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[...] Eu preciso falar pra que, com quem tô falando, entende o que tô falando e 

havendo essa troca [...] (A3). 
 

Nesse enunciado, é possível perceber uma quase necessidade de falar outras línguas, 

como uma forma de sobrevivência, sobretudo na ênfase da expressão “mas eu preciso”.  Falar 

outras línguas daria, assim, mais segurança, para que possa se comunicar com qualquer 

pessoa em diversos lugares do mundo, como expõe no seguinte enunciado: “eu sei enquanto 

pessoal que eu preciso falar outras línguas para poder interagir com outras pessoas”. 

Vemos, assim, que a mobilidade atravessa esses sujeitos. Ou seja, a possibilidade de 

em algum momento da vida migrar, atravessa o dizer desses imigrantes. Esse efeito de sentido 

vai ao encontro da própria história dos haitianos, pois “a mobilidade é um elemento 

estruturante da sociedade haitiana” (COTINGUIBA, 2019, p. 23).  Esse dizer ratifica a 

cosmovisão da migração na sociedade haitiana. 

 

Os eventos do passado colonial e seus reflexos pós-coloniais, as encarniçadas e 

fratricidas lutas pelos poderes político e econômico internas e sob influências 

externas, que desestabilizaram o país ao longo do tempo e os eventos naturais 

conduziram os haitianos e haitianas a uma emigração massiva e histórica. Essa 

historicidade da migração contribuiu enormemente para a formação de uma 

cosmovisão da migração a tal ponto que se criou um vocabulário para se referir à 

mobilidade. Desde criança se aprende a pensar na migração e a traçar os planos de 

um dia aletranje, ale lòt bò dlo a – de ir ao estrangeiro, de ir para o outro lado da 

água. Enfim, entrar na migração (COTINGUIBA, 2019, p. 83). 

 

Assim, a língua materializa a concepção da movência desses sujeitos por meio do 

interdiscurso e da memória discursiva, expressa pela discussão sobre a 

necessidade/importância de aprender outras línguas.  

 

3.3.2 A permanência nas terras brasileira 

 

Quanto às questões apontadas pelos sujeitos em relação a perguntas relacionadas ao 

tempo que chegaram ao Brasil, em especial Porto Velho/RO, por que decidiram migrar 

para o Brasil, e as pretensões de trazer família, as respostas estavam relacionadas à 

necessidade de conseguir trabalho e dar continuidade aos estudos, ingressando em uma 

universidade. 

Os discursos enunciados dizem muito a respeito dessas questões, é preciso ir além 

das palavras e compreender em sua integralidade os reais motivos desse processo migratório. 

“[...] podemos dizer que o sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições 
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ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são 

produzidas'' (ORLANDI, 2015 p. 42). 

Nessa perspectiva, dentro de uma instabilidade política e econômica que envolve o 

Haiti, devido a forma como se deu o processo de independência no século XIX, é possível 

depreender que as condições oferecidas em relação a trabalho e educação não são muito 

atrativas e que de certo modo, obriga aqueles que almejam uma “vida melhor” peregrinar na 

busca desse objetivo. 

 
Eu cheguei em Brasil 2014 dezembro de 2014 e […] cheguei lá no Acre passei uns 

dois dias e depois eu venho para Porto Velho, e agora tô com sete anos aqui no 

Brasil.  […] é a maioria de nós está aqui já. Minha mãe já está aqui, eu tenho quatro 

irmãos aqui, mais uma irmã, e minha irmã lá em outra cidade, e os irmãos estão aqui 

comigo, minha mãe tá aqui, minha esposa tá aqui também, a gente tem uma filha, e 

[…] ela vem, minha esposa vem depois, a gente casou aqui já tou com quatro anos 

de casamento já (A1). 
 

Nesse trecho, é possível observar que ele já reside no Brasil, na Cidade de Porto 

Velho/RO, há sete anos, considerado bastante tempo. Durante esse período de estadia em 

terras brasileiras, além da mãe e de seus irmãos, foi possível trazer em um momento posterior, 

a esposa. Nesse ínterim, o nascimento de uma filha no Brasil, de um certo modo, fortalece 

ainda mais o enraizamento desses sujeitos no país de acolhimento. 

Percebe-se, nesse enunciado, a importância dos vínculos familiares na vida de um 

imigrante que outrora enfrentou obstáculos durante o processo migratório para tornar possível 

fixar-se em uma localidade que atendesse suas necessidades. Quando ele diz “é a maioria de 

nós está aqui já” se referindo aos parentes, suscita que já possui um novo sentimento de 

pertencimento, sugerindo que foi reterritorializado e agora assumiu uma nova identidade 

cultural. Quando coloca em funcionamento o enunciado “minha esposa vem depois, a gente 

casou aqui já tou com quatro anos de casamento já” evidencia a importância de estabelecer os 

vínculos familiares mais próximos com o novo território em que este imigrante decidiu criar 

laços afetivos. 

 Os discursos enunciados suscitam a vontade de ascensão educacional e profissional, 

conforme expresso nas palavras de A2, ao narrar categoricamente os motivos que o levou a 

estabelecer morada no Brasil. 

 
Cheguei aqui em 2014, no começo do ano de 2014. Me lembro que foi em fevereiro 

né? E [...] eu vim aqui em dois motivos: trabalhar e estudar. Até agora estou 

cumprindo com os objetivos né? 
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Quando o sujeito reivindica os vocábulos “trabalhar” e “estudar” relacionando-os 

com os motivos da sua chegada ao país e afirma “estou cumprindo com os objetivos”, 

constitui o sentido da mobilidade como forma de ascensão social ou melhores condições de 

vida. Nesse caso, A2 acredita que só alcançará esta condição através do trabalho e do estudo. 

Esse mesmo discurso converge com a fala do sujeito haitiano A3:  

 
Como eu já conhecia o Brasil, então para mim é um lugar onde eu poderia voltar e 

aprofundar o que eu estava sempre pensando. Eu sempre me apaixonei pelos 

estudos, aí eu decidi voltar pra duas coisas que poderia fazer, dois objetivos maiores 

é estudar e trabalhar. 
 

A expressão “apaixonei pelos estudos” combinado com “objetivos maiores é estudar 

e trabalhar” constitui o sentido de que a ascensão social ou a melhoria das condições de vida 

virão somente pelo estudo e pelo trabalho. Vemos que o imigrante haitiano só se fixa quando 

se sente pertencente a uma localidade que lhe parece familiar. Essa familiaridade pode estar 

vinculada não somente pelo fato de conhecer estruturalmente o Brasil, mas ao conhecimento 

das semelhanças no processo de colonização de exploração entre os dois países, as relações 

históricas de subordinação à metrópole e as consequências provocadas pelos colonizadores 

causando profundos efeitos nos aspectos sociais em ambas sociedades. Percebemos que esses 

sujeitos criam um imaginário de que no Brasil as possibilidades de alcançar seus objetivos se 

sobrepõem às do Haiti. 

Retomando o ponto relacionado a trazer ou não a família para o Brasil, além do 

sujeito A1, também temos o relato do sujeito haitiano A2 que afirma que dois de seus irmãos 

estão no Brasil, o restante da família como pai e demais irmãos estão no Canadá. No entanto, 

a mãe por questões comerciais, permanece no Haiti. 

 
[...] no caso da minha família, só temos dois. No caso, a minha irmã mais nova aqui 

e o meu irmão mais velho aqui no Brasil. Só que estão em outro estado, no caso. A 

única pessoa da minha família que ficou no Haiti foi é a minha mãe, no caso que 

ainda não decide sair do país devido as atividades dela, comércios, essas questões aí. 

Mas, o restante da minha família, no caso com composta de sete membros estão 

espalhadas ali. Estão no Canadá, tem no Chile né? Meu pai, no caso, está no Canadá, 

minha irmã [...] tenho uma irmã no Canadá e outro irmão no Canadá também (A2). 
 

Mesmo afirmando que a mãe é a única pessoa da família que ficou no Haiti e que os 

outros parentes estão em países diferentes, a família continua conectada. Mais uma vez a 

mobilidade atravessa o sujeito, pois praticamente todos os familiares saíram do Haiti. Além de 

ratificar essa concepção da movência como estruturante da sociedade haitiana, A3 traz outras 

questões. 
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[...] Mãe e pai eu tenho, mas não pretendo trazer eles pra cá. Eu tenho irmãos e 

irmãs que eu tampouco pretendo trazer. Agora, se alguns, vamos dizer assim, se uma 

irmã ou irmão tem interesse de vir para o Brasil, aí eu vou explicar como está o 

Brasil e se a pessoa tomar a decisão mesmo, eu vou só ajudar, só auxiliar. Mas, não 

tenho em mente de trazer eles pra cá porque até eu não sei se eu vou ficar no Brasil 

por muito tempo porque meu objetivo aqui no Brasil é estudar e me formar e voltar 

pro meu país pra ajudar em o que eu puder. Até então, essa é a minha concepção, 

mas tudo pode mudar (risadas). 
 

O cuidar do outro, ou seja, dos membros da família é evidenciado por A3, ao afirmar, 

“não tenho em mente de trazer eles pra cá”, combinado com o fragmento “meu objetivo aqui 

no Brasil é estudar e me formar”. Essa afirmação implica em uma manifestação de zelo e 

cuidado. Esse enunciado e outros já mencionados trazem um outro elemento que compõe a 

mobilidade, a família. A formação discursiva da família como proteção, respeito e cuidado 

parece ir compondo o sentido da movência. Nesse sentido, Cotinguiba (2019) afirma que na 

sociedade haitiana a família é estruturante da migração haitiana. 

 

A família haitiana, tomada na acepção mais geral do termo e circunscrita ao 

contexto da mobilidade espacial, é uma instituição social central na tomada 

de decisão de itinerários de indivíduos no processo de mobilidade 

transnacional. Por essa centralidade, a mobilidade haitiana é aqui analisada 

sob 3 enfoques, 1) a migração é um processo polissêmico que envolve o 

indivíduo, a família, a sociedade de origem e o ESTH; 2) a família é um 

elemento estruturante da mobilidade haitiana; 3) a mobilidade é um 

elemento estruturante da sociedade haitiana (COTINGUIBA, 2019, p. 23). 

 

Essa relação família e mobilidade aparece nas falas de A3 e dos nossos outros 

interlocutores. Todos são atravessados por esse binômio, como observamos nos enunciados 

apresentados até aqui. O sentimento de pertencimento ao Haiti é marcado na fala de A3 que 

mesmo reconhecendo as fragilidades econômicas e sociais existentes em seu país, destaca o 

desejo de retornar à terra natal e contribuir para o crescimento do país. 

Os sentidos elencados na materialidade da língua remetem à memória e à 

circunstância que transcendem o campo das frases, dos textos ou até mesmo as palavras. É 

preciso compreender que os discursos, enquanto palavras em movimento geram efeitos de 

sentido correlacionados com a exterioridade e a historicidade de cada sujeito.  

No discurso do sujeito haitiano A3, esse sujeito enuncia os aspectos da culturalidade 

de seu povo, ou seja, quando ele afirma que veio para o Brasil para realizar um sonho que é o 

de estudar, implica em dizer que no seu país este direito lhe era negado por algum fator que 

pode estar relacionado com os aspectos econômicos, pois como visto anteriormente, no Haiti 

só tem acesso à educação, as famílias mais abastardas, porém, essa denegação é natural nos 



77 

 

costumes haitianos, enquanto que no contexto social do Brasil, certamente, essa negação seria 

alvo de duras críticas de exclusão e discriminação racial e social. 

Sobre as perguntas relacionadas ao estabelecimento de moradia em Porto Velho, bem 

como o processo de escolha em estudar na Fundação Universidade de Rondônia/Unir, tivemos 

as seguintes respostas:  

[...] porque é a única cidade que eu tenho, meus irmãos tão aqui, eu, eu não vejo 

condição de deixar a cidade para viajar para outras cidades, [...] é desde que eu 

cheguei aqui, eu fiquei um dois anos trabalhando de carteira assinada e depois eu 

consegui uma escola para poder dá aula de inglês particular, mas eu não tive um 

outro motivo de deixar a cidade porque quando eu estou aqui também eu me sinto 

em casa assim, decidi estudar aqui fazer o Enem, essas coisas aí. Agora que eu já tou 

quase terminando, estou no oitavo período já, praticamente e [...], mas eu não tive 

condição de deixar a cidade, mas desejei ficar aqui mesmo (A1). 

 

Pelo fato do sujeito haitiano A1 estar em Porto Velho, há sete anos, conforme 

exposto anteriormente, bem como ter parte considerável de seus familiares no Brasil, outro 

ponto importante e relevante é o fato de estar trabalhando. De uma certa forma, trabalhar 

também abre possibilidades de buscar sempre algo melhor para fazer, e os estudos são 

mecanismos sociais, que possibilitam essa qualificação profissional tão almejada. Esse sujeito 

já se considera parte dessa sociedade, o tempo e os envolvimentos em certos grupos sociais 

dão a ele essa segurança de não mais ser um peregrino, em terras desconhecidas, mas sim, 

parte dela. Quando ele afirma que  trabalhou dois anos de carteira assinado e que “depois eu 

consegui uma escola para poder dá aula de inglês particular”, implica em dizer que o 

imigrante haitiano é um indivíduo trabalhador e quando ele consegue um emprego vai se 

sentindo pertencente ao lugar de acolhida, como fica expresso neste fragmento “quando eu 

estou aqui também eu me sinto em casa assim, decidi estudar aqui fazer o Enem”. Assim 

sendo, esse imigrante adota o Brasil como o seu segundo lar a partir da reivindicação da 

relação sintagmática articulada em “eu estou aqui” e “eu me sinto em casa assim”. 

Nessa mesma concepção, temos o discurso enunciado pelo sujeito haitiano A2, 

Bom, quando cheguei no Brasil foi a primeira cidade que conheci, onde tive o meu 

irmão que me acolheu né? [...] Eu tive contato com pessoas que poderiam me 

orientar conforme os meus objetivos. Então, assim que eu comecei a fazer amizade, 

começar a trabalhar, então não há necessidade num primeiro, num primeiro 

momento de gente sair né? [...]. 

Essa segurança, é o ponto fundamental para a decisão de fixação de moradia, ou seja, 

o fato de já ter alguém da família no lugar. Ademais, o mercado de trabalho fortalece a 
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segurança e a estabilidade que corrobora para o alcance dos anseios que carregam esses 

sujeitos em que o estudo e o trabalho é um caminho para realização dos seus objetivos. 

A similaridade cultural entre o Brasil e o Haiti aparecem nos discursos dos 

imigrantes haitianos, essas semelhanças ajudam não somente no processo de acolhimento, 

como também no pertencimento a uma localidade estrangeira presentes na prática discursiva 

desses indivíduos, pois como visto anteriormente, ambos os países sofreram historicamente 

com a exploração de suas antigas metrópoles e se assujeitaram a condição de subalternidade 

aos europeus, além de carregar consigo tradições com festejos e comemorações. 

No discurso do sujeito haitiano A3, é possível depreender que esse sujeito já tinha 

certa familiaridade com estado de Rondônia, conforme descritos abaixo: 

É [...] quando eu cheguei aqui eu dei continuidade porque eu já conhecia muitas 

coisas aqui antes de voltar em 2016 porque 2011 e 2015, fiquei três anos aqui em 

Porto Velho, então conhecia muita gente e instituições e também sabia que na UNIR 

pela oportunidade se eu consigo estudar terá oportunidade para mim de realizar o 

meu sonho. E quando cheguei aqui, isso em 2017, maio, em outubro, setembro ou 

outubro, saiu o edital do mestrado na UNIR. Aí eu fiz o concurso, eu passei e ainda 

estou [...] depois fiz o mestrado. Me achei no programa com o conteúdo do 

programa. Eu gosto da geografia e hoje mesmo estou fazendo o doutorado na mesma 

área (A3). 
 

De certo modo, a existência dessa segurança obtida após a aceitação no novo país 

culminou para o ingresso no mestrado, e posteriormente, no doutorado, ambos oferecidos pela 

Unir. Importante destacar como a Instituição é vista por esses sujeitos como um caminho para 

o crescimento. A Universidade ocupa um lugar social que contribui de forma significativa na 

construção das subjetividades que constituem o sujeito.  

 

3.3.3 A língua no processo de ensino e aprendizagem na sala de aula 

 

O discurso é constituído na análise de discurso como um objeto que trabalha a 

linguagem intrinsecamente relacionada à sua exterioridade. Divergindo da visão do 

estruturalismo, a AD não concebe a língua de forma transparente, no sentido de ser possível 

atravessá-la em busca de significados, e também não a concebe como: 

 

[...] um sistema abstrato, mas sim com a língua no mundo, com maneiras de 

significar, com homens falando, considerando a produção de sentidos enquanto parte 

de suas vidas, seja enquanto sujeitos seja enquanto membros de uma determinada 

forma de sociedade (ORLANDI, 2020, p.15-16). 
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É com esse olhar que esse tópico foi direcionado, no sentido de conhecer como o 

sujeito imigrante concebe uma outra língua e como esses sujeitos ressignificam essa língua no 

espaço de sala de aula em uma relação de ensino e aprendizagem. 

Nesse tópico, foram direcionadas aos nossos interlocutores perguntas relacionadas ao 

curso de graduação, pós-graduação e o período que estão cursando na UNIR. Foi perguntado 

também acerca das principais dificuldades enfrentadas em sala de aula, pelo fato das aulas e 

material didático serem em língua portuguesa, como isso impacta no seu rendimento 

acadêmico. 

Em relação aos sujeitos haitianos A1 e A2, ambos estão no último período do curso 

de Filosofia, ao passo que o sujeito haitiano A3, finalizou o mestrado na UNIR, e atualmente 

está no programa de doutorado. 

 

 Filosofia, estou no oitavo período (A1). 

 
 [...] No curso Filosofia, estou no final do curso [...] (A2). 

 
 Na UNIR eu faço, eu fiz o Mestrado e agora eu faço, estou fazendo doutorado [...] 

(A3). 

No decorrer das entrevistas pude-se perceber o domínio que esses imigrantes 

possuem em falar a língua portuguesa, no entanto essa fluidez não os exime das dificuldades 

enfrentadas ao chegarem no Brasil e, consequentemente, na Universidade. No intuito de 

compreender um pouco mais de como se dá essa dinâmica linguística, foi perguntado aos 

sujeitos quais as principais dificuldades enfrentadas em sala de aula. 

[…] eu poderia dizer que eu  não encontrava muitas dificuldades porque os 

professores são alta de qualidade, são profissionais qualificados é […] sabe eles não 

tem uma linguagem informal, eles falam formalmente pra gente conseguia 

compreender, dificuldade que eu tive a respeito da escrita, a gente compreende né, 

talvez transcrever no papel é algo diferente [...] só isso aqui mesmo a questão das 

regras gramaticais da língua portuguesa sabe como que é difícil, mesmo assim a 

gente se esforçar para poder compreender para poder, fazer as tarefas, entendi, mas 

sempre pesquisa também na internet, para ver algumas coisas para poder facilitar a 

língua portuguesa para gente enquanto imigrante, mas é bem complicado mesmo a 

língua [...] (A1).  

 

Mesmo dizendo que não tinha dificuldades, o efeito de sentido da expressão “sabe 

eles não tem uma linguagem informal” mostra o contrário. Além disso, ainda diz que a 

dificuldade era no uso da linguagem formal, mais acadêmica, técnica, por parte dos docentes. 

Em decorrência disso, foi necessário buscar outras formas de compreender os conteúdos 
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expostos pelos professores. Isso mostra que A1 não tinha domínio de uma variedade técnico-

acadêmica da língua, por isso diz que os professores não utilizavam a “língua informal”. 

Essa ressalva com relação à não utilização de uma linguagem informal por parte dos 

professores mostra que, mesmo reconhecendo a qualificação dos docentes, não houve uma 

preocupação com a inclusão dos imigrantes na sala de aula. Ou seja, se houvesse uma política 

linguística de inclusão, poderia ter havido um curso de português em nível acadêmico para 

esses sujeitos, com o intuito de minimizar as dificuldades de compreensão dos conteúdos das 

disciplinas do curso. 

Em relação à resposta do sujeito haitiano A2, as dificuldades apresentadas em 

relação à sala de aula não foram tão evidentes em relação à resposta do sujeito A1, pelo fato 

desse sujeito já ter uma trajetória no Brasil, isso possibilitou ter certa familiaridade com a 

língua portuguesa.  

Inicialmente não foi tão difícil porque já tive três anos aqui né? No caso, cheguei 

aqui em 2014. Eu tive três anos no Brasil já dominava a língua. Não tive muita 

dificuldade para comunicação, interação entre o eu e o professor. Eu podia fazer 

perguntas quando houve dúvidas nos assuntos abordados. Dificuldade mesmo, eu 

acho que isso é comum. Qualquer um que vai iniciar o curso no primeiro contato 

com a graduação, uma faculdade, você vai ter certas dificuldades com outros 

conceitos […] inicialmente sim, eu tive que dominar, dominar bem aí, mais do que 

eu já sabia o português pra poder dominar bem o curso, no caso, compreender o 

curso (A2). 

 

Embora afirme que “não foi tão difícil”, A2 ratifica o discurso de A1 em relação às 

dificuldades de entender os conteúdos do curso, em decorrência de “dominar bem aí, mais do 

que eu já sabia o português”. Esse saber mais do que sabia de português, mostra que houve 

dificuldade, que havia uma diferença em relação aos falantes nativos da língua portuguesa. 

O discurso de A3 corrobora o dizer de A1 e A2, pois para entender e se fazer 

entender, foi necessário criar um método próprio para diminuir as dificuldades encontradas. 

[…] não foi nada fácil, não foi nada fácil porque quando você vem de uma língua, 

você para estudar uma outra língua, você tem um trabalho enorme a fazer. Uma 

coisa que sempre me preocupava, depois de um certo tempo [...] é quando nós 

estamos conversando em português. [...] nos primeiros meses todo raciocínio que eu 

vou fazer, não é somente raciocínio, mas também uma tradução na minha cabeça. 

Como assim? São duas pessoas. Eu conversando com outra pessoa que está dentro 

de mim e sem saber quem é, ou seja, enquanto eu vou dizer “Bom dia”, por 

exemplo, esse bom dia já vem na minha língua materna. Aí tem uma análise é [...] 

qualquer comentário que eu vou fazer se está certo ou não, entende? Ah, mas faz 

rápido, automaticamente [...] bem muito rápido mesmo porque quem está falando, só 

a pessoa que está falando dá conta disso [...] foi um desafio, mas tudo isso ajuda a 

gente pra crescer [...] (A3). 
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Outro ponto relevante, é que além do método utilizado pelo sujeito haitiano A3, 

conforme enunciado acima, depreende que para compreender a língua, os sujeitos haitianos 

A1 e A2 também trouxeram à discussão o mesmo procedimento para compreenderem os 

textos teóricos das disciplinas, trabalhados em sala de aula.   

[…] geralmente se eu compreendo uma coisa em português, geralmente eu 

compreendo em crioulo, francês, inglês […] consigo entender uma coisa só em 

português, depois eu vou conseguir entender em três mais idiomas, por isso que a 

gente tem uma facilidade de se adaptar, [...] eu consigo assimilar esses três idiomas 

inglês, francês, e português, toda vez que eu entendo uma coisa eu preciso entender 

em francês é preciso entender em crioulo também, pra poder compreender melhor o 

português (A1). 

[...] domino bem e quando tiver lendo francês eu estou lendo o português como 

estiver lendo o francês. Eu não faço esse mecanismo que eu fazia no começo 

tentando interpretar por um trabalho dobro, né? Você lendo e tentando interpretar 

enquanto você está lendo. Eu fazia [...] eu fazia isso no começo agora isso tom nasce 

automaticamente como se fosse um brasileiro lendo um texto e você vai 

compreendendo conforme você vai lendo né? Não precisa fazer esse trabalho de 

transferência [...] (A2). 
 

Nos dois casos há uma regularidade de sentidos que vai constituindo uma formação 

discursiva que implica nas dificuldades iniciais no curso superior. Para eles o trabalho era 

dobrado, pois era necessário primeiro “traduzir” mentalmente para outra língua, para depois 

entender em português. Assim, a língua foi uma barreira para acessar os conteúdos das 

disciplinas e conseguir ter êxito no curso.  

Dentro do contexto universitário, de onde falam nossos sujeitos, é preciso levar em 

consideração as condições de produção de seus discursos para que se possa estabelecer as 

relações de sentido do que está posto “os sentidos resultam de relações: um discurso aponta 

para outros que o sustentam, assim como para dizeres futuros” (ORLANDI 2015, p. 37). 

Nesse viés, é possível dizer que o discurso é um processo contínuo que possibilita ao sujeito 

além de falar, ouvir também o seu interlocutor e se colocar no lugar desse interlocutor.  Esses 

sujeitos falam em uma posição discente da universidade “as posições de sujeito se definem 

igualmente pela situação que lhe é possível ocupar em relação aos diversos domínios ou 

grupos de objetos” (FOUCAULT, 1997, p. 59). 

Esse lugar social do qual eles fazem parte, legitima-os em suas práticas discursivas. 

Nesse sentido, é possível compreender que existe uma necessidade por parte desses sujeitos 

de buscar formas para compreender e ser compreendido. O resultado disso, recai na 

possibilidade de um crescimento e superação das dificuldades encontradas no âmbito 

acadêmico. 
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A resposta do sujeito haitiano A3, em relação aos textos teóricos das disciplinas, 

trabalhadas em sala de aula.  Tivemos a seguinte resposta: 

[...] A primeira coisa é a minha participação nos seminários e a participação nas 

disciplinas, a internação o que o professor fala das minhas colaborações e do que os 

meus colegas falam a respeito da minha participação. [...] E eu depois, interior de eu, 

me avalio sim. [...] Sempre eu vou além do que está discutido, entende? Até então, 

se você tá acompanhando o meu desenvolvimento do programa, sempre participo 

não somente de palestras ou das disciplinas cursando, mas também eu posição de 

força sempre crio outras coisas [...] (A3). 

 

O modo de enunciar desse interlocutor suscita a construção de uma imagem de 

dedicação e esforço. E quando diz que “sempre vai além do que está sendo discutido”, 

atravessa o sentido de que sendo imigrante, sendo o “outro”, precisa mostrar que está em 

igualdade com os colegas que são brasileiros e, para isso, precisa se esforçar mais. 

 O fato é que na condição de imigrante, em um país de acolhida, os desafios são 

grandiosos e a necessidade de superação frente aos obstáculos linguísticos e culturais são 

latentes, a necessidade de superação se torna evidente. Além dos pontos discutidos até aqui, 

foi perguntado aos sujeitos imigrantes se o fato das aulas serem ministradas em língua 

portuguesa, dificulta o aprendizado e impacta no seu rendimento acadêmico. A pergunta recai 

pelo fato do espaço acadêmico, como de praxe, abordar uma língua acadêmica e que muitas 

das vezes, até para os falantes de língua portuguesa chega a ser um tanto complexo. 

Nesse sentido, é necessário compreender como os imigrantes concebem essa 

questão.  Na resposta do sujeito haitiano A1, o sujeito imigrante traz em seu discurso as 

dificuldades encontradas no primeiro momento que teve contato no curso. Porém, pelo fato de 

gostar de línguas, essas dificuldades foram solucionadas e que embora reconheça que não 

domina a língua portuguesa da mesma forma que os nacionais do Brasil, demonstra pelo seu 

modo de enunciação a satisfação e o prazer em falar português, a ponto de considerar a língua 

portuguesa como sua segunda língua. É interessante observar que ao se referir a língua 

francesa, o seu modo de enunciação não incorpora os mesmos sentimentos. 

Eu acho que não. Inclusive eu gosto da língua portuguesa, não é apenas a língua é 

idiomas mesmo, [...]. É um prazer pra mim também dizer que eu falo português eu 

não tenho medo de dizer que eu falo português, eu falo, eu compreendo. Não é 

cem por cento assim igualzinho do português do Brasil que o brasileiro fala, 

entendeu, mas o máximo o máximo possível eu compreendo eu falo, eu escrevo 

neste momento. Mas anteriormente é difícil, é difícil pra gente porque agora 

estamos na fase final, não posso dizer que eu não entendo, não falo português […] 

de qualquer forma o português agora é uma prioridade mais do que o crioulo [...] a 

prioridade agora é o português eu posso dizer a segundo idioma agora. [...] uma 

coisa eu preciso esclarecer bem, o francês não é idioma materna dos haitianos é 

uma língua estrangeira. Nem todos os haitianos falam francês [...] (A1). 



83 

 

No enunciado “é um prazer pra mim também dizer que eu falo português eu não 

tenho medo de dizer que eu falo português, eu falo, eu compreendo” fica evidente a inscrição 

do sujeito haitiano a uma formação discursiva de aliança ao uso do português pela forma 

como ele articula as palavras e a reivindicação lexical na produção do enunciado. Mais 

adiante, o mesmo sujeito enuncia: “uma coisa eu preciso esclarecer bem, o francês não é 

idioma materna dos haitianos é uma língua estrangeira. Nem todos os haitianos falam 

francês”, suscita a inscrição desse sujeito a uma formação discursiva de rejeição do francês 

como língua materna, conforme já discutido anteriormente. Mais uma vez esse enunciado 

ratifica a consciência linguística dos entrevistados. 

Em relação ao discurso proferido pelo sujeito haitiano A2, consta uma dificuldade 

mais voltada para fala em detrimento da escrita. Assim, depreende-se que esse sujeito 

aperfeiçoou com mais exatidão o desenvolvimento de textos. Esse sujeito traz um fato 

inquietante em seu discurso “escrever é muito melhor do que falar” ao que se deve esse fato? 

Enquanto analista de discurso pode-se atribuir a essa questão, a um sujeito introspectivo, 

tímido que opta se expressar por meio da escrita, ao invés de utilizar a fala. O efeito de 

sentido que esse enunciado demonstra, abre possibilidades para outros significados.     

Bom, é [...] A parte do meu segundo ano do curso... eu acho que eu me desenvolvi 

muito, muito bem e não foi muito difícil pra ler ou escrever o português. A leitura 

dos textos também contribuiu bastante e hoje eu acredito que eu tenho mais 

dificuldade em falar do que escrever. Escrever é muito melhor do que falar né? Por 

exemplo, algumas coisas eu erro ao falar sem perceber, mas então eu tomo muito 

mais cuidado. Então, eu escrevo melhor do que falar (A2). 

 

Há um conjunto de fatores que pode levar esse sujeito haitiano a preferir a escrita do 

que a fala, mas para isso seria necessário recorrer a outras correntes teóricas da linguística, 

como o estruturalismo e os estudos fonéticos e fonológicos uma vez que o sistema fonológico 

do crioulo, por exemplo, é diferente do português. E, possivelmente, as dificuldades para 

articular os fonemas de um idioma alheio torna-se um obstáculo para aqueles que não 

dominam a língua estrangeira. 

Já o sujeito haitiano A3, demonstra que se o ensino fosse ministrado em sua língua 

materna, crioulo, haveria uma maior possibilidade de compreensão. No entanto, como não é 

possível, os desafios precisam ser superados em virtude da necessidade de estudar e 

trabalhar.    

[...] as estruturas que se fala no Brasil, se fosse na minha língua, com certeza eu ia 

me sentir mais tranquilo. Tem coisas que não teria a necessidade de pesquisar 

porque eu já sei. É [...], mas se escrevendo na língua portuguesa e ler na língua 
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portuguesa, eu não vou dizer que sou esperto, eu sei as coisas. Eu sempre me 

coloco numa situação de aprendendo com os demais [...]. É um desafio porque 

preciso trabalhar, fazer um trabalho a mais no uso dos conceitos [...] você precisa 

[...] você quer viver no seu mundinho, se você não quer viver isolado, você precisa 

se adaptar à nova cultura, a nova realidade [...] (A3). 

 

Ao final é possível observar os efeitos causados pela cultura dominante quando 

produz o seguinte enunciado: “você quer viver no seu mundinho, se você não quer viver 

isolado, você precisa se adaptar à nova cultura, à nova realidade [...]”. Isso implica em dizer 

que se o imigrante não quer ser excluído ou discriminado tem que aceitar a cultura do país que 

o acolheu, mas não significa que deva apagar os traços identitários das suas origens para ser 

aceito sem preconceitos. 

 

3.3.4 As relações interpessoais com os colegas e os professores 

 

Para o alcance de resultados positivos no espaço acadêmico, é imprescindível que as 

relações sociais aconteçam de modo a satisfazer as necessidades dos sujeitos partícipes desse 

espaço. Além disso, a universidade, reconhecida enquanto campo de atuação social e política, 

reverbera em sua origem um campo que agrega múltiplos conhecimentos científicos no 

sentido de formar profissionais de nível superior na perspectiva de levar à sociedade um 

retorno de suas práticas e saberes. 

É de extrema relevância que a instituição possa garantir a todos uma harmonia entre 

seus agentes, sem distinção de nacionalidade.  Nesse sentido, procuramos compreender como 

o discente imigrante se relaciona com os demais acadêmicos e com os professores.  Em 

relação aos colegas de sala de aula tivemos os seguintes apontamentos:     

Todos nós são amigos, irmãos, sempre conversa, a gente tem um grupo de 

WhatsApp, conversa direto. Só que eu sou uma pessoa que é bastante calado assim, 

não gosto de [...] não falo muito assim. Eu falo as coisas que geralmente são 

essenciais, entendeu [...] eu converso um pouquinho, falo uma coisa essencial pra 

pessoa. Mas a convivência com os colegas da sala de aula, sou muito respeitoso 

quanto para mim, quanto para eles também (A1). 

Em análise ao enunciado do sujeito haitiano A1, é possível compreender a relação 

afetuosa que o discente tem com os demais colegas de sala de aula, e com os seus professores. 

O discente imigrante, precisa se sentir parte desse cenário, tendo voz, respeito e seus direitos 

preservados. Temos uma universidade pública que atende ao público independente da sua 

nacionalidade. A mesma narrativa acontece frente ao discurso do sujeito haitiano A2, e vai 

um pouco além: 
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Foi bem, foi bem e inclusive os alunos demonstraram que foi uma oportunidade 

deles fazer esse intercâmbio né? Conhecer a língua, a cultura e logo no início 

também a gente fazia palestras, a gente dava aula de crioulo haitiano e foi uma 

oportunidade. As salas sempre foram cheias de alunos curiosos pra entender o nosso 

modo de entender o mundo, o mundo quer dizer. Então, foi super bem e isso ajudou 

também no aprendizado. Se você não tinha vontade é óbvio que você terá que ser 

considerado um “estanho” ali. Então, também poderia influenciar também de algum 

modo no aprendizado, então [...] ao contrário, ajudou bastante. Fiz amizades lá e até 

hoje a gente a gente considera todos os colegas como irmãos, como amigos ali (A2). 

 

Esse sujeito demonstra a possibilidade que teve de compartilhar com os seus colegas 

de sala de aula um pouco de sua língua e sua cultura por meio de palestras. Essa interação 

efetiva e intensiva das relações de respeito mútuo é proximidade do grupo. 

Em relação ao discurso do sujeito haitiano A3, podemos depreender que ele não tem 

um olhar negativo, conforme destaca: 

[...] não tenho uma, um olhar negativo porque é assim como falei, tem coisas pra 

você opinar, pra você falar, você precisa ter um feedback de você e de quem você 

tem na frente, entende? […] Penso eu, se eu não tenho relação com o colega com 

certeza não vou ficar conversando por muito tempo, só falar coisa da hora mesmo. 

Quando eu tenho um seminário e o professor fala “escolha aí, vamos fazer grupo”, 

antes de eu falar já tem um muitas pessoas querendo entrar no mesmo grupo comigo. 

Isso que acontece aí no mestrado e agora no meu doutorado, o professor vai querer o 

trabalho final. Ele fala um doutorando vai se juntar com um mestrando pra 

apresentar um artigo. Antes que a pessoa [...] antes de o professor terminar de falar, 

eu recebi duas propostas no meu privado. Aí eu falei “e agora, o que eu faço?”, “eu 

vou dizer sim a um e rejeitar ao outro? [...] Então, eu vejo uma forma de acolher as 

pessoas do programa e a relação com os professores, pra mim tá ótima. Muitos estão 

andando falando que eu sou um ótimo aluno, que eu sou [...] que eu colaboro […] 

(A3). 

 

O fato desse imigrante ter experiência no campo acadêmico, e de ter concluído o 

mestrado, estar cursando um doutorado, o deixa em uma posição de destaque e prestígio 

perante os demais colegas de turma, pois possuir conhecimento e habilidades na academia 

pressupõe uma posição de destaque perante o grupo. Estudar para um haitiano tem uma 

importância muito grande, devido ao difícil acesso à escolarização no país. Estudar em outro 

país o deixa em posição de mais prestígio, pois há uma supervalorização de quem estuda fora 

para os haitianos. Assim, o discurso de A3 é atravessado por essa formação discursiva do 

status, do orgulho de estar fazendo doutorado no Brasil, por isso o super esforço para fazer da 

melhor forma possível. 
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3.3.5 O acolhimento institucional aos imigrantes Haitianos 

 

A UNIR, enquanto instituição de ensino superior, regida pelos pressupostos 

estruturais em ensino, pesquisa e extensão, que são pautados pela valorização da pluralidade, 

mostra o quanto é importante oferecer subsídios para a difusão do conhecimento a todos que 

demandam seus serviços. Ademais, a Instituição contempla em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI 2019/2024 a missão de produzir e difundir 

conhecimento, partindo das peculiaridades amazônicas com um olhar atento ao 

desenvolvimento da sociedade, diante dos pressupostos de garantir o caráter de pluralidade e 

de diversidade étnica e cultural. 

Nesse sentido, é imprescindível conhecer a visão desses imigrantes em relação à 

forma como foram e são acolhidos na Instituição. Para compreender essa questão perguntei 

aos nossos sujeitos como eles acham que a universidade (docentes, discentes, técnicos e 

demais colaboradores) os veem em relação aos aspectos linguísticos, físicos e sociais. 

Ao observar os enunciados produzidos pelo sujeito haitiano A1 constata-se que no 

espaço acadêmico independente da nacionalidade existe um respeito mútuo. O fator 

primordial, colocado em questão, é ser aluno da universidade. É isso independe dos aspectos 

físicos, culturais, econômicos ou sociais. Sabe-se que a sociedade de um modo geral, de 

forma velada, ou em muitas vezes “escancarada” ainda está enraizada em atos racistas e 

preconceituosos. 

Embora atitudes racistas e preconceituosas não sejam características naturais do ser 

humano, ainda estamos envoltos a costumes e tradições colonizadoras, em que o tratamento 

desigual em função de raça, cor de pele ou outros costumes que sejam considerados 

“diversos” de tradições impostas em uma sociedade patriarcal e conservadora como o Brasil, 

continue em evidência.  

 
[...] A gente não tem contato com o reitor da universidade, apenas a gente fez a 

inscrição e a universidade aceita as nossas documentações legalizadas e traduzidas 

na língua portuguesa, é mas a consideração é o mesmo direito dos brasileiros a gente 

tem também, mas qualquer coisa que tem, a gente tem direito de participar, mas eu 

não vejo diferença assim de brasileiro, sou haitiano, mas a consideração é para 

estudante da universidade, não tem essa exclusão de a você é haitiano, você não tem 

algum direito, ou você é estrangeiro não tem  esses direitos, mas você tá aí dentro da 

universidade os direitos são os mesmo, é assim que eu vejo (A1). 
 

No discurso enunciado pelo sujeito haitiano A2, é latente o sentimento de 

contentamento e de superação pelo fato de ter chegado até a universidade. Esse discurso 

mostra outros já ditos que circulam na sociedade, no sentido de que as pessoas que 
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conseguem entrar para universidade são consideradas como inteligentes, capacitadas e dentre 

outros dizeres de prestígio. Orlandi (2020, p. 33) vai chamar esse ato comunicativo de 

interdiscursos, uma vez que “o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

determinam o que dizemos”.  

 
[…] você se sente um pouco mais importante ali porque você vai ter amizades 

diferentes com pessoas da outra patamar, patamar [...] pessoas que podem te orientar 

melhor, os professores que já tem doutorado ali e como o objetivo foi isso né? 

estudar. Então, foi também uma conquista pra gente. Estando na faculdade, a gente 

se sente lá naquele lugar que eu sempre queria. Então, a gente se sente atingindo os 

objetivos, digamos assim (A2). 
 

Essa mesma ideia recai sobre os ditos enunciados pelo sujeito haitiano A3 quando 

menciona “você é um sucesso, está dando tudo certo”, já existe na sociedade uma concepção 

de que a universidade é o caminho para crescimento, para ascensão profissional, para 

transformar os caminhos da nação, etc. O sujeito é atravessado por uma memória discursiva, 

ou seja, um conjunto de outros dizeres já-ditos anteriormente na perspectiva de que a 

universidade é o centro acadêmico de produção científica, local onde estão as mentes 

pensantes do país e os melhores profissionais da educação e assim busca interpelar o Outro, 

como é o caso desta pesquisadora, para legitimar que também compõe ou integra esse 

processo na condição de discípulo. 

São muitos os dizeres que atravessam esses sujeitos, e que os transformam e os 

colocam em uma posição ideológica específica. “o fato de que o já-dito que sustenta a 

possibilidade mesma de todo dizer, é fundamental para se compreender o funcionamento do 

discurso, a sua relação com os sujeitos e com a ideologia.”  

 
Muitos me veem como uma pessoa que separa muitas coisas, uma pessoa que não 

coloca limites naquilo que eu quero fazer. Uma pessoa que [...] eu sou um guerreiro 

pra muitas pessoas, sabe? Às vezes a pessoa fala “olha, estou aqui”, “eu não tenho 

tanta vontade de enfrentar a vida como você. Você sai do Haiti, você veio aqui, você 

não tem nenhum familiar aqui perto […] Então, na faculdade, as pessoas me veem 

como uma pessoa que tem coragem de enfrentar a vida, pra muitos alunos falam 

“você é um sucesso, está dando tudo certo”, tendo a vida e a saúde eu vou atrás dos 

meus sonhos e graças a Deus está indo bem (A3). 
 

Quando o sujeito haitiano A3 incorpora vários dizeres do outro, como pode ser visto 

em “eu sou um guerreiro pra muitas pessoas”, “olha, estou aqui” e “eu não tenho tanta 

vontade de enfrentar a vida como você”, “você é um sucesso, está dando tudo certo” são 

dizeres que vão constituindo o mesmo sentido de superação e indo ao encontro do que 

Foucault (2008) afirma, ou seja, os discursos são dispersos, porém apresentam regularidades 

de sentido. 
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Outro ponto importante que precisa ser analisado é o envolvimento e identificação 

desses sujeitos em atividades culturais. Pelo fato de possuírem uma cultura diferente da 

existente no Brasil, bem como a cultura local, considerei relevante pontuar se na 

Universidade, ou em outro local da cidade de Porto Velho, existe alguma atividade 

cultural, originária do Haiti. Os sujeitos haitianos A1 e A3, relataram que existem 

atividades por meio de alguns programas institucionais voltados para imigração. Ambos 

também relataram que participaram de algumas atividades culturais em que foi possível 

demonstrar um pouco a culinária haitiana, mas percebe-se também pelo seu discurso que 

essas atividades são pontuais, e não uma prática diária da Instituição. 

Essas atividades não têm o envolvimento direto desses imigrantes no processo de 

elaboração e planejamento, eles são convidados apenas quando a atividade está em execução, 

e que as participações nas atividades são bastante pontuais e que essa participação está 

atrelada a apresentação de ritos e tradições típicas do Haiti.  

Sim […] desde que eu entrei na universidade sempre tem, sempre tem. Só que a 

gente é […] sempre participa desses eventos, geralmente é para falar sobre o Haiti, a 

bandeira, explicar sobre cultura, falar sobre a cultura, essas coisas aí. Mas, não é a 

gente que organiza [...] sempre tem um convite para nós ir lá explicar algumas coisas 

a respeito do nosso país, da nossa vida aqui, como que é, como que foi, como que 

será também, essas coisas aí […] de organizar um evento próprio assim a gente não 

organiza. (A1) 

Hoje não. Digamos que não. [...] fizemos uma atividade no Mercado Cultural né? 

Que falou sobre a cultura venezuelana, haitiana e foi [...] ali, eu achei que iniciaria 

uma atividade assim, cultural típica do Haiti. Fizemos comida típica haitiana e esses 

eventos proporcionaram aí, isso que a gente poderia iniciar alguma coisa típica de lá, 

mas dentro da Universidade não, não tem isso. Não tem isso. (A2) 

[...] eles fazem atividades quando tem os encontros culturais, convidam pessoas pra 

falar. Eu já participei de duas vezes, eu apresentei uma história, parece cultura, com 

religião como o Vodu que muita gente discrimina muito. O que é o Vodu? [...] Falei 

da língua crioula como identidade haitiana. Temos outros grupos de do mesmo 

departamento da língua que é este Grupo está sendo dirigido pela professora Odete, 

tem a doutora Renata, então quando tem culinária, às vezes tem aqui banana frita, 

uma comida que as pessoas começou a comer como os haitianos, tinha uns tipos de 

salada, tem muitas coisas, mas ter um programa em si que é a atividade cultural dos 

haitianos eu não organizo, mas tem grupos que eu faço parte ou até mesmo esses 

dois grupos que eu acabei de falar, em algum momento eles fazem este tipo de 

atividade (A3). 
 

Nessa perspectiva é importante destacar que uma atividade desse porte é 

imprescindível que se tenha o envolvimento desses sujeitos em todas as etapas, desde a 

organização até a execução. Estamos falando de um povo com costumes e tradições 

culturalmente diferentes da cultura brasileira, pessoas legitimadas e autorizadas a falar de seus 

costumes.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  

Discorrer acerca da temática imigração no sentido de aclarar os fatores que 

contribuíram para o desencadeamento da diáspora haitiana e os impactos que isso 

ocasiona/ocasionou na vida desses sujeitos foi desafiador. Outro ponto relevante e que 

fundamenta essa pesquisa é o fato desses sujeitos ingressarem em uma universidade brasileira, 

em que as aulas são ministradas em língua portuguesa que para os imigrantes, é uma língua 

estrangeira. 

Os sujeitos imigrantes discentes que foram entrevistados falam além do crioulo, que 

é a sua língua materna, outras línguas como: o inglês e o francês. Essa heterogeneidade 

linguística que perpassa esses imigrantes se justifica pelo processo histórico desencadeado no 

período colonial em que o Haiti era uma colônia francesa. No pós-independência, com o país 

saqueado e como agravante, as catástrofes naturais, contribuíram grandemente para o 

crescimento da diáspora haitiana. Dito isto, a saga do processo imigratório vai deixando 

marcas na identidade desse sujeito imigrante que vai sendo moldado e atravessado por 

diversas línguas e culturas que acabam reconfigurando e fragmentando sua identidade 

linguística. 

Em termos linguísticos, para que esse sujeito possa compreender e ser 

compreendido, ele utiliza de estratégias de comunicação em que ao utilizar, 

concomitantemente, a língua portuguesa e o crioulo, acaba por criar novas palavras. Assim, 

esses arranjos possibilitam condições para que o processo de comunicação seja eficaz dentro 

da sala de aula. Assim, ao chegar à universidade, esse sujeito não pode ser ensinado em uma 

perspectiva de ensino que não leve em consideração as diferenças, a multiplicidade de 

culturas e línguas que interpelam e constroem esse sujeito no país de acolhida. Pensar o 

ensino em uma proposta intercultural pressupõe as diferenças como vantagem pedagógica que 

podem ampliar o ensino em uma perspectiva que forme esse sujeito em sua integralidade. 

Por estar em um país com características linguísticas e culturais diferentes de seu 

país de origem, esse sujeito se reinventa linguisticamente, porque utiliza a língua em um 

contexto social, em que os sujeitos interagem e materializam a língua em discursos, os quais 

carregam suas ideologias e subjetividades. Nesse sentido, temos consciência de que as 

entrevistas orais estão impregnadas de subjetividades, e são enunciados selecionados em 

determinadas condições de produção que permeiam a entrevista e que a presença desta 



90 

 

pesquisadora também altera os discursos enunciados daquilo que pode ou não ser dito diante 

da câmera. 

Assim, a nossa análise também é permeada de ideologia, e ao fazer determinadas 

escolhas para as categorias de análise, outras categorias foram deixadas de lado. E fizemos a 

nossas escolhas metodológicas conforme a possibilidade não de comprovar uma verdade a 

respeito do nosso objeto de estudo, mas assumindo uma postura ética e teórica em que esse 

sujeito imigrante discente, para aprender uma língua estrangeira, no caso, o português, ele 

precisa estar inserido numa nova comunidade, que o acolha e que o faça sentir parte de um 

processo muito mais amplo, que Rajagopalan (2003c) chama de redefinição cultural, uma vez 

que o sujeito se transforma por meio da convivência com o outro. 

Diante do exposto, essa pesquisa possibilitou conhecer as experiências do processo 

de inserção desse sujeito imigrante haitiano no contexto da Universidade nos dando um 

panorama geral do processo de reformulação da identidade linguística mostrando os “ajustes” 

que fazem para compreender e acompanhar as aulas que são ministradas em língua 

portuguesa. 

Retomando às hipóteses apresentadas no início da pesquisa, a saber:  o processo de 

compreensão da língua nas aulas da graduação e pós-graduação, tendo em vista que os 

haitianos não dominam a língua portuguesa, dificulta o processo de ensino-aprendizagem? 

Constatamos que os discentes imigrantes haitianos, apesar de não dominarem a língua 

portuguesa na sua totalidade, não apresentam dificuldades linguísticas que comprometam seu 

aprendizado em sala de aula e o rendimento acadêmico, porque tiveram ajuda dos docentes, 

que mesmo sem ter uma política linguística a ser seguida na instituição, já trazem em sua 

prática a perspectiva inclusiva, mesmo diante de suas limitações. Esses docentes ajudam esses 

discentes haitianos utilizando uma linguagem mais coloquial do que aquela utilizada na 

academia. O que ficou comprovado em suas narrativas é o quanto esses profissionais 

desdobram-se para ajudá-los na mediação e na transmissão do conhecimento, inclusive, com a 

criação de estratégias de estudos para compreender a língua portuguesa e avançar nos estudos 

e nas conversações com os colegas e professores.  

No que se refere à hipótese para saber se as diferenças interculturais são valorizadas 

pelo docente na sala de aula? É possível depreender a partir dos sujeitos entrevistados que não 

existe na Instituição atividades consolidadas que valorizem a cultura dos sujeitos imigrantes. 

O que existe são poucas atividades, que acontecem esporadicamente, e que não envolve os 

discentes haitianos no processo de elaboração e planejamento dessas ações, apenas são 

convidados para realizar apresentações pontuais, como por exemplo, atividades relacionadas a 
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culinária haitiana, a bandeira do Haiti dentre outras, estas, vinculadas ao programa de 

Extensão Migração Internacional na Amazônia Brasileira: linguagem e inserção social de 

imigrantes em Porto Velho.  

Por último, no que se refere à hipótese sobre a percepção do discente, sobre se os 

docentes utilizam práticas homogeneizantes ou estão trabalhando dentro de uma concepção 

intercultural de ensino? Destaco que os sujeitos entrevistados não aprofundaram as respostas 

acerca da metodologia aplicada e do material utilizado pelos docentes. No entanto, os sujeitos 

discursivos enunciam o insistente teste de comunicação, perguntando se os alunos estão 

compreendendo o assunto abordado.  Dessa forma, constatamos que não há uma metodologia 

específica, mas uma preocupação com o aprendizado desses sujeitos, o que se configura uma 

relação de muito respeito e carinho entre professor e aluno, tendo em vista que os docentes 

não medem esforços para envolver os discentes imigrantes nas atividades que são 

desenvolvidas em sala de aula e fora dela.   

Nesse viés, o processo de ensino e aprendizagem pode ser facilitado a depender do 

apoio e suporte oferecidos pela universidade, em especial,  pelo docente que tem o contato 

mais direto com esses sujeitos imigrantes de modo a dar-lhes o suporte necessário para que o 

processo de ensino e aprendizado aconteça de forma mais integralizada, respeitando as 

diferenças e as especificidades que estão imbuídas na trajetória desses sujeitos que fazem da 

Universidade um espaço plural  e inclusivo. A Universidade Federal de Rondônia já deu um 

passo fundamental que foi a aprovação da Política Linguística, no entanto ações estratégicas 

que possam melhor envolver os discentes que possuem outras línguas maternas são 

necessárias.  A língua não é homogênea e quando utilizada em grupos que falam e vivem 

culturalmente de formas diferentes o processo de variação, bem como as variedades 

comunicativas são inevitáveis. Não há que se falar em uma língua que se sobreponha a outra. 

A língua portuguesa é uma língua adicional para os haitianos, no entanto, é possível 

pensar em uma perspectiva de ensino levando em consideração a interculturalidade. Aqui, não 

temos o objetivo de sugerir propostas metodológicas para a sala de aula, essa não é a 

finalidade deste estudo. A proposta pauta-se em como o ensino dentro da universidade lida 

com essas questões. É sob esse viés que os imigrantes haitianos que passam no ENEM para 

entrarem em cursos de graduação e, posteriormente, uma pós-graduação devem ter. Na 

verdade, não apenas eles, mas todos aqueles que foram omitidos, silenciados na história 

oficial, assim como da maioria dos livros didáticos. Uma aprendizagem da língua alvo, 

português, de maneira que condicione abertura à variedade, a interculturalidade. Não apenas 

na aprovação de uma resolução que institucionaliza uma Política Linguística, mas que leve 
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em consideração as condições de produção e o interdiscurso que afeta esses sujeitos no espaço 

que é a sala de aula.   
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ANEXO A – Questionário de entrevista A1. 

 

Sujeito haitiano A1 

1. Qual sua língua materna e quais línguas você fala? 

Eu falo geralmente criolo que a língua materna que todos haitianos fala….é…. falo francês 

também essas duas primordiais para os haitianos e também eu falo um pouco de inglês, 

espanhol e agora que eu falo português também. 

2. Em que ano você chegou ao Brasil, por que decidiu emigrar para o Brasil? 

Eu cheguei em Brasil 2014 dezembro de 2014 e… cheguei lá no Acre passei um dois dias e 

depois eu venho para Porto Velho, e agora tô com sete anos aqui no Brasil. 

3.Qual cidade você morava antes de vir para Porto Velho/RO? 

Como eu falei anteriormente apenas passei lá no Acre e fiquei dois dias e depois eu venho 

aqui em Porto Velho, mas não conheço muito a cidade aqui não, só aqui mesmo, geralmente 

eu conheço mais porque a outra cidade eu passo mais tempo é Porto Velho mesmo Rondônia. 

4. Pretende trazer ou já trouxe sua família? 

Bom… é a maioria de nos está aqui já. Minha mãe já está aqui, eu tenho quatro irmões aqui, 

mais uma irmã, e minha irmã lá em outra cidade, e os irmões estão aqui comigo, minha mãe tá 

aqui, minha esposa tá aqui também, a gente tem uma filha, e… ela vem, minha esposa vem 

depois, a gente casou aqui já tou com quatro anos de casamento já. 

5.Por que escolheu Porto Velho para estabelecer morada e estudar na UNIR? 

Bom, e… porque é a única cidade que eu tenho, meus irmão tão aqui, eu, eu não vejo 

condição de deixar a cidade para viajar para outra cidades, e geralmente tem pessoas que 

deixaram aqui por motivo de trabalho, é desde que eu cheguei aqui, eu fiquei um dois anos 

trabalhando de carteira assinada e depois eu consegui uma escola para poder dá aula de inglês 

particura, mas eu não tive um outro motivo de deixar a cidade porque quando eu estou aqui 

também eu me sinto em casa assim, decidi estudar aqui fazer o enem, essas coisa ai. Agora 

que eu já tou quase terminando, estou no oitavo período já, praticamente e...mas eu não tive 

condição de deixar a cidade, mas desejei ficar aqui mesmo. 

6. Qual Curso de graduação você faz na UNIR e em que ano ingressou no curso? 

Filosofia 

7. Em que período você está? 

oitavo período 

8. Quais as principais dificuldades enfrentadas em sala de aula? Como foi no início? Teve 

dificuldades? 
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Bom.. é… eu poderia dizer que eu  não encontrava muitas dificuldades porque os professores 

são alta de qualidade, são profissionais qualificados é… sabe eles não tem uma linguagem 

informal, eles falam formalmente pra gente conseguia compreender , dificuldade que eu tive a 

respeito da escrita, a gente compreende né, talvez transcrever no papel é algo diferente, a 

gente entende, compreende, mas fala com o professor, faz pergunta as vezes é...só isso aqui 

mesmo a questão das regras gramaticais da língua portuguesa sabe como que é difícil, mesmo 

assim a gente se esforçar para poder compreender para poder, fazer as tarefas, entendi, mas 

sempre pesquisa também na internet, para ver algumas coisas para poder facilitar a língua 

portuguesa para gente enquanto imigrante, mas é bem complicado mesmo a língua. Como eu 

sou uma pessoa que gosta de idiomas e assim, eu não tive tanta dificuldade assim de 

compreender a línguas, mas só assim como eu falei, geralmente sabe tem que fazer as tarefas, 

só que para poder transcrever é algo diferente, mas pode falar, mas escrever é algo diferente 

só esse mesmo questão da escrever mesmo.        

9. Como você descreveria seu nível de compreensão dos textos teóricos das disciplinas? 

Bom… geralmente se eu compreendo uma coisa em português, geralmente eu compreendo 

em criolo, francês, inglês, mas espanhol eu não estudo mais, mas eu compreendo, eu consigo 

entender uma coisa só em português, depois eu vou conseguir entender em três mais idiomas, 

por isso que a gente tem uma facilidade de se adaptar, mas eu não digo em quatro idiomas, 

mas português essa facilidade de entendimento eu consigo assimilar essas três idiomas inglês, 

francês, e português, toda vez que eu entendo uma coisa eu preciso entender em francês e 

preciso entender em criolo também, pra poder compreender melhor o português. 

10. Você faz conversão dos textos para outro idioma para entender o português?  

Não. Geralmente a questão da regras gramaticais, estou falando a respeito geralmente disso. 

Mas a fala a agente fala de boa. Mas não sei. As vezes a gente fala errado também. 

Geralmente eu quando eu falo uma coisa que está errado, eu sei. Usar a palavra certa para o 

brasileiro entendi de primeira, é algo diferente. Isso aí que eu considero difícil na língua 

portuguesa. Mas nas regras gramaticais eu sempre faço essa comparação de regra gramaticais 

em portugês referente a francês, inglês e crioulo também   

11. Os professores aplicam alguma metodologia diferenciada em relação à linguagem para 

facilitar a compreensão? 

Geralmente eles chamam a gente particularmente, você entendi, se você tem mais dificuldade 

você pode procurar a gente pra poder esclarecer melhor pra ti entender. Ele sempre faz o 

melhor possível pra gente consegue se adaptar também na sala de aula, geralmente nas 

provas, saber com que é difícil, eles sempre chama a gente depois, pergunta se compreender, 

se tem alguma coisa pra poder fazer a pergunta, se tem alguma dúvida a gente sempre tá 

procurando também porque a gente precisa.  

12. Quais as dificuldades sobre ler e escrever em língua portuguesa?  

Bom, é... , já que estou no último período eu não posso dizer que tenho dificuldade inferir em 

textos da filosofia. É… se eu digo isso parece que eu não aprendi nada na durante as aulas, eu 

consigo fazer as interpretações dos textos, eu consigo entender também os conceitos 

filosóficos que a gente usa geralmente na sala de aula nos textos assim, pra fazer as 

interpretações. Essa ai, eu posso dizer assim, não é cem por cento mas a gente aprendi 
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bastante. Compreendo sim, referente aos textos , durante as aulas, depois as tarefas, essas 

coisa ai. Eu consigo entender sim. 

13. Como você se sente ao participar das aulas em língua portuguesa? 

Não é cem por cento como falei anteriormente, mas o máximo possível a gente está por 

dentro. 

 14. Quando você encontra seus amigos na universidade que falam a mesma língua materna, 

vocês conversam em sua língua materna ou usam a língua portuguesa? 

Geralmente os haitianos não gostam de falar francês juntos, a não ser na escola, geralmente eu 

falo crioulo com eles. Como alguns deles não fala inglês, não adianta falar inglês. Às vezes 

também a gente conversa ou em português ou em crioulo, entendeu. Porque eles sabem 

também isso aí é primordial quando você está aqui no país, o idioma é a prioridade tem que 

falar idioma, geralmente se aborda em português ou em crioulo mesmo.    

15. De modo geral, costuma falar mais sua língua materna ou o português? 

Eu particularmente como eu tô, como posso dizer…, eu convivo com os haitianos e 

brasileiros, eu falo os dois entendeu. No meu caso eu possa mais tempo com os brasileiros do 

que os haitianos. Mas quando vejo no Brasil eu falo português, haitiano eu falo crioulo. Ai 

como eu passo mais tempo na rua trabalhando quem é que tá me vendo mais, convivo mais 

geralmente é com os brasileiro, eu falo quase o dia todo português.  

16. Como é sua relação com os colegas de sala de aula? 

Todos nós são amigos, irmãos, sempre conversa, a gente tem um grupo de whatsapp, conversa 

direto. Só que eu sou uma pessoa que é bastante calado assim, não gosto de...não falo muito 

assim . Eu falo as coisas que geralmente são essenciais, entendeu. Eu não falo por falar 

mesmo, ah.. vé assim, tem que dá umas palavras pra poder conversar, não sou desse tipo. Eu 

converso um pouquinho, falo uma coisa essencial pra pessoa. Mas a convivência com os 

colegas da sala de aula, sou muito respeitoso quanto para mim, quanto para eles também. 

17. Como é sua relação com os professores em sala de aula? 

Bom…,, os professores eu posso dizer, mas não vou dizer como pai, né. Eles são bastante, 

como posso dizer assim, vamos usar uma palavra mais cotidiano. São gente boas, né, são 

gente boas como eu falei, geralmente eles entram em contato particularmente, tem alguma 

coisa que vai acontecer na faculdade, feito pra gente participar eles não deixam a gente por 

trás, eles não deixam a gente por trás. ah...não lembrei ..., não lembrei ..., tal, mas de primeira 

eles vão lembrar de nós, entendeu. Eles sempre é… lembrar a gente. Qualquer coisa que vai 

acontecer, eventos, vai partir alguma reunião assim, sempre avisa a gente na hora, eles são 

bastante é… interessante nesse caso para poder ajudar a gente, à disposição para orientar essas 

coisas ai… eu tenho o meu orientador, qualquer hora que eu mando mensagem ele responde, 

qualquer pergunta que eu faça ele responde também. São gente boa de mais.   

18. Como você acha que a universidade vê você em relação aos aspectos linguísticos, físicos e 

sociais? 

Essa pergunta é uma pergunta muito ampliada assim de responder e fazer também. A gente 

não tem contato com o reitor da universidade, apenas a gente fez a inscrição e a universidade 
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aceita as nossas documentações legalizadas e traduzidas na língua portuguesa, é mas a 

consideração é o mesmo direito dos brasileiros a gente tem também, mas qualquer coisa que 

tem, a gente tem direito de participar, mas eu não vejo diferença assim de brasileiro, sou 

haitiano, mas a consideração é para estudante da universidade, não tem essa exclusão de a 

você é haitiano, você não tem algum direito, ou você é estrangeiro não tem  esses direitos, 

mas você tá aí dentro da universidade os direitos são os mesmo, é assim que eu vejo.  

19. Existe na UNIR/RO alguma manifestação cultural originária do seu país? 

Sim… é...acho que é… desde que eu entrei na universidade sempre tem, sempre tem. Só que a 

gente é… sempre participa desses eventos, geralmente é para falar sobre o Haiti, a bandeira, 

explicar sobre cultura, falar sobre a cultura, essas coisas aí. Mas, não é a gente que organiza, a 

gente está à disposição para aceitar convite de participar, ou seja, organizar um evento assim a 

gente não faz, sempre tem um convite para nós ir lá explicar algumas coisas a reito do nosso 

país, da nossa vida aqui, como que é, como que foi, como que será também, essas coisas aí… 

de organizar um evento próprio assim a gente não organiza.     

20. Você se identifica com alguma manifestação cultural local? 

Não. A gente ainda não é identificado a respeito disso. Inclusive a gente tem uma associação 

aqui, estamos tentando trabalhar a respeito dessa pergunta para poder ver exatamente. Eu 

lembrei no projeto da Marília que fala assim, o Haiti é aqui. Mas não é… eu entendo sim, só 

que eu não vejo realmente essa frase se refere que o Haiti é aqui, porque geralmente a gente 

aceita convite, mas vai participar, vai explicar o motivo, como que foi o país, como que foi 

nossa independência depois da escravidão. O Haiti é aqui eu vejo um contexto mais fechado 

do que mais, aberto porque não é a gente que organiza, talvez o evento vai acontecer e a gente 

fica sabendo depois assim, depois que está tudo organizado, a gente vai só receber o convite 

mesmo como eu falei.  

21. Você considera que a comunidade acadêmica conhece a sua cultura?  

Anteriormente eles não sabiam, teve um dia eu fui… participei em um evento depois esse 

evento tinha umas dez pessoas, me chama particularmente explicando… fazer perguntas, 

como é que foi cara é incrível a história do teu país. Me explica um pouquinho melhor tal, 

entendeu… Uma coisa que eu percebo também bastante pessoas não sabe o motivo que os 

haitianos estão aqui, e também o processo migratório eles não sabem na verdade, quem que 

sabe geralmente são as pessoas que convivi conosco, tem um provérbio haitiano que fala 

assim, quem que dorme com o João e que sabe o João, exemplo...Você está fazendo uma 

entrevista comigo hoje, você já convivi com os haitianos, você sabe o modo de 

funcionamento devido dos haitianos, é…. tu vai ver, tu vai ter uma percepção diferente de ver 

os haitianos enquanto imigrantes, se a pessoa não convive, geralmente não vai saber, eles não 

tem culpa, exemplo.. a mesma coisa se eu tivesse no Haiti e… um brasileiro viajando não vou 

saber como é que foi como que é a cultura dos brasileiros, mas é possível, mas enquanto 

estudante da universidade, não é que tem que saber tudo, mas o mínimo é…. tem que ter uma 

ideia a respeito, se os haitianos estão entrando no país tem que saber o máximo, falar, ou seja, 

de ver como que é a nossa vida, como que foi, qual o motivo pelo qual estamos aqui. Mas eu 

não julgo isso aí impossível, mas é possível, não digo que isso aí nã pode existir.    
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22. O fato das aulas serem ministradas em língua portuguesa, dificulta o seu aprendizado e 

impacta no seu rendimento acadêmico? 

Eu acho que não. Inclusive eu gosto da língua portuguesa, não é apenas a língua é idiomas 

mesmo, eu não queria fazer é...a filosofia, a minha preocupação eu queria fazir mais letras 

linguísticas, tipo idiomas inglês, espanhol, francês, acho que aqui não tem faculdade de 

linguística. Existe no Brasil?, entendeu… o Haiti tem, entendeu. Eu queria fazer. è um prazer 

pra mim também dizer que eu falo português eu não tenho medo de dizer que eu falo 

português, eu falo, eu compreendo. Não é cem por cento assim igualzinho do português do 

Brasil que o brasileiro fala, entendeu, mas o máximo o máximo possível eu compreendo eu 

falo, eu escrevo neste momento. Mas anteriormente é difícil, é difícil pra gente porque agora 

estamos na fase final, não posso dizer que eu não entendo, não falo português, se eu digo isso 

vai me prejudicar porque a monografia tem que escrever, não vou pagar ninguém escrever pra 

mim, isso aí é um esforço pessoal é… de qualquer forma o português agora é uma prioridade 

mais do que o crioulo. Porque na universidade não vou falar nem o inglês, nem o francês, nem 

o crioulo, nem o espanhol, agora só o português, a prioridade agora é o português eu posso 

dizer a segundo idioma agora. Nesse momento eu considero que eu falo mais português do 

que o francês porque eu falo português todo o dia, desde que eu cheguei no Brasil, que eu 

nunca falo o francês, entendeu. Se eu não aprendia bem, eu ia esquecer. Uma coisa eu preciso 

esclarecer bem, o francês não é idioma materna dos haitianos é uma língua estrangeira. Nem 

todos os haitianos falam francês, tu vai ver todos os haitianos nascendo falando crioulo. Isso 

não existe no Haiti, todos os haitianos falam francês. A maioria dos brasileiros tem essa 

concepção também, de que todos os haitianos falam vários idiomas, não é Tu vai ver lá, vai 

pesquisar, os haitianos que concluiu o ensino médio vai falar no máximo quatro idiomas, no 

meu caso eu falo quatro e agora vai adicionar o português como cinco, então nem todos que 

fala francês, entendeu. vai entender, vai compreender quando uma pessoa está falando o 

francês, entendeu. É uma língua estrangeira  para todos os haitianos, vai ver tem haitianos que 

termina o ensino médio e não consegue nem se expressar bem o francês, entendeu, por isso 

vai falar o crioulo de boa, sem problema, sem dificuldade, entendeu, se eu estou falando o 

idioma que é segundo idioma do país não tem como falar errado. Mas uma pessoa terminar o 

ensino médio ainda vai falar errado o francês, isso aí é uma coisa que eu estou defendendo 

também…. lá na escola ensina francês e crioulo, mas todos os haitianos falam crioulo.               
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ANEXO B – Questionário de entrevista A2. 

 

Sujeito haitiano A2 

01 - Qual a sua língua materna e quais são as línguas que você fala? 

A língua materna né? Geralmente a que todo mundo fala no Haiti e inclusive eu falo é crioulo 

haitiano né? Temos a segunda língua oficial que é francês que é a língua mais baseada na 

educação, digamos que é a língua da educação haitiana. O francês que todo mundo é educado 

lá fala e temos os idiomas ensinados o espanhol e o inglês que a gente também domina 

razuavelmente também que é o inglês e o espanhol. Agora o português que daria entorno de 

cinco idiomas que a gente tem alguns conhecimentos, digamos assim. 

02 - Em que ano você chegou no Brasil? E por que decidiu migrar para o Brasil? 

Cheguei aqui em 2014, no começo do ano de 2014. Me lembro que foi em fevereiro né? E... 

eu vim aqui em dois motivos: trabalhei e estudar. Até agora estou cumprindo com os 

objetivos né? 

03 - Em qual cidade você morava antes de vir para Porto Velho? 

No Haiti eu morava em Gonaives. Agora no Brasil eu fiquei sete anos em Porto Velho e 

agora, atualmente, eu estou morando em Balneário. Eu estou aqui há três semanas em 

Balneário. 

04 - Você pretende trazer a sua família ou você já trouxe a sua família do Haiti? 

Bom, no caso a minha família constituído por várias pessoas e no caso cada um decide um 

caminho específico. No caso da minha família, só temos dois. No caso, a minha irmã mais 

nova aqui e o meu irmão mais velho aqui no Brasil. Só que estão em outro estado, no caso. A 

única pessoa da minha família que ficou no Haiti foi é a minha mãe, no caso que ainda não 

decide sair do país devido as atividades dela, comércios, essas questões aí. Mas, o restante da 

minha família, no caso com com composta de sete membros estão espalhadas ali. Estão no 

Canadá, tem no Chile né? Meu pai, no caso, está no Canadá, minha irmã... tenho uma irmã no 

Canadá e outro irmão no Canadá também. 

05 - Agora você está em Camboriú, mas antes você estava em Porto Velho. Por que você 

escolheu Porto Velho para estabelecer moradia naquele momento e estudar na UNIR? 

Bom, quando cheguei no Brasil foi a primeira cidade que conheci, onde tive o meu irmão que 

me acolheu né? E foi o mais fácil o fato de ter... eu tinha um irmão ali, um conhecido, uma 

pessoa mais próxima né? Então, num primeiro momento não havia a necessidade de sair 

naquela cidade. Eu tive contato com pessoas que poderiam me orientar conforme os meus 

objetivos. Então, assim que eu comecei a fazer amizade, começar a trabalhar, então não há 

necessidade num primeiro, num primeiro momento de gente sair né? Quando eu me casei 

depois de no entorno de cinco anos, na cidade a minha esposa... Eu e a minha esposa 

decidimos sair para atingir outras metas né? Conforme as nossas necessidades, os nossos 

objetivos né? 
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06 - Qual é o curso de graduação que você faz na faculdade? Você ingressou que ano 

também? 

Ingressei na UNIR em 2017 né? No curso Filosofia, estou no final do curso né? No caso, esse 

ano se tudo der certo eu termino. 

07 - Quais foram as suas principais dificuldades enfrentadas na sala de aula? Como foi no 

início? Você teve muitas dificuldades em relação à língua? 

Inicialmente não foi tão difícil porque já tive três anos aqui né? No caso, cheguei aqui em 

2014. Eu tive três anos no Brasil já dominava a língua. Não tive muita dificuldade para 

comunicação, interação entre o eu e o professor. Eu podia fazer perguntas quando houve 

dúvidas nas nos assuntos abordados. Dificuldade mesmo, eu acho que isso é comum. 

Qualquer um que vai iniciar o curso no primeiro contato com a graduação, uma faculdade, 

você vai ter certas dificuldades com outros conceitos. Não é dizer, conforme vai surgindo os 

conceitos novos, você vai vai tendo essas dúvidas né? Por exemplo, no curso que todo mundo 

sabe Filosofia que é muito difícil fazendo isso num outro idioma que não é o idioma que 

digamos, não é a sua língua materna, então já é um esforço a mais né? Você além de dominar 

o português, você também tem que dominar os conceitos do curso né? Inicialmente sim, eu 

tive que dominar, dominar bem aí, mais do que eu já sabia o português pra poder dominar 

bem o curso, no caso, compreender o curso. 

08 - Os professores aplicaram uma metodologia diferenciada em relação à linguagem para 

facilitar a compreensão? 

Não, não, não. Não, não. A gente foi considerado inclusive como brasileiro na sala de aula. 

Quando perguntei pro professor de Metodologia né? Eu também eu tive essa dúvida né? Será 

que eu vou conseguir tal, com o pouco português que eu tenho. O professor diz que eu vou ser 

destacado pelo fato de que eu falo outros idiomas e eu realmente podia fazer pesquisas em 

outros idiomas. Eu faço as minhas tarefas e meus trabalhos foram mais ricas em termos de 

argumento né? E realmente, isso foi digamos, foi uma ajuda pra mim. Pelo fato de eu consigo 

entender o francês, podia estudar francês e... autores em francês, espanhol também a leitura eu 

domino. Então, assim, ajudou né? Principalmente acho que isso na área de de ciências 

humanas né? Ciências humanas, a leitura e os outros autores foi essenciais né? 

09 - Como você descreve o seu nível de compreensão destes teóricos das disciplinas? 

Bom, compreendo bem... Digamos... domino bem e quando tiver lendo francês eu estou lendo 

o português como estiver lendo o francês. Eu não faço esse mecanismo que eu fazia no 

começo tentando interpretar por um trabalho dobro né? Você lendo e tentando interpretar 

enquanto você está lendo. Eu fazia... Eu fazia isso no começo agora isso tom nasce 

automaticamente como se fosse um brasileiro lendo um texto e você vai compreendendo 

conforme você vai lendo né? Não precisa fazer esse trabalho de transferência, mas, é... tipo... 

09.1 Foi uma metodologia própria né? Uma metodologia que você criou? 

É... no começo eu achei que não daria certo né? Foi mais no susto, foi mais difícil tentar fazer 

isso. Por exemplo, lendo um texto pra reproduzir, vamos supor, pra fazer um resumo deste 

texto, eu tentei traduzir em francês esse texto pra depois compreender o que está sendo dito 

naquele texto. Requer um trabalho muito árduo pra você fazer essa tradução e... e alguns 

conceitos em português não tem essa tradução e... e correta em francês. Digamos, são 
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expressões que eu tenho que tentar explicar em francês. Então, foi muito trabalho, tentar 

compreender diretamente o que está sendo dito ali, é mais fácil do que tentar traduzir e depois 

compreender. Não sei se você entende? 

09.2 É bem complexo! 

É complexo, é complexo. Por exemplo, eu tô lendo a história do Brasil e ah foi descoberto 

pelo Álvares Cabral em 1500 tal. Eu tento, por exemplo, (expressão dita em francês) depois 

tentar compreender a partir do francês, entendeu? Daí que é o mecanismo de traduzir e depois 

tentar compreender. 

Mas, isso é um processo muito rápido, digamos é... isso é feito mentalmente, digamos. 

10 - Quais as dificuldades sobre ler e escrever em língua portuguesa? Essas dificuldades 

impactam no teu rendimento acadêmico? 

Bom, é... A parte do meu segundo ano do curso... eu acho que eu me desenvolvi muito, muito 

bem e não foi muito difícil pra ler ou escrever o português. A leitura dos textos também 

contribuíram bastante e hoje eu acredito que eu tenho mais dificuldade em falar do que 

escrever. Escrever é muito melhor do que falar né? Por exemplo, algumas coisas eu erro ao 

falar sem perceber, mas então eu tomo muito mais cuidado. Então, eu escrevo melhor do que 

falar. 

11 - Em que língua você gosta de conversar mais? Assim, de modo geral, você costuma falar 

mais a sua língua materna ou o português? 

Depende do público, depende das pessoas que eu me envolvo. Por exemplo, em casa eu falo 

mais português com a minha esposa, a língua que a gente tem em comum, digamos é mais 

fácil de se compreender seria o português né? É porque a cultura dela não é haitiana, então a 

gente utilizamos o português como o meio de comunicação. A gente fala, conversa muito em 

português. Ela aprendeu o crioulo como também aprendeu o português, ainda ficou mais 

facho ela entender o português porque o idioma dela é o espanhol que é muito familiar com o 

português. Então, utilizo o português... a gente sim conversa em crioulo, mas ao mesmo 

tempo a gente conversa em português. 

12 - E como você se sente ao participar das aulas que são ministradas em língua portuguesa? 

Agora você está mais habituado, mas logo quando você iniciou? Qual o impacto que isso 

trouxe pra ti? 

Bom, como eu disse né? No início eu tive que tentar dominar os conceitos né? Que são 

conceitos novos que você não vai compreender encontrar no dia a dia né? Com o português 

informal como a gente fala, por exemplo, as pessoas que eu convivia nos meus primeiros três 

ano são pessoas que... digamos, eu trabalho de pedreiro, são pessoas que tem uma educação 

básica, fundamental que usava qualquer palavra é óbvio quando você vai iniciando um curso, 

você não vai utilizar esses mesmos termos na teoria, na hora de falar e escrever entende? 

Você teve que fazer esse esforço de aprimorar o seu, o seu, o seu modo de entender e também, 

em seguida, escrever de forma diferente né? Então, esse processo durante 6 meses, eu já tenho 

melhorado muito em, digamos, mudar o meu modo de entender e também, em seguida, 

escrever de forma diferente né? Então, esse processo durante 6 meses, eu já tenho melhorado 

muito em, digamos, mudar o meu modo de entender e escrever o idioma, o português né? 

Mas, antes de entrar no curso, também, eu já estudava né? Pro Enem, por meio do Enem que a 
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gente fez o a faculdade, entrou na faculdade. Eu estudava já, me habituava com a norma culta 

da língua. Eu comprei gramáticas, comprei livros para me auxiliar né? A língua... Então, meu 

aprendizado sempre foi pela leitura né? Então facilitou muito. Que não dificultou tanto assim 

na hora de fazer a faculdade né? De iniciar. 

13 - Quando você encontrou os seus amigos na universidade, agora não porque a gente está na 

pandemia, você deve tentar todo um percurso. Quando você encontrava os seus amigos na 

universidade que também falam crioulo, vocês conversavam na língua crioulo ou vocês 

costumavam utilizar a língua portuguesa? 

Nós falamos nos dois idiomas, tanto crioulo haitiano quanto o português né? 

13.1 É uma mescla né? 

É... a gente usa, utiliza. De vez em quando. Às vezes a gente tenta falar sobre o íntimo 

crioulo, mas sem querer a gente falava sem perceber algumas palavras em português né? A 

gente vai se habituando, a gente vai se acostumando. O próprio ambiente vai impor isso na 

gente né? O fato de a gente estar no Brasil, a gente está obrigado a falar o português. Sem 

perceber a gente acaba falando em português, mesmo não querer, a gente acaba falando o 

português. 

14 - E qual a tua relação com os colegas em sala de aula e com os professores? 

Foi bem, foi bem e inclusive os alunos demonstraram que foi uma oportunidade deles fazer 

esse intercâmbio né? Conhecer a língua, a cultura e logo no início também a gente fazia 

palestras, a gente dava aula de crioulo haitiano e foi uma oportunidade. As salas sempre foram 

cheias de alunos curiosos pra entender o nosso modo de entender o mundo, o mundo quer 

dizer. Então, foi super bem e isso ajudou também na no aprendizado. Se você não tinha 

vontade é óbvio que você terá que ser considerado um estanho ali. Então, também poderia 

influenciar também de algum modo no aprendizado, então... ao contrário, ajudou bastante. Fiz 

amizades lá e até hoje a gente a gente considera todos os colegas como irmãos, como amigos 

ali. 

15 - Como você acha que a Universidade, de um modo geral, vê você em relação aos aspectos 

físicos, sociais e linguísticos? 

Bom, a gente vê como relato o Platão, como uma saída da caverna né? A gente vê que saímos 

de um outro universo. A gente percebe mudança né? Quando a gente sai da universidade, a 

gente vai falando com os nossos colegas ali que não estuda. A gente percebe fortemente que 

que está havendo uma mudança. Então, dentro da universidade, eu senti... digamos, está 

sendo... como posso utilizar isso? Está crescendo, digamos... estamos mudando o modo de 

ver, o nosso modo de ver o mundo. Você se sente um pouco mais importante ali porque você 

vai ter amizades diferentes com pessoas da outra patamar, patamar... pessoas que podem te 

orientar melhor, os professores que já tem doutorado ali e como o objetivo foi isso né? 

Estudar. Então, foi também uma conquista pra gente. Estando na faculdade, a gente se sente lá 

naquele lugar que eu sempre queria. Então, a gente se sente atingindo os objetivos, digamos 

assim. 
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16 - Você em algum momento dentro da academia, você ficou com vergonha, constrangido de 

falar a sua língua materna ou até mesmo de falar a língua portuguesa e sem dominar a língua 

propriamente dita? 

Não, até porque quando eu entrei não houve haitianos. Eu soube do .... né? Do curso, fez o 

mesmo curso comigo e a gente faz questão de falar o português mesmo para a gente se 

desenvolver e entender melhor o idioma né? Entre nós. Então, a gente não falo muito o 

crioulo e quando a gente falava assim, os alunos se sentem... digamos... não sei se posso dizer, 

constrangidos ali. Isso né? No caso, eles olham, tornam a cabeça do tipo o que se está dizendo 

aqui. Não sei como que eles compreendem isso, mas não considero isso como um... é... como 

podia isso, dizer isso... como... me fugiu a palavra né? Não posso dizer que eles entendem isso 

como mal né? Pra mim não foi... sempre as pessoas vão ficar curiosos para compreender né? 

O que eles estão dizendo aqui? É normal isso, para mim é normal, não é ruim, entende? 

17 - Existe na UNIR alguma manifestação cultural que seja originária do seu país de origem? 

Hoje não. Digamos que não. A gente que faria isso, mas até hoje não. E fizemos uma... é... 

uma atividade no Mercado Cultural né? Que falou sobre a cultura venezuelana, haitiana e 

foi... ali, eu achei que iniciaria uma atividade assim, cultural típica do Haiti. Fizemos comida 

típica haitiana e esses eventos proporcionaram aí, isso que a gente poderia iniciar alguma 

coisa típica de lá, mas dentro da Universidade não, não tem isso. Não tem isso. 

18 - E você se identificou com alguma manifestação cultural daqui de Porto Velho? 

Sim, sim, sim. Quando a gente vai nos eventos, a gente vê... é muito diversificado e por 

exemplo, eu estive em vários eventos lá no Mercado Cultural convite da Universidade Federal 

de Rondônia. Me identifiquei bastante quando várias nacionalidades foram convidadas, 

venezuelanos, bolivianos. Então, a gente... Acho que esse lance me identifiquei né? 

19 - Você considera que a comunidade acadêmica conhece a sua cultura? 

Nem tanto assim porque sempre tiveram perguntas assim pra conhecer a minha origem, como 

eu vejo o Brasil. Não entendo as coisas, os próprios professores mesmo na hora de abordar 

alguns termos específicos da África né? Eles tiveram essa curiosidade pra entender como a 

gente entende isso, como a gente vê isso. Acho que por pouco conhecimento sobre o Haiti 

mesmo que faz eles ter essa curiosidade para conhecer. Então, acredito que não. 

20 - Para a gente encerrar, você sente saudades da sua Terra Natal? 

Sim, com certeza, com certeza. Se eu tivesse a oportunidade hoje, eu voltaria. 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

ANEXO C – Questionário de entrevista A3. 

 

Sujeito haitiano A3 

01 - Qual a sua língua materna e quais línguas você fala? 

A minha língua materna é o crioulo, quase como uma pessoa falar sou brasiliese, então eu falo 

português. Eu sou francês, então falo francês. Então tem a Academia Crioula está querendo 

colocar essa nova perspectiva na nossa língua. Se você... não sei qual é a sua, o seu nível das 

línguas sobre as línguas. Você sabe que o Crioulo não é... não é somente no Haiti que se fala 

crioulo porque quando uma pessoa fala: eu falo crioulo é bom que a pessoa saiba e se 

identifica. Que crioulo a que se refere? Se nós entrar no Google, no Google Tradutor você vai 

ver que o oficial que tem é o crioulo haitiano. Isso tem muitas explicações porque, claro, é 

importante que você vai perguntar a respeito e eu vou poder aprofundar mais, porém que o 

haitiano é mais que os outros crioulos é o mais que é... é o mais conhecido mundialmente. 

Então, a língua crioula é a minha língua materna. A outra língua que eu falo é a língua 

francesa porque o Haiti foi colonizado pelos franceses, então uma boa parte da população 

haitiana fala francês. Nem todo mundo fala francês, tem outra realidade e pra pessoa falar 

francês tem no mínimo duas causas, melhor dizendo, é uma pessoa que tem o nível acadêmico 

muito avançado ou uma pessoa que conversa sempre fluentemente na família porque tem 

família que domina muito a língua francesa. Então, é uma pessoa que nasce nessa família tem 

a obrigação de ir para a escola para estudar a língua francesa. A outra língua que eu falo é a 

língua francesa. Nem todo mundo fala francês, tem outra realidade e pra pessoa falar francês 

tem no mínimo duas causas, melhor dizendo, é uma pessoa que tem o nível acadêmico muito 

avançado ou uma pessoa que conversa sempre fluentemente na família porque tem família 

que domina muito a língua francesa, então é uma pessoa que nasce nessa família tem a 

obrigação de ir para a escola para estudar a língua francesa. A outra língua que eu falo, eu falo 

também a língua espanhola porque eu morava na República Dominicana por quase três anos. 

É um país vizinho do Haiti e atualmente, eu falo o português. Não falo atualmente porque eu 

ainda estou no Brasil né? Mas o tempo que eu tenho no Brasil, já tenho sete anos no Brasil e 

trinta e um do mês passado, eu completei oito anos no Brasil. Então a diferença, a primeira 

vinda do Brasil foi setembro de 2011 até dezembro de 2015, depois que eu terminei a minha 

graduação de filosofia e depois eu voltei no Brasil 31 de maio de 2017, até então. Então, são 

dois períodos diferentes. Os dois dão oito anos, ok? E também... eu converso em inglês, mas 

em nível... entre todas as línguas que estou falando agora é o nível mais baixo que eu tenho é 

essa língua inglês pelo fato de eu não praticar mais, mas eu faço traduções é... de artigos 

científicos, resumos tanto de dissertações, tese... eu assim... Eu tenho muita demanda nesse 

sentido de traduzir textos da língua, tanto da língua crioula, espanhola, português da língua 

portuguesa, inglesa, francesa... 

02 - Por que você decidiu imigrar para o Brasil? 

A questão é que... é uma longa história. É pra explicar esse fato é que... é... eu preciso ter que 

voltar no tempo porque digo que voltar no tempo? Como eu acabei de falar, a minha chegada 

no Brasil tem dois momentos, ou melhor dizendo, são dois momentos diferentes. Quando eu 

cheguei no Brasil em setembro de 2011, eu enlacei em uma Congregação de uma Ordem, o 

OFMCAP, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, pois sempre teve essa etapa aí que a 

Congregação tem um mérito de você fazer um estudo em outro país, dá trabalho na Pastoral 

fazendo missão, você saber quem era frei ou sacerdote, irmão ou freira da Igreja Católica, 
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sempre participei em missões. A Ordem que você faz parte, na Ordem que você pertence 

poder ver ou falar, montar projeto. Agora mesmo, você vai passar um tempo num país da 

África, por exemplo. Você vai evangelizar ou você vai tomando o exemplo do Brasil, você 

vai entrar numa aldeia aí, você vai conversar com o povo, você vai pregar o Evangelho. Claro, 

é o entendimento do Cristianismo que entende que vai todo mundo fazer discípulos, ok? 

Então, portanto, eu escolhi o Brasil quando estava na República Dominicana, então porque 

estava na República Dominicana? Depois que terminei o Ensino Médio no país que a gente 

fala que é o Ensino Secundário que trata do Ensino Médio. Aí comecei, eu tinha vontade de 

ser padre da Igreja Católica e com essa vontade de entender melhor o Evangelho e ajudar as 

pessoas que precisam. Então, comecei esse processo em 2008, e, 2009 fui escolhido pra 

estudar na República Dominicana ok, então, em torno de quase três anos, em janeiro de 2009, 

janeiro de 2010 até setembro de 2011, aí fui escolhido eu e mais dois dominicanos para vir 

pro Brasil e continua o processo como vocês chamaram de judiciado. São etapas da vida 

religiosa. Aí eu trabalhava na Pastoral, trabalho com os jovens, a juventude e tudo isso. E, 

nesse primeiro momento, eu estava no Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Marao bem 

perto de Passo Fundo. Quem não viaja por lá, talvez não vá entender o que falar de Passo 

Fundo e nem Marao, Marao é cidade bem pequena e nesse tempo aí fiquei fazendo missão. 

Fui à Porto Alegre, Caxias, Pelotas, Santa Catarina, Euclides da Cunha, muitas cidades por lá 

eu andei. Um ano depois, em 2012, outubro de 2012, eu fui escolhido de novo para vir aqui 

em Porto Velho onde estou agora, continuando os estudos e continuando os mesmos 

processos. E 2015, terminei a graduação e então eu voltei para o meu país, a Ordem como a 

gente sempre tem um processo, então eu voltei. Quando eu cheguei em 2015 no meu país. Eu 

fiquei em 2015, 2016 e 2017 aí eu desisti da vida religiosa e tomei a decisão de voltar para o 

Brasil. Como eu já conhecia o Brasil, então para mim é um lugar onde eu poderia voltar e 

aprofundar o que eu estava sempre pensando. Eu sempre me apaixonei pelos estudos, aí eu 

decidi voltar pra duas coisas que poderia fazer, dois objetivos maiores é estudar e trabalhar. 

03 - Estes foram os motivos que te levaram também à fixar morada aqui em Porto Velho e 

consequentemente estudar na UNIR? 

É... Quando eu cheguei aqui sim. Quando eu cheguei aqui eu dei continuidade porque eu já 

conhecia muitas coisas aqui antes de voltar em 2016 porque 2011 e 2015, fiquei três anos aqui 

em Porto Velho, então conhecia muita gente e instituições e também sabia que na UNIR pela 

oportunidade se eu consigo estudar terá oportunidade para mim de realizar o meu sonho. E 

quando cheguei aqui, isso em 2017, maio, em outubro, setembro ou outubro, saiu o edital do 

mestrado na UNIR. Aí eu fiz o concurso, eu passei e ainda estou... depois fiz o mestrado. Me 

achei no programa com o conteúdo do programa. Eu gosto da geografia e hoje mesmo estou 

fazendo o doutorado na mesma área. 

04 - Você pretende trazer ou já trouxe a sua família? Você já está aqui no Brasil há sete anos 

né? Você pretende trazer a família ou já trouxe? 

É... até então não sou casado e não tenho filho, ok?? Minha dedicação é... porque eu sempre 

aprendo que pra ter uma família, você precisa ter um meio de sobrevivência. Não tem como 

ter uma família se você não tem pelo menos não muito dinheiro, mas o suficiente para pagar 

aluguel, comida decente, se você está doente você pagar um plano de saúde, essas coisas. Mãe 

e pai eu tenho, mas não pretendo trazer eles pra cá. Eu tenho irmãos e irmãs que eu tampouco 

pretendo trazer. Agora, se alguns, vamos dizer assim, se uma irmã ou irmão tem interesse de 

vir para o Brasil, aí eu vou explicar como está o Brasil e se a pessoa tomar a decisão mesmo, 

eu vou só ajudar, só auxiliar. Mas, não tenho em mente de trazer eles pra cá porque até eu não 

sei se eu vou ficar no Brasil por muito tempo porque meu objetivo aqui no Brasil é estudar e 
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me formar e voltar pro meu país pra ajudar em o que eu puder. Até então, essa é a minha 

concepção, mas tudo pode mudar (risadas). 

05 - Você fez mestrado na UNIR e agora está no doutorado também na UNIR? É isso mesmo? 

Na UNIR eu faço, eu fiz o Mestrado e agora eu faço, estou fazendo doutorado. E também 

estou fazendo, eu fiz e ainda estou fazendo estudos especializados, por exemplo, lá na FAEL 

já fiz especialização em Educação Ambiental, estou terminando outras pós na política, na 

política, sociedade e educação e também fazendo outra graduação em Geografia. 

06 -  E quais as principais dificuldades enfrentadas na sala de aula? Como foi o início? Você 

teve dificuldades em termos linguísticos? 

Sim, então esse relato você volta nos primeiros anos que eu, vamos dizer na minha graduação 

porque é um momento em que a pessoa começa a enfrentar uma nova língua. Não foi nada 

fácil, não foi nada fácil porque quando você vem de uma língua, você para estudar uma outra 

língua, você tem um trabalho enorme a fazer. Uma coisa que sempre me preocupava, depois 

de um certo tempo não é quando nós estamos conversando em português, mas nos primeiros 

meses todo raciocínio que eu vou fazer, não é somente raciocínio, mas também uma tradução 

na minha cabeça. Como assim? São duas pessoas. Eu conversando com outra pessoa que está 

dentro de mim e sem saber quem é, ou seja, enquanto eu vou dizer “Bom dia”, por exemplo, 

esse bom dia já vem na minha língua materna. Aí tem uma análise é... qualquer comentário 

que eu vou fazer se está certo ou não, entende? Ah, mas faz rápido, automaticamente... bem 

muito rápido mesmo porque quem está falando, só a pessoa que está falando dá conta disso. 

Se você observar, quando você está conversando com alguém que ainda não domina a língua, 

você verá que essa pessoa fala muito devagar. Eu posso parar de falar contigo porque eu 

escolho falar devagar porque eu sei que você está fazendo uma pesquisa também, mesmo que 

eu tenha muito tempo aqui, a língua portuguesa não é a minha língua. É para dizer que quando 

a língua não é sua você não tem a mesma rapidez quando você está falando a própria língua, 

as palavras não tem, não vão ter o mesmo som, o raciocínio também. Algo muito importante, 

quem está trabalhando com outra cultura, outras pessoas, é deixar claro. É... se a pessoa falar 

o que você não entende, pergunte! Por exemplo, eu posso falar uma expressão aqui da minha 

língua e na hora que faço a tradução e a tradução não ser bem desse jeito em português. Aí 

você que receber essa mensagem, você vai usar outra conotação, você dá um significado ao 

que estou dizendo. Aí quando a mensagem não chega do jeito que mandou a mensagem, isso 

dá para criar também conflito. Quem entende essa parte aí sempre pergunta “é isso mesmo 

que você falou?” pergunta assim, é assim, a pessoa só explica e tudo bem, se encaixa. Algo 

dos professores da Faculdade Católica onde fiz o meu, a minha graduação é... na sala éramos 

três estrangeiros: eu e mais dois dominicanos, ok? Daí eles sempre perguntavam “você está 

entendendo?”, “falem pra mim, se vocês não entenderem eu posso repetir”. E isso é normal 

porque lá no Rio Grande do Sul o sotaque das pessoas é bem diferente daqui em Rondônia. 

Porque na nossa sala tinha professoras que vem do Rio de Janeiro aí é outro sotaque ainda. Se 

os próprios brasileiros tem dificuldades para entender o sotaque do outro, imagina nós 

estrangeiros com um ano no país e já enfrentando essa barreira linguística para fazer a 

graduação. Foi um desafio, mas tudo isso ajuda a gente pra crescer. Os professores são 

pessoas muito bom, muito boas, suscetível, na verdade são pessoas acolhedoras e humanas. 

Se preocupam não somente em passar o conteúdo, mas também se preocupam com nós 

estrangeiros, como a mensagem chega até nós. Eu recebi também ajuda das colegas e quando 

alguém não entendia, perguntava, mas as professoras falam em si, falam muito bem. Eu não 

entendia muito o que estava passando. Algo que me motivou muito, a minha primeira 

exposição que fiz na Faculdade Católica é na ética e o professor me levou o livro “A ética 
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lago icônico”, aí tinha uma parte para mim fazer uma exposição e o professor falou onde 

vocês estudam? Onde vocês pensam o Ensino Médio? Aí eu falei, não entendia porque, aí 

falei “você estuda no ensino superior público ou privada?”, então eu falei “a metade do ensino 

é privado e a outra metade é do ensino público”. “Parabéns, é o primeiro Seminário que eu 

encontro esse ano e que eu gostei muito”. Ai eu falei, “então vai continuar assim”. Esse 

Seminário foi em junho de 2013, já no primeiro ano da graduação. Desde me dediquei 

bastante, quando há trabalho, nós, os estrangeiros, a gente faz até três trabalhos a mais 

dominativo com originário. Você sabe, você é brasileira, você conhece. Mas quando você 

entra na tal área, por exemplo, o que é a região geografia? Não é a região, não tem o mesmo 

sentido em psicologia, não tem o mesmo sentido na política. Agora, sabendo que você precisa 

entender cada palavra tem conceito diferente de uma, duma ciência. Agora, pensa eu que 

venho de fora, eu preciso primeiro entender essa palavra na língua que eu estou estudando e 

depois faz essa ligação de saber que tal prática é... tal campo tem um significado “quando 

outro campo tem outro significado. Nós temos mais trabalho a fazer. Temos que olhar sempre 

o dicionário, se tem uma palavra que na língua portuguesa não sei na minha língua, a primeira 

coisa que preciso fazer é procurar a tradução dessa palavra. Depois de encontrar a tradução, 

vou ter que entender o significado da palavra. Tá entendendo? São muitas coisas, mas é muito 

bom pra nós entender mais coisas aqui nesse país. 

07 - Especificamente na UNIR, sua experiência de mestrado e hoje no doutorado, os 

professores aplicam alguma metodologia diferenciada em relação à linguagem para facilitar a 

compreensão? 

Não, a meu ver não. É a mesma linguagem falada para todos. Pra todos naquela sala, claro, o 

professor pode perguntar, “você entende minha fala? Você entende o que estou falando?” Isso 

é normal, mas não há uma metodologia específica para mim estrangeiros e para os demais. 

Até acho difícil também, não que seja impossível, mas é difícil. Estão dando uma aula depois 

e claro cada pessoa aqui, cada indivíduo aqui é um mundo diferente, mas o professor não teria 

condição de até onde sei porque não sou é... como posso dizer?... Tem muitas coisas também 

que eu não sei porque quem trabalha com metodologia mesmo essas coisas que vão ter mais 

condições de explicar, mas até onde sei, a metodologia usada pra mim é igual a dos demais e 

vice-versa. 

08 - Como você descreve o seu nível de competência dos textos teóricos das disciplinas que 

são ministradas? 

Bom, é... tem duas maneiras pra te responder essa pergunta. A primeira coisa é a minha 

participação nos seminários e a participação nas disciplinas, a internação o que o professor 

fala das minhas colaborações e do que os meus colegas fala a respeito da minha participação. 

E a outra parte são as notas. Lembro que as notas são... é... dá uma boa avaliação do aluno em 

si porque dependendo como o professor passar a avaliação, tem aquele professor que fala 

“vamos fazer a avaliação”, tem professor que vai... porque a avaliação tem que ser de forma 

contínua, aí sim, ver a participação do aluno no momento da quando vai tá expondo essas 

ideias, ver a participação nos seminários se tem, ver a participação do trabalho final, ou seja, 

dependendo de como a pessoa vai avaliar é um processo contínuo de avaliação. Mas tem 

professoras que só focam no momento, você passa três ou quatro meses dependendo da 

disciplina que é diferente da UNIR porque a gente faz as disciplinas por módulos. É a pessoa 

faz uma prova aí a pessoa, você tira uma nota e se esta for uma nota boa você ficar com essa, 

se é ruim também, ou seja, não leva em consideração todo o processo que é diferente até então 

na UNIR. É sempre então, uma avaliação contínua aí dá pra... quando estou conciliando a 

minha nota final. As falas dos colegas, eu pelo que eu... pela minha participação e dos 
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professores. E eu depois, interior de eu, me avalio sim. Eu entendo o assunto, dá uma nota de 

eu de 1 à 5, por exemplo. Pra mim, não seria tão necessário, entende? Mesmo que até então, 

as notas que tive nas pós é sempre A, mas isso não é justificativa para dizer que se entendeu 

tudo, não! Mas, eu sempre fiz o meu possível para entender o assunto. Sempre eu vou além do 

que está discutido, entende? Até então, se você tá acompanhando o meu desenvolvimento do 

programa, sempre participo não somente de palestras ou das disciplinas cursando, mas 

também eu sempre crio outras coisas, outras atividades aí pra poder assimilar melhor alguém 

e ajudar melhor a quem precisa entender certos conceitos ou obras importantes para a 

produção do conhecimento. 

09 - Os desafios, as dificuldades enfrentadas em relação a ler e escrever em língua portuguesa, 

essas dificuldades impactam no teu rendimento acadêmico? Se existe a dificuldade entre ler e 

escrever em língua portuguesa? 

É... se... se existe... se coloca aí, se eu... as estruturas que se fala no Brasil, se fosse na minha 

língua, com certeza eu ia me sentir mais tranquilo. Tem coisas que não teria a necessidade de 

pesquisar porque eu já sei. É... mas se escrevendo na língua portuguesa e ler na língua 

portuguesa, eu não vou dizer que sou esperto, eu sei as coisas. Eu sempre me coloco numa 

situação de aprendendo com os demais. Eu teria muitas professoras e professoras de língua 

portuguesa, mas não são pessoas que são com as pessoas que estão aqui para assim, como vou 

citar uma escola, tal professor? E aqui está o meu professor de língua portuguesa, não é assim. 

Concorde, eu tenho muitos professores e professoras, cada pessoa que eu tenho é... amizade, 

com quem eu converso. Tem um momento, quando a pessoa me corrige numa expressão, 

quando a pessoa não tem uma dúvida, então eu considero essa pessoa como uma professora 

porque é alguém que me ajuda e atualmente tô conversando com uma pessoa, pessoas do 

outros Estados, tem gírias, tem coisas que eles falam aí que quer dizer tal coisa. A pessoa fala, 

“ah, mas você não é desta região, aqui se fala tal coisa”. Enquanto aqui em Porto Velho tem 

outro sentido, então pra mim eu considero essas pessoas como professoras pra escrever na 

língua portuguesa e ler. Se. É um desafio porque preciso trabalhar, fazer um trabalho a mais 

no uso dos conceitos. Eu me lembro que na minha primeira dissertação tem palavras que eu 

usava, aí o professor pergunta “Qual o sentido de tal expressão?”. Aí eu expliquei, mas nem 

sempre as explicações que eu conheço na minha língua são as mesmas da língua portuguesa. 

Portanto, tem coisas que eu preciso re... re, não é traduzir não, mas é ler e escrever, explicar 

doutra maneira pra poder adequar. Só que muita gente não entende isso, cada língua é um 

mundo. Então, palavras que você pensa numa língua você já tem uma visão diferente do 

mundo, olhar a concepção. Se você não é daqui e agora está aqui, então você faz um... Tem 

muitas coisas que está acontecendo contigo. Além de você sai de um lugar físico e vai ocupar 

outro lugar físico, também você sai de uma cultura pra outra. Você precisa... você quer viver 

no seu mundinho, se você não quer viver isolado, você precisa se adaptar a nova cultura, a 

nova realidade. Então, ali tem um enfrentamento na sua cabeça que não é algo além que você 

nem poder ver e entender sempre. Mas você vai ter que se adequar, caso contrário (ruídos), 

mas não entendo nada do que está acontecendo ao meu redor. Porque se você vai num país 

(ruídos) e começar a escrever, nesses momentos eu sempre falo que é mais difícil até para 

conjugar um verbo mais simples. Simples num sentindo... a palavra não é simples. Um verbo 

que a gente usa muito, por exemplo, vamos dizer que dificilmente uma pessoa levanta um dia 

sem usar o verbo estar é... estar, ter, haver, ser ou o verbo ir e voltar. Eu falei quatro ou cinco 

ou seis verbos. Quando conversei contigo, mas já já estou chegando em casa. Nesse momento 

você vai vim. Você tem a obrigação. Quem sai e se você não volta, tudo bem, mas se você sai 

e você volta esse verbo está no cotidiano. Você fala aí e se apresenta, se eu não uso eu sou, eu 

vou dizer meu nome é ou me chamo. Na aula que estou falando quem eu sou, não tenho... 

mesmo que usar o verbo ser, preciso usar um verbo que tem uma relação, de quem usou né? 
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Eu sou, eu tenho, então são verbos que a gente precisa entender, mas quando você vem de 

uma língua estrangeira, não é fácil não pra você decodificar ou estudar esses verbos. 

10 - De modo geral, você costuma falar mais a sua língua materna ou o português? 

É, dependendo do meu público. Se eu estou conversando com os meus irmãos e aqui quando 

falo irmãos do Brasil, eu falo do meu povo haitiano haitiano. Se eu estou conversando com 

eles, com certeza eu falo mais com a minha língua materna. Mas, eu também posso optar para 

francês ou o português. Mas, eu me sinto melhor falando a minha língua materna, não 

somente uma de se sentir bem quando chegar em casa, mas também quando eu falo a minha 

língua é outra coisa, entende? Então, é outra realidade. Muita gente não entende porque o 

haitiano gosta mais do crioulo do que falar francês. Eu posso falar... sei falar francês sabe? Eu 

sei falar francês, mas na hora de falar, eu opto por falar a minha língua porque a língua 

francesa foi é... não foi... é a língua do colonizador, então por ser a língua do colonizador, eu 

vou valorizar mais a minha língua. Eu preciso da língua francesa. Na verdade, eu preciso 

saber um pouco de todas as línguas porque quando eu faço isso, eu não me delimito. Não é 

por obrigação de falar outra língua, mas eu preciso. Eu sei enquanto pessoal que eu preciso 

falar outras línguas para poder interagir com outras pessoas. Mas, a língua que é a minha 

identidade é a língua que eu nasci falando, agora se eu estou com o público brasileiro é a 

língua portuguesa porque senão eu falo sozinho. Eu preciso falar pra que, com quem tô 

falando, entende o que tô falando e havendo essa troca, mas se alguém pergunta “Qual língua 

você se sente melhor em falar?”. Automaticamente é a minha língua materna, ouviu? 

11 - E como você se sente ao participar das aulas que são ministradas em língua portuguesa? 

Como você se sente? 

É, o primeiro olhar é que são mundo diferente. Quando eu me vejo mergulhando na língua 

portuguesa, me vejo num espaço diferente, não estou na minha, no meu espaço, vamos dizer: 

se você está falando a sua língua, agora você tá em outra língua que não é a sua, você já se 

sente diferente, mas ao mesmo tempo pra mim é uma experiência fantástica. É algo que é 

aconselhável todo mundo a fazer porque você já passa a ter outro olhar. Você passa a ter uma 

outra compreensão do público que você até então não fazia parte, entende? É um universo 

muito amplo, muito complexo que não dá pra ver só as dificuldades e os desafios. Se uma 

pessoa me pergunta agora mesmo, comparando aos desafios vistos na língua portuguesa e os 

benefícios, quais são dos dois lados... qual é o peso maior? Por que onde você tem mais 

vantagens? Onde você... você encontra mais desafios ou você encontra mais benefícios? Eu 

vou responder mais benefícios porque nos piores desafios é pra estudar, é pra entender. 

Depois que eu já enfrentei essas barreiras, eu quebrei essas barreiras, eu falei agora quando eu 

não sabia português ao falar, eu falo uma palavra e depois eu fico parado. E tem palavras 

também que são palavras que a gente repetia com frenquência. “Você quer comer”, se, “você 

quer falar?” se,  “você quer pensar?” se. Então esse se, se, se, só você sabe porque você fala, 

você vai comigo? Vou contigo! Vou também! Ou seja, já há outra coisa e você se sente mais 

tranquilo. Então, os desafios falando depois que eu enfrentei as barreiras, são bem maiores... 

são bem... não tem comparação. Se muda uma forma de dizer outra vez dos desafios, eu posso 

colocar dois ou três. Agora quando eu aprendo a língua, a nota é dez porque já tô em outra 

cultura. Eu aprendo muitas coisas, se eu pegar aqui um livro em português, eu vou ler 

completamente. Se eu pegar um livro em francês, eu vou ler tranquilamente, se eu vou pegar 

um livro em espanhol, eu vou ler tranquilamente, mas é só depois que eu quebrei a barreira 

que é depois que eu enfrentei os desafios. Então, os benefícios aí não tem comparação. 
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12 - E quando você estava na Universidade, especificamente na UNIR, antes da pandemia, no 

seu processo de mestrado e hoje no doutorado quando encontrava os colegas que utilizavam a 

sua língua materna, o crioulo, você costumava conversar, vocês conversavam na língua 

materna ou vocês usavam a língua portuguesa nessa conversa? 

É... você fala dentro da sala? 

12.1 Na sala, quando vocês se encontravam nos corredores... 

A gente fala o crioulo. Pode aparecer uma palavra em português, uma expressão, mas a gente 

nunca começa uma palavra em português e conclua tudo em português. Sempre está a nossa 

língua no meio. 

13 - Qual a tua relação com os colegas em sala de aula e com os professores? 

Até onde sei... claro, não vou dizer... não tenho uma, um olhar negativo porque é assim como 

falei, tem coisas pra você opinar, pra você falar, você precisa ter um feedback de você e de 

quem você tem na frente, entende? Eu tenho, até onde sei, eu tenho ótimas é... amizade com 

os professores, com os colegas porque a gente conversava com frequência. Penso eu, se eu 

não tenho relação com o colega com certeza não vou ficar conversando por muito tempo, só 

falar coisa da hora mesmo. Quando eu tenho um seminário e o professor fala “escolha aí, 

vamos fazer grupo”, antes de eu falar já tem um muitas pessoas querendo entrar no mesmo 

grupo comigo. Isso que acontece aí no mestrado e agora no meu doutorado, o professor vai 

querer o trabalho final. Ele fala um doutorando vai se juntar com um mestrando pra apresentar 

um artigo. Antes que a pessoa... antes de o professor terminar de falar, eu recebi duas 

propostas no meu privado. Aí eu falei “e agora, o que eu faço?”, “eu vou dizer sim a um e 

rejeitar ao outro? Mas como se tem mais mestrando que doutorando, aí eu conversei com eles, 

falei “olha, eu já tenho duas propostas, eu vou trabalhar com vocês, o trabalho será individual 

e vocês ficam a vontade”. Aí eles falam “ah você vai, você quer mesmo, eu pensei que você 

não ia aceitar” e eu falei “por que não aceitar? Estou aqui para estudar e você estão entrando 

agora no programa, quando eu entrei no programa, eu era como vocês e não conhecia 

ninguém. A diferença era que a aula era presencial, era mais tranquilo para que você faz bate 

papo com alguém aí e já dois ou três dias você já começa a fazer essa inclinação enquanto que 

na pandemia é diferente, tem pessoas do Pará, tem pessoas de outros Estados fazendo esse 

mestrado aí que não conhecia”. Tem pessoas que nem conhecem... que não conhecem ainda 

Porto Velho e Rondônia, mas estão estudando aqui. Então, eu vejo uma forma de acolher as 

pessoas do programa e a relação com os professores, pra mim tá ótima. Muitos estão andando 

falando que eu sou um ótimo aluno, que eu sou... que eu colaboro. Eu sempre faço a mais do 

que está propondo, então se o programa fala “quero dois artigos”, sempre eu vou tentar 

escrever três ou quatro porque não... eu entendo assim que a minha formação não é só pelo 

Brasil, estou me formando para poder ter... me virar em conteúdo que em qualquer lugar eu 

estiver, ou seja, a educação não deve ter barreiras. Então, quando eu tenho condição de ser 

além do que está sendo discutido, eu vou. 

14 - Como você acha que a Universidade te vê em relação aos teus aspectos linguísticos, em 

relação a tua nacionalidade né? Que entra na questão social em relação aos aspectos físicos, 

como você acha que a Universidade, a UNIR te vê? 

O quadro das pessoas com quem eu converso não somente no PPG ou na graduação, mas 

também fora, em outros programas ok, outros programas da mesma universidade. A minha 

conversa com muitos me vêem como uma pessoa que separa muitas coisas, uma pessoa que 
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não coloca limites naquilo que eu quero fazer. Uma pessoa que... eu sou um guerreiro pra 

muitas pessoas, sabe? Às vezes a pessoa fala “olha, estou aqui”, “eu não tenho tanta vontade 

de enfrentar a vida como você. Você sai do Haiti, você veio aqui, você não tem nenhum 

familiar aqui perto. Você não, até então não tinha emprego” porque eu consegui um emprego 

este ano mesmo e agora eu estou trabalhando no Instituto do Rio de Janeiro, IMJA, estamos 

trabalhando sobre é... os projetos que tem a ver como pessoas imigrantes que tem acesso à 

Justiça, se tem acesso às políticas públicas. Estamos trabalhando sobre a igualdade dos 

gêneros. Essas coisas, até então não estava trabalhando. Eu consegui uma bolsa do mestrado 

em junho, no ano do mestrado em 2018. Então, 2017 até 2018 do que vivia? Eu vivia com 

aulas de francês, espanhol e traduções e também as pessoas que me ajudaram. Então, na 

faculdade, as pessoas me vêem como uma pessoa que tem coragem de enfrentar a vida, pra 

muitos alunos falam “você é um sucesso, está dando tudo certo”, tendo a vida e a saúde eu 

vou atrás dos meus sonhos e graças a Deus está indo bem. 

15 - Existem situações em que você fica com vergonha ou constrangido de falar a sua língua 

materna ou de falar a língua portuguesa, se existe algum momento em que você se sente 

envergonhado ou constrangido de falar uma língua ou outra? 

Não, isso não passa nem nos meus sonhos. Isso não passa não porque nos primeiros 

momentos, primeiros meses no Brasil, não sentia vergonha de falar o português. Receio, eu 

ainda tenho receio porque quando você vai falar, de vez em quando você está falando com 

uma pessoa, eu gosto muito de ver o rosto da pessoa, tem pessoa que faz uma cara triste, aí 

você fala “eu tô falando bem?”, “entendeu?”. Então são coisas que... quando você está falando 

bem você sabe olhando bem o rosto da pessoa, mas nem sempre isso acontece. Então, eu tinha 

medo, tinha medo de errar, tinha medo de falar algo que não é, mas depois de seis meses eu 

falei “não, eu estou aqui para estudar” porque desde cedo, cedo mesmo quando criança 

sempre tive vontade de falar línguas. Eu... falar línguas pra mim não é um desafio muito 

grande, eu sempre digo antes de começar línguas já me coloco em condição de gostar da 

língua. Eu posso ser doutor em Geografia falando só uma língua quando passou aí toda 

fronteira já sou uma criança porque não sei nada naquela língua. Mas, se você... quem sabe 

mais de uma língua, você não tem fronteira. Quem fala português, você vai poder falar em 

quatro lugar que fala português. Então, você não se delimita aqui no Brasil. A mesma coisa 

pelo crioulo, a mesma coisa pelo francês, qualquer outra língua. Eu vejo um universo sem 

restrições, você aprende pra você, pra ajudar os demais e pra ter uma visão mais ampla do 

mundo. 

16 - Existe na UNIR alguma manifestação cultural que seja originária do teu país? 

Você se refere aqui no Brasil? Tá falhando! 

16.1 Alguma manifestação cultural que seja originária do seu país na Universidade? 

Ah, é. Tem esse... quanto a UNIR... Acho que você deve saber já que está no Grupo de 

Pesquisa da Professora Marília. Eles fazem atividades quando tem os encontros culturais,  

convidam pessoas pra falar. Eu já participei de duas vezes, eu apresentei um história, parece 

cultura, com religião como o Vodu que muita gente discrimina muito. O que é o Vodu? Falei 

da língua crioula como identidade haitiana. Temos outros grupos de do mesmo departamento 

da língua que é este Grupo está sendo dirigido pela professora Odete, tem a doutora Renata, 

então quando tem culinária, às vezes tem aqui banana frita, uma comida que as pessoas 

começou a comer como os haitianos, tinha uns tipos de salada, tem muitas coisas, mas ter um 

programa em si que é a atividade cultural dos haitianos eu não organizo, mas tem grupos que 
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eu faço parte ou até mesmo esses dois grupos que eu acabei de falar, em algum momento eles 

fazem este tipo de atividade. 

17 - Você se identifica com alguma manifestação cultural aqui da região local? 

É né... Você se refere a música? Você se refere a dança? Essas coisas aí? Se tem um... tem 

semelhanças, como o Brasil é um país muito, não somente gigante territorialmente, mas 

também manifestações culturais do Brasil, é muito... muito, muito, muito ampla. Então, aqui 

no Norte tem dança se que vejo que tem a ver com a dança de meu país, o clima é um clima 

quente igual ao meu país, as pessoas gostam de se divertir de bar em bar, você vê as pessoas 

curtir a vida. Tem muitas coisas que a gente poderia levar em consideração que dá pra dizer 

que tem um vínculo. 

18 - Você considera que a comunidade acadêmica conhece a sua cultura? 

Não, acho que não, só quem trabalha com os haitianos ou quem estuda querem entender mais 

do país é aprofundar neste aspecto porque se a pessoa não trabalha com os haitianos e a 

pessoa não estuda sobre o Haiti, não será possível conhecer o Haiti, claro se a pessoa só 

estudar de forma autônoma, a pessoa vai querer algo, não tem essa disciplina na escola,, então 

ela vai estudar porque não seria possível entender um pouco do país se não tem uma 

disciplina especial para isso, eu penso eu, ok? Não conheço os outros programas na UNIR e o 

programa de Geografia, o mestrado e o doutorado não tem uma disciplina que fala sobre 

Haiti, pode ter um livro que fala sobre o Caribe, sobre a América Central se, mas se a gente 

pega uma dissertação, uma tese, um artigo que fala coisas a respeito do meu país, aí se levanta 

questões que começamos a discutir, mas não posso afirmar que... é grandes coisas. 

19 - Se tivesse a oportunidade hoje, você retornaria para o Haiti? 

É... não voltaria. Eu volto e voltarei. Agora, não é questão de eu ir lá e eu vou, não porque se 

eu estou fazendo algo, eu tenho um projeto, eu tenho uma proposta porque eu não sai do meu 

país assim, porque quero correr e vou conhecer o Brasil. Não, eu tenho umas metas, eu tenho 

objetivos e estou lutando pra estar realizando. Agora, depois que eu termino de realizar, de 

fazer as propostas que eu fiz pra sair, a razão ou porque que estou aqui, aí se a pessoa poder... 

se a pessoa faça aquela pergunta naquele momento, aí a minha resposta pode ser diferente 

porque serão duas respostas. 
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ANEXO D – Questionário de entrevista A4. 

 

Sujeito haitiano A4 

1. Qual sua língua materna e quais línguas você fala? 

É… falando língua do crioulo e francês, esse dois né. É som dois língua materna né, mas 

agora falando português, língua portuguesa agora. 

2. Em que ano você chegou ao Brasil, por que decidiu emigrar para o Brasil? 

Sim, mais entrou aqui no Brasil em 2014, mais decidiu entrar aqui pero o meu país tava é… a 

gente está buscando uma vida melhor mesmo 

3.Qual cidade você morava antes de vir para Porto Velho/RO? 

Gonair 

4. Pretende trazer ou já trouxe sua família? 

Sim, já morá com minha família com mulher e filho aqui... tudo, mais ó meu parente que 

estão lá. 

5.Por que escolheu Porto Velho para estabelecer morada e estudar na UNIR? 

Sim, mas quando eu chegar aqui no Brasil, mas eu descer aqui no Porto Velho mesmo, mas 

deste 2014 eu morei aqui até agora eu morar aqui em Porto Velho, mais é… talvez as pessoas 

estão deixando aqui pero é… como a gente estão vem aqui pra buscando a vida melhor né, se 

eles não encontrar nada, mas se ele foi mais, na hora eu estou estudando, mas se ouvir eu bom 

pra mim ficar, eu fiquei.  

6. Qual Curso de graduação você faz na UNIR e em que ano ingressou no curso? 

Sim, mas é… entrei na Unir ano 2020 é..., meu curso é biblioteconomia… sim agora, acabei 

de primeiro período aí no forma remoto, aí no mês que vem vai inicia no segundo período. 

7. Em que período você está? 

vou pra segundo período 

8. Quais as principais dificuldades enfrentadas em sala de aula? Como foi no início? Teve 

dificuldades? 

  Sim, mais ter mui, muito, muito dificuldade mesmo é… pra entender, mais não, 

principalmente é… eu estar, eu prestar muito a atenção pra mim entender esse aí é… esse 

curso né todo disciplinas eu entender eles no meio do curso entender um pouquinho neles, até 

agora eu no início não dá para falar um pouco da das disciplinas, porque não entender né, mas 

agora mesmo eu vou falar um pouquinho neles, tenho como falar um pouquinho neles, pra 

entender um pouquinho cada um neles.     
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9. Como você descreveria seu nível de compreensão dos textos teóricos das disciplinas? 

Mais… é… nesse, nesse, nesse passo aí é…, muito, muito dificuldade mesmo pra entender 

esse texto, muito dificuldade como é… tá entendendo como é… a gente ler, ler, ler, ler pra 

entender um pouquinho fazer né, então tem muita dificuldade pra entende o texto mesmo. 

10. Você faz conversão dos textos para outro idioma para entender o português? (metodologia 

própria) 

Sim, tenho, tenho mas se não tenho mas não dá pra fazer essas tarefa que professor passou, 

né. 

11. Os professores aplicam alguma metodologia diferenciada em relação à linguagem para 

facilitar a compreensão? 

Sim… eles ensina, se eles não fez não, não vai dá pra mim entender né, eles criam um jeito 

mesmo, como eles falam, sabia eu sou imigrante né, não domina a linguística eles criam um 

jeito mesmo por mim.  

12. Quais as dificuldades sobre ler e escrever em língua portuguesa?  

Sim, mas tem dificuldade sim né, é… principalmente nem na fala, nem na escrita tem 

dificuldade nas duas mesmo 

Mas essa dificuldade mesmo, na escrever mesmo é… na escrever mesmo é… pra ler mas a 

gente, eu mesmo, eu ler, mas tem algumas palavras não entendendo né, é… fez eu tenho 

celular, o computador também, eu fez é… buscando uma palavra pra me me entender um 

pouquinho, mais pra escrever mesmo, gasta muito tempo pra fazer isso. 

13. Como você se sente ao participar das aulas em língua portuguesa? 

 Mas antigamente é… eu senti um pouco de dificuldade pra entender a professor mesmo e 

outro colega mesmo tinha dificuldade, mas agora mesmo eu já como falou nisso, eu já tenho 

habitualmente com eles, entendeu agora. 

14. Quando você encontra seus amigos na universidade que falam a mesma língua materna, 

vocês conversam em sua língua materna ou usam a língua portuguesa? 

Se um boa pergunta isso aí, mas eu ó… eu, eu lembrei quando lá eu fui lá na faculdade como 

agora mesmo, todo o curso eu fiz é… remoto né, mas quando eu achei que pensei, fiz duas 

semana presencial é… tava tendo dois colega também que é haitiano na mesma sala comigo, 

né falava crioulo com eles mesmo, crioulo. 

15. De modo geral, costuma falar mais sua língua materna ou o português? 

É...como agora né, é… principalmente eu sou haitiano mesmo, sim, é… eu sou haitiano né, 

como é… a língua mesmo crioulo eu gosto de falar mesmo. Crioulo antigamente pelo agora 

mesmo eu estou na congregação haitiana mesmo, precisa falar crioulo mesmo, né, é… 

português agora mesmo eu quero isso, entendeu. Para mais dominanto língua portuguesa 

como estou na faculdade é...pra falar com colega, com professor, com tudo né. 

 



119 

 

16. Como é sua relação com os colegas de sala de aula? 

Mas a relação tá ótima com eles me compreendendo né, tá ótima até o professor e colega 

também 

17. Como é sua relação com os professores em sala de aula? 

Mas a relação tá ótima com eles me compreendendo né, tá ótima até o professor e colega 

também 

18. Como você acha que a universidade vê você em relação aos aspectos linguísticos, físicos e 

sociais? 

Mas é… no tem diferença, mas eu vi eles né, como é… eu lembrei em melo dia eu fui lá na 

faculdade lá presencial, na segunda dia já te amizade com o grupo mesmo, isso ae foi muito 

legal. 

Existe situações que você fica constrangido de falar sua língua materna? 

Mas… não, tem dificuldade no tem vergonha, no tem dificuldade, mas precisa falar na minha 

língua com o colega que fala a minha língua, sem vergonha. 

19. Existe na UNIR/RO alguma manifestação cultural originária do seu país? 

Mas como no assiti o curso presencial, mas no ver isso, né. 

20. Você se identifica com alguma manifestação cultural local? 

Mas na cidade de Porto Velho como é… tem que… vai perder tempo pra dá essa resposta, vai 

perder tempo… é pouco tempo mesmo. 

21. Você considera que a comunidade acadêmica conhece a sua cultura?  

Acho que no, né elas no conheci… como saiu no outro país, né, cada país tem uma cultura 

diferente, né, se não tem alguém de minha país, meu país pro explicar eles, minha cultura eles 

não vai saber se não tem, ma se tenho já ele vai saber, pra mim, não explicar pra eles, por isso 

falando eles não vai saber. 

22. O fato das aulas serem ministradas em língua portuguesa, dificulta o seu aprendizado e 

impacta no seu rendimento acadêmico? 

Mas, impacta não porque é… eu vi…, talvez trabalho eu fiz comigo como falando muito 

tempo, pra fazer isso, eu saio bem, graças a Desu. 

 

 

 

 


