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[…] language:... if you understand language:... you know language is power you know 

that? If you::... understand language you are able you (can be) able to::... to: tell yourself 

around (wherever) you want... 

[...] linguagem:... se você entende a linguagem:... sabe linguagem é poder você sabe 

disso? se você::... entende a linguagem você é capaz você (pode ser) capaz de::... de: 

se virar (seja lá o que for) que você quer... 

(Imigrante participante da pesquisa - 2016) 
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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Anaís Andrea Neis. Desenvolvimento sociolinguístico de imigrantes 
internacionais residentes em Francisco Beltrão - PR. 2017. 148 f. Dissertação (Mestrado 
em Letras) – Programa de Pós Graduação em Letras, Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Pato Branco. 
 

Nos últimos anos, os deslocamentos forçados de pessoas têm crescido em grandes 
proporções ao redor do mundo. Reflexos dessa situação são observados à medida que 
cidades como Francisco Beltrão, no estado do Paraná – Brasil, passam a receber 
indivíduos que vêm de países longínquos, com etnias, línguas, culturas distintas uns dos 
outros e mesmo das de imigrantes que no passado também contribuíram para a formação 
da paisagem social brasileira. Nessa reconhecida heterogeneidade, uma coisa 
permanece comum: a necessidade de desenvolvimento sociolinguístico, uma vez que 
muitos imigrantes não entendem a Língua Portuguesa (PL) e outros, ainda, desconhecem 
o alfabeto latino. Considerando experiências de outras cidades brasileiras como em 
Bordignon (2016) e Giacomini (2017), na acolhida de imigrantes com ações formais e 
informais de ensino-aprendizagem de LP, decidimos compreender se o mesmo ocorre 
em Francisco Beltrão, locus da pesquisa. Assim, delineamos como objetivo de pesquisa, 
investigar as oportunidades de desenvolvimento sociolinguístico de imigrantes 
internacionais estabelecidos em Francisco Beltrão – PR, considerando a existência de 
uma relação interlocutiva entre os imigrantes e a comunidade local. A pesquisa se 
caracteriza essencialmente como uma pesquisa de campo do tipo exploratória aliada a 
pesquisas bibliográficas e documentais. Para a pesquisa de campo, realizamos 
entrevistas com três imigrantes durante visitas em seu local de trabalho e com outros três 
imigrantes durante visitas a duas escolas do sistema de público de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Nas escolas, além de conhecer a realidade de sala de aula, 
entrevistamos quatro docentes que tem/tiveram imigrantes como alunos. O corpus textual 
produzido foi analisado considerando-se os demais dados levantados sob o prisma da 
semiótica conforme Peirce (1973) e Santaella (1983); das teorias bakhtinianas (1993, 
1999, 2003 e 2006), especialmente a teoria da responsividade ativa do enunciado; de 
Vygotsky (2007); e das técnicas de análise de material qualitativo de Minayo (2008). As 
análises, portanto, são de cunho qualitativo e interpretativo. Os resultados mostram que 
o município de Francisco Beltrão, atualmente, responde à necessidade de 
desenvolvimento sociolinguístico desses imigrantes pelo cumprimento legal do direito ao 
acesso aos sistemas públicos de ensino, ou seja, ações formais de ensino que contempla 
disciplinas de LP. Contudo, os resultados também mostram que há uma discrepância 
entre a real necessidade de aprendizado desses alunos estrangeiros e o que o sistema 
EJA tem a oferecer, considerando que é formatado para atender a alunos brasileiros, já 
falantes fluentes da LP, em processo de alfabetização. Não encontramos no município 
oferta de ações ensino de LP especificamente voltadas à acolhida de estrangeiros. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento humano, migração internacional, responsividade 

ativa do enunciado. 
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ABSTRACT 

 
OLIVEIRA, Anaís Andrea Neis. Sociolinguistic development of international immigrants 
resident in Francisco Beltrão – PR, Brazil. 2017. 148 p. Master’s thesis – Studies in 
Linguistics and Literature Graduate Program, Federal University of Technology. Pato 
Branco. 
 

For the last years, forced displacements of people have increased in great proportions 
around the world. Reflections of such situation are observed in Brazilian towns like 
Francisco Beltrão - Paraná State, as they become destination for individuals who come 
from distant countries with ethnicities, languages, cultures that differ from each other and 
even from the immigrants who contributed to the formation of Brazilian social environment 
in the past. Despite recognized heterogeneity, one thing remains common: the need for 
sociolinguistic development, since many immigrants do not understand the Portuguese 
Language (PL) and others, still, are not aware of the Latin alphabet. Considering 
experiences of welcoming immigrants with formal and informal PL-teaching-learning 
actions in other Brazilian towns as in Bordignon (2016) and Giacomini (2017), we decided 
to understand if such actions also took place in Francisco Beltrão. Thus, the outlined 
objective of the research is to investigate the opportunities of sociolinguistic development 
of international immigrants established in Francisco Beltrão - PR, considering the 
existence of an interlocutive relation occurring between those immigrants and the local 
community. The present work results from an exploratory field research allied to 
bibliographical and documentary investigations. For field research, we applied interviews 
to three immigrants during visits to their workplace and to three immigrants during visits 
to public schools that offer Education for Youth and Adults (EJA in Portuguese short form). 
In schools, we observed classrooms routine and interviewed four teachers who have/had 
immigrants as their students.Textual corpus produced from interviews was analyzed 
considering the following theories/theorists: semiotics, as in Peirce (1973) and Santaella 
(1983); Bakhtinian theories (1993, 1999, 2003 and 2006), especially the theory of active 
utterance responsibility; Vygotskian’s (2007) human development theories; and Minayo’s 
(2008) qualitative material analysis techniques. Analysis, therefore, are qualitative and 
interpretative. Results have shown that the community from Francisco Beltrão currently 
responds to the need for sociolinguistic development of resident immigrants only by 
fulfilling their legal rights to public education systems access, that is to say, enrolling in 
formal PL-teaching disciplines. However, we also have found that there is great 
dissemblance between foreign students real learning needs and what EJA education 
system has to offer them, considering that it is formatted to receive Brazilian students who 
are already fluent in PL and who are in process of literacy acquisition. We did not find 
other types of PL-teaching actions that welcome foreign students. 
  
Palavras-chave: Human development, international migration, active utterance 

responsibility. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma pesquisa de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Letras, na área de concentração Linguagem, Cultura e 

Sociedade, na linha de pesquisa Linguagem, Educação e Trabalho. O curso é ofertado 

pelo Câmpus Pato Branco da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Considerando o interesse individual pelos estudos sobre Linguagem e Sociedade, 

além da parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Linguagem (GEPEL), 

este estudo visa cumprir com os objetivos amplos do projeto de pesquisa (CNPq) 

intitulado Práticas institucionais de agentes públicos e atores da sociedade civil com 

migrantes e refugiados nas regiões sul e norte do Brasil: dos direitos universais à 

realidade de acesso à educação, trabalho, saúde e seguridade social1, de coordenação 

da professora Maria de Lourdes Bernartt. 

Ao exploramos o tema do Desenvolvimento sociolinguístico de imigrantes 

internacionais estabelecidos em Francisco Beltrão, consideramos primordialmente os 

grupos de imigrantes advindos de realidades sociais menos privilegiadas. Nessa 

perspectiva, nos tópicos desta seção introdutória apresentamos o problema a ser 

investigado, os objetivos de pesquisa e as abordagens teóricas e metodológicas 

utilizadas. Antes disso, no item 1.1, tomo a liberdade de me expressar na primeira pessoa 

do singular para tecer um breve relato que mostra como houve a aproximação autora-

tema de pesquisa e a identificação com os sujeitos participantes. 

 

1.1 Uma migrante em mim: meu local de fala 

 

A realidade dos grandes e dos pequenos momentos vividos permanece em nós 

durante toda a vida, e quando nos pronunciamos, nossas palavras emanam 

representações sociais que refletem as experiências vividas. Assim, quando aceitei o 

desafio de falar sobre (i)migração internacional, percebi que as teorias, as leituras e a 

vivencia da pesquisa de campo se punham em um diálogo direto com minha própria 

                                            
1 Apoio a Projetos de Pesquisa / Chamada CNPq/ MCTI Nº 25/2015 - Ciências Humanas, Sociais e Sociais 
Aplicadas 
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experiência de vida, com a história de meus familiares e com a narrativa do 

desenvolvimento da região onde vivo. 

O meu berço é o sudoeste do Paraná, local onde residem quase todos os meus 

familiares. Onde quer que estejam nos dias de hoje, uma das marcas que os acompanha 

é a identificação com o ser (i)migrante, seja por descenderem de outros imigrantes 

internacionais que se instalaram no Sul do Brasil no século passado, ou mesmo por terem 

emigrado do Rio Grande do Sul e de Santa Catariana atraídos pela promessa de terras 

planas e férteis no Paraná. 

Depois de algumas andanças pelos Estados do sul do Brasil, minha família se 

estabeleceu em Francisco Beltrão quando eu tinha três anos de idade. Cresci numa 

atmosfera interessante, ouvindo memórias de imigrantes e de terras nas quais nunca vivi, 

contadas nas histórias dos avós e bisavós, sobre navios, sobre guerras, sobre a luta pela 

(sobre)vivência, ou mesmo sobre o preconceito sofrido na infância, ora por falar uma 

língua europeia, ora por querer aprender a falar português. 

As “sensações” das memórias, das muitas falas, das atitudes e marcas culturais 

ecoavam tão fortes que por algum tempo eu via meus pais e avós como italianos e 

alemães que falavam português. Aos poucos o amadurecimento tratou de mostrar que 

na verdade somos todos brasileiros que, porém, mesmo depois de tantas gerações 

nascidas no Brasil, conservamos marcas culturais permanentes. No meu caso, além 

desse senso de ser (i)migrante, adquirido da memória familiar passada de geração em 

geração, mais tarde, durante os anos da graduação, tive a oportunidade de vivenciar uma 

experiência própria. Entre 2004 e 2005, pude conviver por doze meses com uma família 

norte-americana, no vilarejo de Sandy Hook – New Town, no estado de Connecticut - CT, 

prestando serviços como Au Pair2, na busca por uma melhor qualificação educacional e 

profissional. 

Pesquisar a imigração internacional, tendo eu mesma vivido na condição de 

imigrante em um país cuja língua é completamente diferente da minha, evoca reflexões 

diferentes das que eu teria se não tivesse passado por aquela experiência. Assim, 

durante todo processo de pesquisa, entrevista e escrita, senti que assumia um lugar não 

                                            
2 Au pair in America. Disponível em: <http://www.aupairamerica.co.uk/#>. Acesso em 13 nov. 2016. 
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apenas de pesquisadora, mas de alguém que já vivenciou situações ou emoções 

semelhantes. 

Descrevo meu tempo no exterior como como uma experiência “confortável” em 

termos de segurança econômica, vivência social, familiar, estudantil etc. Para sua 

realização contei com o apoio de uma agência especializada; parti com a viagem paga, 

com a documentação civil em dia; com seguro médico pago para o caso de adoecimento; 

com um endereço residencial de destino preestabelecido; com a certeza de que receberia 

um treinamento de aculturação assim que chegasse em solo americano. Há ainda outros 

fatores poderiam ser mencionados no rol de garantias de que a viagem seria segura, mas 

quero destacar o fato de eu já ter saído do Brasil com fluência razoável em língua inglesa. 

Mesmo assim, com tantos fatores a meu favor, a consciência da segurança não 

necessariamente coincidia com a sensação dela. Houve sempre uma apreensão 

constante pelo fato de eu não estar “em casa”, no meu país. O receio era sempre o de 

cometer algum engano inadvertido ou mesmo o de ser ludibriada por ser estrangeira e 

não poder usufruir daqueles que seriam meus direitos. Sobretudo, havia a consciência 

de que lá nos Estados Unidos as leis que me regiam eram as que me tratavam como 

forasteira; a língua falada não tinha o mesmo tom da minha e a mensagem que eu 

pretendia transmitir tinha grande probabilidade de não chegar de modo adequado ao meu 

interlocutor. 

Posso afirmar que não enfrentei grandes problemas enquanto estive fora do Brasil 

e que, em minha percepção, o domínio da língua inglesa foi uma das coisas que mais 

influenciou a qualidade e a intensidade das relações sociais e das experiências de 

desenvolvimento pessoal. Percebo que sem aquela fluência os problemas teriam sido 

mais e maiores e os contatos sociais teriam sido menos e sem a mesma qualidade. 

Desde os primeiros dias em solo estadunidense, consegui estabelecer vínculos 

sociolinguísticos no bairro, no comércio, na comunidade religiosa, nas relações de 

trabalho e estudos. Por outro lado, pude observar outros estrangeiros para quem a língua 

inglesa, ou melhor, a falta do seu domínio resultou em situações-problema, em 

impeditivos de (com)vivência e de desenvolvimento humano. 

Além de me identificar com o “ser migrante”, durante a pesquisa há que se 

destacar que também me identifiquei com as docentes entrevistada pelo fato de eu ser 
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licenciada em Letas e por já ter vivido a experiência e os desafios de uma sala de aula. 

Do meu ponto de interlocução, durante as pesquisas, senti que pude traçar paralelos de 

observação e demarcar pontos de semelhanças e diferenças entre as minhas 

experiências e as experiências dos entrevistados (imigrantes e docentes). 

Ainda, ao passo que me identificava com o ser migrante como ponto principal de 

atenção neste trabalho, contudo, ao me deparar com situações de vida diferentes da 

minha, tive a clareza de que deveria me despir de minha problemática a fim de melhor 

ouvir o outro (AMORIM, 2004, p. 258), pois de fato, “[...] eu não sou ele [e] ele também 

não é eu: naquilo que me diz que o que ele está fazendo não é apenas ilustrar minha 

teoria ou responder minha pergunta.”. 

 

1.1.1 As primeiras ideias o (re)delineamento da pesquisa 

 

No final de 2015, tomei conhecimento dos estudos em andamento da 

pesquisadora Taize Giacomini que, à época, realizava pesquisas precursoras relativas à 

presença de uma comunidade de haitianos no município de Pato Branco – Paraná, 

município vizinho de Francisco Beltrão. 

Naquele período, a ideia inicial de pesquisa era sondar o município de Francisco 

Beltrão para descobrir se havia presença de haitianos e posteriormente conhecer seu 

modo de inserção social, laboral e educacional. Ao passo que as primeiras sondagens 

avançavam, encontrei, em Francisco Beltrão, uma realidade diversa daquela pesquisada 

por Giacomini num município tão próximo como Pato Branco. O contexto distinto, então, 

levou à formulação de uma pesquisa diferenciada, na qual levantei suposições de que a 

falta do domínio da LP acarretava dificuldades aos imigrantes para que fizessem uma 

adequada “leitura” relativa às suas necessidades de engajamento social. Com base em 

Freire (1989, p.9), porém, para quem “A leitura do mundo precede a leitura da palavra”, 

percebi que apesar de não haver como negar a importância do aprendizado da LP, 

cometia um equívoco em pressupor que não faziam essa leitura de mundo de modo 

adequado e outro equívoco em apenas imputar ao imigrante tal necessidade de 

compreender seu “novo mundo”, visto que, notadamente, há um papel a ser 



18 

 
desempenhado por outros atores: o papel de interlocução da comunidade local, por 

exemplo. 

Assim, embora os imigrantes apresentassem dificuldades para se fazer entender, 

eles demonstravam estar fazendo uma boa leitura de mundo ao apresentar seus próprios 

esforços de aprendizagem da LP e de busca pelo convívio social. Ao mesmo tempo, suas 

falas reivindicavam uma contrapartida da comunidade local. Aquele primeiro momento 

de aproximação apontou a necessidade de um fortalecimento da consciência social a 

respeito de o que é ser um (i)migrante. (OLIVEIRA, BERNARTT ; GIACOMINI, 2016). 

Portanto, em Oliveira, Bernartt e Giacomini (2016), obtive um panorama que me 

trouxe à pesquisa que ora apresento, ou seja, uma realidade a ser melhor explorada. O 

novo ponto de partida considera como parte da problemática o entendimento de que a 

dificuldade no aprendizado da LP não é necessariamente um problema inicial, mas um 

efeito de uma causa, uma consequência de um outro problema, advindo do modo como 

se estabelece a relação entre os imigrantes, de um lado, e a comunidade beltronense, 

de outro. 

 

1.2 Justificativa 
 

Segundo dados das Nações Unidas, mais de 3,3 por cento da população mundial 

está em deslocamento desde 2015. 

 

Mais pessoas estão em movimento agora do que já estiveram. O número de 
migrantes internacionais – pessoas vivendo em um país diferente de onde 
nasceram – alcançou 244 milhões em 2015, um aumento de 71 milhões, ou 41 
por cento, quando comparado ao ano 2000. (ONU 2016, p. 3, tradução nossa)3. 

 

Desses 244 milhões, 42 estavam abrigados em diferentes partes do mundo, em 

países considerados em desenvolvimento (ONU 2016). Segundo relatórios atualizados 

pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR (2017), só no 

                                            
3 Texto original: More people are on the move now than ever. The number of international migrants —
persons living in a country other than where they were born —reached 244 million in 2015, an increase of 
71 million, or 41 per cent, compared to 2000. UN A/71/296. Publicado em: 4 ago. 2016. Disponível em m: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_71_296_E.pdf. 
Acesso em 25 jun. 2017. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/A_71_296_E.pdf
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ano de 2016, cerca de 65,6 milhões de pessoas foram forçosamente deslocadas em todo 

o mundo. Um aumento de 300.000 em relação a 2015. São indivíduos que sofrem em 

consequência de perseguições, conflitos, violência e violações dos direitos humanos. 

 O Brasil é um dos países que participa desse movimento principalmente como 

destino de migrantes em busca de novas oportunidades de vida. Portanto, pesquisar a 

migração internacional se mostra relevante por nos possibilitar conhecer, interagir e 

contribuir com essa realidade. Conforme dados do ACNUR (2017, p. 60), o número de 

refugiados reconhecidos no país subiu 9,3%, em relação a 2015. Além disso, no mesmo 

período, houve um acréscimo de 23,6% nos pedidos de refúgio que ainda estão em 

análise. Em números reais, até o final de 2015, o Brasil havia reconhecido 8.863 

refugiados, passando a 9.689 até o final de 2016. Os pedidos totais passaram de 28.670 

em 2015 para 35.464 até o final de 2016. O ACNUR registra, ainda, um montante de mais 

de 22.900 indivíduos que compõem público de seu interesse no Brasil, porém, de um 

total de mais de 68.000 indivíduos, apenas 1.829 são atualmente assistidos pelo Alto 

Comissariado. 

Historicamente, a nação brasileira é vista pela comunidade internacional como um 

país aberto à acolhida de imigrantes e, cada vez mais, a legislação brasileira se mostra 

alinhada às diretrizes de órgãos internacionais que se põem em defesa dos Direitos 

Humanos. Contudo, como aponta Bordignon (2016), embora a legislação tenha sofrido 

essas mudanças e, ainda, alguns regulamentos específicos tenham permitido o ingresso 

de estrangeiros em situações sociais e econômicas menos favorecidas, outras políticas 

públicas internas e complementares não têm sido implementadas a fim de acompanhar 

essa entrada de imigrantes e lhes permitir condições mais dignas de integração e 

permanência após serem aceitos em território nacional (BORDIGNON, 2016). 

Em busca preliminar nos bancos de dissertações das universidades de Francisco 

Beltrão e região, encontramos diversos trabalhos desenvolvidos na área temática da 

imigração internacional. A grande maioria desses trabalhos diz respeito à imigração 

ocorrida no período de massivo povoamento dos estados do Sul brasileiro e sudoeste 

paranaense, entre os anos de 1800 e 1900, ou se refere aos descendentes desses 

imigrantes, como é o caso dos estudos de Briskievicz (2012) que tratam especificamente 

da migração dos descendentes de italianos no município de Francisco Beltrão. Assim, 
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dos estudos contemporâneos localizados, os que mais se aproximam da temática e do 

nosso objeto de estudo são os já citados trabalhos de: Giacomini (2017) e Bordignon 

(2016), realizados respectivamente em Pato Branco-PR e em cidades do Oeste 

catarinense, sobre as experiências de ensino e/ou inserção de imigrantes haitianos em 

contextos educativos formais e não formais. 

Em seus estudos nas respectivas localidades, ambas as pesquisadoras 

apontaram para a existência de ações nesses dois tipos de contextos educativos que, 

conforme aponta Giacomini (2017, p. 170), “atuam articuladamente. Nenhuma é mais ou 

menos importante, são complementares”. As ações formais restringem-se à matricula de 

imigrantes estrangeiros no sistema de ensino brasileiro, com raras exceções, como 

apontado por Bordignon (2016, p. 205), de “locais preocupados e adaptados para o 

ensino da língua como classe extra e oficinas educativas com trabalho semanal, isso por 

acreditarem ser esse o viés para maior aprendizagem e compreensão do conhecimento 

a ser proporcionado na escola.”. Quanto às ações informais, segundo essas mesmas 

pesquisadoras, ficam à cargo de instituições não governamentais, sindicatos, igrejas e 

até mesmo algumas universidades. 

 Considerando que nossos objetivos se assemelham aos de Bordignon (2016) e 

de Giacomini (2017), escolhemos o município de Francisco Beltrão como locus de 

pesquisa por ser um município ainda não pesquisado por membros de nosso círculo de 

estudos sobre imigração internacional contemporânea e pela garantia de fácil acesso por 

ser o município de residência da pesquisadora. Os aspectos que diferenciam o presente 

trabalho dos realizados por Bordignon (2016) e Giacomini (2017) são essencialmente os 

sujeitos participantes da pesquisa, pela sua diversidade étnica e linguística, e a escolha 

por analisar os dados sob a ótica do dialogismo e da teoria da responsividade ativa do 

enunciado, de Mikhail Bakhtin (2003). 
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1.3 Apresentação do quadro geral de pesquisa 

 

O principal problema proposto para investigação é a necessidade de 

desenvolvimento sociolinguístico de imigrantes internacionais residentes em Francisco 

Beltrão a partir do aprendizado da Língua Portuguesa (LP). Com base na leitura prévia 

dos estudos de Bordignon (2016) e Giacomini (2017), partimos da hipótese de que, à 

semelhança de Pato Branco e de municípios oeste-catarinenses, encontraríamos em 

Francisco Beltrão - PR: a) ações de ensino de LP para imigrantes internacionais em 

ambientes formais: escolas da rede estadual e municipal, e não formais como: igrejas, 

associações, sindicatos, empregadores; e, b) ações de ensino-aprendizagem da LP que 

considerassem as especificidades linguísticas de imigrantes internacionais. 

Com o objetivo de investigar as oportunidades de desenvolvimento sociolinguístico 

de imigrantes internacionais estabelecidos em Francisco Beltrão – PR, considerando a 

existência de uma relação interlocutiva entre os imigrantes e a comunidade local, buscou-

se responder ao seguinte questionamento de pesquisa: Que tipos de respostas os 

imigrantes internacionais estabelecidos em FB recebem à sua necessidade de 

desenvolvimento sociolinguístico pelo aprendizado da LP? 

Ainda, para o delineamento das etapas do estudo, propusemos os seguintes 

objetivos específicos: 

1) identificar a presença de imigrantes internacionais, em Francisco Beltrão, que 

necessitassem aprender a LP para sua inserção social; 

2) identificar, no município, os tipos de ações existentes para ensino de LP para 

imigrantes internacionais em ambientes formais ou não formais; 

3) entrevistar imigrantes internacionais sobre suas experiências com o 

aprendizado da LP; 

4) entrevistar docente(s) responsável(eis) pela oferta de ações de ensino de LP 

para imigrantes internacionais. 

5) identificar, nas falas dos entrevistados, quais são as respostas que os 

imigrantes internacionais recebem à sua necessidade de desenvolvimento 

sociolinguístico pelo aprendizado da LP. 
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1.3.1 O contexto de pesquisa 

 

Nossa pesquisa foi realizada no município de Francisco Beltrão, na região 

sudoeste do estado do Paraná – Brasil, um município historicamente povoado por 

imigrantes internacionais, em sua maioria europeus, e seus descendentes. A formação 

étnico-cultural da região sudoestina do estado do Paraná e, portanto, do município de 

Francisco Beltrão, pode ser considerada como diversificada mesmo antes do seu 

povoamento massivo. Essa diversidade se deve à presença de povos nativos, de 

caboclos que se estabeleceram nas matas e, mais tarde, das ondas migratórias 

europeias e de seus descendentes já instalados nos estados do Sul do Brasil. 

Na atualidade, esse mesmo município continua a participar de grandes 

movimentos globais de migração humana, servindo como destino e novo lar de um grupo 

de cerca de 70 imigrantes advindos de diversas regiões do mundo como África, Ásia, 

Caribe e outros países latino-americanos. Zamberlam (2014) se refere aos imigrantes de 

nossos dias com a expressão “novos rostos da imigração”, visto que suas línguas, 

culturas, e principalmente seus traços étnicos são visivelmente diferentes dos da 

população que outrora imigrou no Brasil. 

Percebemos a migração humana como um contexto amplo e cheio de elementos 

complexos a ser considerado em diversos âmbitos da vida cotidiana, contextos sociais, 

econômicos, políticos, linguísticos, psicológicos, culturais, religiosos etc. Para o espaço 

desta discussão, contudo, no qual não nos vemos em possibilidade de alcançar todas 

essas discussões, procuraremos nos deter aos aspectos relativos ao desenvolvimento 

sociolinguístico desses imigrantes que agora habitam em Francisco Beltrão - PR. 

 

1.4 Abordagens teórico-metodológicas 
 

Considerando nossos objetivos e a pergunta de pesquisa que busca compreender 

os tipos de respostas que os imigrantes internacionais estabelecidos em Francisco 

Beltrão recebem à sua necessidade de desenvolvimento sociolinguístico pelo 

aprendizado da LP, propusemos uma pesquisa de campo do tipo exploratória (GIL, 2002) 

com delineamento qualitativo, contendo as seguintes etapas: etapa pré-exploratória, 
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etapa exploratória, etapas de organização e classificação de dados e etapa de 

apresentação e análise dos dados. Cada uma delas está detalhada no Capítulo 5 de 

Metodologia da Pesquisa. 

Conforme proposta de investigarmos as oportunidades de desenvolvimento 

sociolinguístico de imigrantes internacionais a partir de sua relação interlocutiva com a 

comunidade de destino, compreendemos que os dados observados e produzidos durante 

as entrevistas nos permitem uma análise de cunho qualitativo e interpretativo. Para isso, 

num primeiro momento, realizarmos um movimento circular para tomar “o material 

empírico como ponto de partida e ponto de chegada da compreensão e da interpretação” 

(MINAYO, 2008). 

Para analisarmos as falas dos entrevistados e os demais dados coletados 

tomamos por base teorias da Linguística e da Semiótica. A partir dessas áreas da ciência 

compreendemos que em toda a interação humana há comunicação e que, portanto, ela 

se manifesta de diversos modos, em multimodalidade: “[...]todo e qualquer fato cultural, 

toda e qualquer atividade ou prática social constituem-se como práticas significantes, isto 

é, práticas de produção de linguagem e sentido." (SANTAELLA, 1983, p.12). 

Nas relações humanas, como práticas de produção de linguagem e sentido, 

identificamos constantes trocas dialógicas que podem ser identificados “pela alternância 

dos sujeitos do discurso, ou seja, pela alternância dos falantes”, também denominados 

de “interlocutores (parceiros do diálogo)” (BAKHTIN, 2003, p. 275 – grifos do autor). 

Assim, sob a luz da Semiótica podemos reconhecer essa alternância em relações de 

comunicação tanto verbais quanto não-verbais. 

Assim, considerando-se o movimento migratório como uma prática social 

significante, produtora de linguagem e sentido, buscamos nas teorias de Bakhtin (2003, 

1993, 1999, 2006 [Volochínov, 1929-1930])4, sobre dialogismo, discurso, enunciado e 

responsividade ativa do enunciado, nossa principal fonte para compreensão do modo 

como o movimento migratório humano “dialoga” com o mundo ao redor. Em 

complemento, buscamos em Vygotsky (2007) as contribuições necessárias para 

                                            
4 Notamos, aqui, nossa ciência acerca do debate e disputa relativos à autoria de obras ora creditadas a 
Bakhtin e ora a seus companheiros de estudos. Contudo, não é de nossa pretensão entrar em tal discussão. 
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compreendermos como essa relação dialógica contida na migração humana pode 

contribuir para o desenvolvimento humano em sua individualidade e em sociedade. 

 

1.5 Organização do trabalho 

 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos, contando com este tópico 

introdutório como o primeiro capítulo. Na sequência, organizamos a apresentação teórica 

em três capítulos distintos por compreendermos que cada um deles cumpre objetivos 

específicos: o capítulo segundo apresenta o quadro teórico-conceitual que utilizamos ao 

longo da pesquisa e que norteiam as análises dos dados produzidos, o capítulo terceiro 

aborda conceitos importantes sobre migração, direitos humanos e desenvolvimento por 

meio do aprendizado e, no quarto capítulo, elaboramos uma reflexão sobre a situação 

contemporânea das migrações internacionais ao redor do mundo. No quinto capítulo, 

apresentamos o contexto de pesquisa em termos de localização geográfica do município 

de Francisco Beltrão-PR e uma breve descrição dos três locais onde realizamos as 

entrevistas com voluntários, nesse mesmo capítulo apresentamos os procedimentos 

metodológicos da pesquisa e a descrição das etapas realizadas. No último capítulo, 

expomos a tabulação e análise do corpus textual produzido a partir das entrevistas 

realizadas com os participantes da pesquisa e em diálogo com outras fontes de dados. 

Na sequência, apresentamos nossas considerações finais. 
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2 FUNDAMENTOS PARA A COMPREENSÃO DAS RELAÇÕES DIALÓGICAS E DE 
DESENVOLVIMENTO EXISTENTES NA MIGRAÇÃO HUMANA 

 

 

Neste capítulo, pretendemos apresentar as contribuições do autor que tomamos 

por base, o teórico russo Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895 – 1975), cujo trabalho 

filosófico sobre linguagem repercute na atualidade em diversas áreas como sociologia, 

psicologia, linguística, cultura e artes. Outrossim, é certo que vozes de outros autores 

serão evocadas a fim de melhor compreendermos a necessidade e a capacidade humana 

de buscar pelo desenvolvimento e pela participação social significante (VYGOTSKY, 

2007). Como veremos adiante, uma dessas formas de participação social são os 

intercâmbios decorrentes/impulsionadores da migração humana. 

Para cumprirmos nosso propósito, perpassaremos conceitos contidos em quatro 

obras bakhtinianas, dada a importância da inter-relação teórica de todas elas, mas, por 

fim, atentaremos apenas àquela onde está contida a teoria que se mostra mais útil às 

análises a que nos propomos, a saber: a teoria da responsividade ativa do enunciado 

contida em Estética da Criação Verbal (BAKHTIN, 2003). 

A escolha pelo autor se dá em virtude do reconhecimento de que por meio de suas 

obras, críticas literárias e das teorias da linguística de sua época, Bakhtin trouxe nova luz 

sobre o entendimento da linguagem e das relações humanas como um todo. Ao longo 

dos anos, suas observações têm sido confirmadas a respeito de como a linguagem, quer 

verbal ou não-verbal, está presente em todas as esferas de atividade e interação 

humanas. 

Brait (2006, p. 9) avalia a obra bakhtiniana como “uma das maiores contribuições 

para os estudos da linguagem, observada tanto em suas manifestações artísticas como 

na diversidade de sua riqueza cotidiana.”. A autora (2006, p.9) também reafirma sua 

importância para as pesquisas das Ciências Humanas e da própria linguagem, as quais 

passaram a ser ressignificadas pela utilização de uma teoria dialógica para a análise do 

discurso e, consequentemente, da própria vida humana. Assim, Bakhtin é visto como 

“não apenas um autor que não cansamos de repetir, mas [...] também um fundador de 

discursividade”, de modo que estudar a obra bakhtiniana não significa para o leitor 
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meramente ler e concordar, significa ir além, refletir sobre e conseguir ainda pensar algo 

diferente a respeito da vida cotidiana (AMORIM, 2004, p.15). 

 No presente estudo, elaboramos uma reflexão que parte de quatro obras 

essenciais, a saber: Para uma filosofia do ato, Bakhtin (1993); Problemas da poética de 

Dostoievsky, Bakhtin (1999); Estética da criação verbal, Bakhtin (2003); e Marxismo e 

filosofia da linguagem, Bakhtin (2006 [Volochínov, 1929-1930])5. Considerando a 

progressão teórica presente nessas obras, tomaremos um instante para refletir sobre as 

seguintes noções: signo ideológico e significado; semiótica; dialogismo; discurso; 

enunciado como unidade real da comunicação verbal, características elementares do 

enunciado; relação interlocutiva e a teoria da responsividade ativa do enunciado. Por fim, 

como já dito, enfatizaremos principalmente a teoria da responsividade ativa do enunciado 

(BAKHTIN, 2003) e, sempre que necessário, o faremos pelas lentes da Semiótica 

(SANTAELLA,1983; PEIRCE, 1973). 

Destacamos, ainda, que ao observamos o movimento migratório como uma forma 

de enunciação, como a Semiótica nos auxilia a compreender, não há aqui a defesa de 

uma tese, visto que apenas percorremos um caminho teórico já trilhado e que se 

apresenta a nós como útil para o estudo da migração internacional. 

 

2.1 Signo, signo ideológico, semiótica: a natureza dos signos para Bakhtin 

 

Em seu livro de caráter introdutório sobre a Semiótica6, a brasileira Santaella 

(1983, p.75) apresenta o trabalho de Bakhtin “[...] como sendo uma das fontes da 

Semiótica russa.”. Mesmo que não tenha sido o precursor dessa disciplina, para 

Santaella (1983, p. 75), Bakhtin trouxe “[...] ricas contribuições voltadas para a 

                                            
5 Notamos, aqui, nossa ciência acerca do debate e disputa relativos à autoria de obras ora creditadas a 
Bakhtin e ora a seus companheiros de estudos. Contudo, não é de nossa pretensão entrar em tal discussão. 
Assim, nas citações deste trabalho utilizamos o autor indicado pela casa editora do exemplar utilizado. De 
nossa parte, compreendemos que o fato de Bakhtin reivindicar a autoria de tais obras gera, em si, a 
existência de uma comunhão de pensamento, uma concordância desse autor em relação às publicações 
que levam o nome de Volochínov e/ou Miedviédiev. Portanto, o que vale, para nós, é a clara harmonia do 
conjunto das obras do que tradicionalmente se denomina de círculo de Bakhtin. 
6 Santaella (1983) apresenta a Semiótica como disciplina especialmente pela teoria do americano Charles 
Sanders Peirce. No entanto, a autora observa que a formação da Semiótica como ciência recebeu 
contribuições de ao menos outras duas fontes essenciais na Europa Ocidental e na União Soviética, 
estando Bakhtin incluído nessa última fonte. 
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problemática dos signos na sua relação com a vida social [...], ou seja, a investigação da 

linguagem na sua relação com a cultura e a sociedade”. 

Para Bakhtin (2006, p. 29), o entendimento de signo diz respeito a tudo que nos 

rodeia a partir do que se possa inferir um significado: elementos materiais naturais, 

tecnológicos, bens de consumo; elementos intangíveis como ideias, sons, gestos etc. 

Contudo, o signo não pode ser entendido como a própria realidade/existência do 

elemento, mas à sua reflexão, refração a partir de uma outra realidade que lhe é exterior, 

sendo, portanto, uma realidade ideológica. 

 

 
Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 
mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não 
existe ideologia. Um corpo físico vale por si próprio: não significa nada e coincide 
inteiramente com sua própria natureza. Neste caso, não se trata de ideologia. [...] 
Portanto, ao lado dos fenômenos naturais, do material tecnológico e dos artigos 
de consumo, existe um universo particular, o universo de signos. (BAKHTIN, 
2006, p. 29 e 30 – grifos do autor). 

 

 

Bakhtin (2006, p. 30) esclarece sua visão semiótica sobre o universo da linguagem, 

um universo natural e permeado pela interação humana em sua valoração ideológica dos 

elementos (signos) com que entra em contato. Tudo, então, que possa ser considerado 

ideológico “possui um valor semiótico”, no entanto, essa valoração não é estanque, visto 

que entra em interdependência com uma dada realidade. “Cada campo de criatividade 

ideológica tem seu próprio modo de orientação para a realidade e refrata a realidade à 

sua própria maneira.”. 

Deve-se ter em mente que para Bakhtin e seus companheiros de estudos o 

entendimento de ideologia/ideológico é diverso daquele abrigado pelo marxismo. Miotello 

(2013, p. 168-169) explica que no marxismo ideologia era tida “como ‘falsa consciência’, 

vista como disfarce e ocultamento da realidade social [...]”. Sobre a visão bakhtiniana, 

Miotello (2013, p.169) traz à luz o que se considera a única definição expressa de 

ideologia atribuída a alguém do Círculo de Bakhtin7, onde se lê que: “Por ideologia 

                                            
7 Segundo Miotello, (2013, p. 169), a citação é de autoria de Volochínov, num texto de 1930, intitulado “Que 
é linguagem”. Como não conseguimos acesso ao texto original, decidimos manter a citação em apud, visto 
que esse entendimento condiz com o que se observa nos trabalhos bakhtinianos e do Círculo. 
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entendemos todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade social e 

natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa por meio de palavras [...] ou 

outras formas sígnicas”. Das palavras de Miotello (2013, p. 176), elegemos a seguinte 

definição: 

 

[...] a ideologia é o sistema sempre atual de representação de sociedade e de 
mundo construído a partir das referências constituídas nas interações e nas 
trocas simbólicas desenvolvidas por determinados grupos sociais organizados. É 
então que se poderá falar do modo de pensar e de ser de um determinado 
indivíduo, ou de determinado grupo social organizado, pois que ele vai apresentar 
um núcleo central relativamente sólido e durável de sua orientação social, 
resultado de interações sociais ininterruptas, em que a todo momento se destrói 
e se reconstrói os significados do mundo e dos sujeitos. 

 

A palavra, ou qualquer outro signo, não é algo ideológico por si só, ao passo que 

também não é, como afirma Cereja (2013, p. 203), “uma unidade ‘neutra’”. Todo signo 

carrega consigo uma valoração relativa à realidade que refrata, seu caráter é sempre 

exterior. Por conta disso, ele pode funcionar como um desencadeador de efeitos de ação, 

reação e geração de novos signos no meio social circundante, nas relações com outras 

realidades (BAKHTIN, 2006, p. 32). Essa visão bakhtiniana se mostra muito semelhante 

ao entendimento peirciano (1973): 

 

Um signo, ou representamen8 é algo que, para alguém, representa ou se refere 
a algo em algum aspecto ou caráter. Se dirige a alguém, isto é, cria na mente 
dessa pessoa um signo equivalente, ou, talvez, um signo ainda não muito 
desenvolvido. Este signo criado é o que eu chamo o interpretante do primeiro 
signo. O signo está em lugar de algo, seu objeto (PEIRCE, 1973, p. 22 – tradução 
nossa)9. 

 

Dessa afirmação de Peirce (1973), compreendemos que qualquer objeto, ação, 

realidade, ao ser interpretada por um indivíduo, assume o valor de um signo, de um sinal, 

de algo que se remete, que se refere, que representa ou que caracteriza alguma outra 

coisa. 

                                            
8 “Representamen” é outra terminologia utilizada por Peirce (1973) para referir-se ao termo “signo”. 
9 Texto Original: Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en 
algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo 
equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el interpretante 
del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. 
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Conforme Fidalgo e Gradin (2004/2005), ao falarmos em signos, ou mesmo em 

sinais (um termo mais coloquial), sempre se está falando de um sinal “de”, de um signo 

“de” algo. Para esses autores (2004/2005, p. 12), o que se sobressai na definição clássica 

de sinal (ou signo) é o “algo que está por algo”. Este “estar por” é muito vasto, pode 

significar muita coisa: representar, caracterizar, fazer as vezes de, indicar, etc. O mais 

importante aqui é sublinhar a natureza relacional do sinal, o ser sempre sinal de alguma 

coisa.”. 

Com efeito, para Peirce (1973, p. 23), o termo “signo” denota um “objeto”. Esse 

objeto não se trata necessariamente de algo palpável, visto que pode ser algo perceptível, 

imaginável ou mesmo intangível. Como exemplo de signo, o autor traz o termo “fast” em 

inglês, demonstrando que embora possa sempre ser escrito e pronunciado do mesmo 

modo, ele pode representar, caracterizar, fazer às vezes de ao menos três coisas 

diferentes, como quando denota o modo “rapidamente”, ou a característica de ser 

“estável”, ou ainda a condição de “abstinência”. O “signo” é compreendido, portanto, 

como algo que representa um objeto ou um conjunto deles, levando-se em conta, porém, 

que o signo não é o objeto em si, mas é algo externo a ele. 

Ao evocarmos Peirce (1973), o fazemos no sentido de validar o entendimento 

bakhtiniano (2006) de que a interpretação da realidade social ocorre a partir de 

representações sígnicas dessa realidade. Desse modo, um objeto, uma ação, um 

processo é compreendido por seu caráter de externalidade, pela interpretação que os 

sujeitos fazem desse(a) objeto/processo/ação e pelo modo como se relacionam, como 

entram em diálogo com esses signos e seus significados. 

 

2.2 Enunciado: uma unidade sígnica 

 

Partindo das noções da Semiótica ora apresentadas, compreendemos que cada 

signo “está por outra coisa”, e esta coisa, a que o signo representa, ao passar pela 

interação humana, entra em diálogo com uma infinidade de outros signos. Para melhor 

compreensão, apresentamos na sequência o entendimento bakhtiniano sobre como a 

comunicação humana se organiza dialogicamente nas relações humanas a partir de sua 

unidade sígnica real, ou seja, o enunciado. 
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2.2.1 Dialogismo e a responsividade como características das relações humanas 

 

Em nossas leituras de Bakhtin (1993; 1999; 2003; 2006 [Volochínov, 1929-1930]) 

não encontramos o que se possa denominar de definição explícita do(s) termo(s) 

dialogismo/dialógico, concordamos, contudo com Roncari (2003, p. X), ao afirmar que 

“Dialogia foi o termo que mais usou para descrever a vida do mundo da produção e das 

trocas simbólicas”.  Marchezan (2006, p. 123) fala sobre o dialogismo bakhtiniano como 

a “reação do eu ao outro, como ‘reação da palavra à palavra de outrem’, como ponto de 

tensão entre o eu e o outro, entre círculos de valores, entre forças sociais”. A autora 

(2006, p. 123) completa: “A essa perspectiva, interessa não a palavra passiva e solitária, 

mas a palavra na atuação complexa e heterogênea dos sujeitos sociais, vinculada a 

situações, a falas passadas e antecipadas. ”. 

Nas notas 9 e 10, contidas na obra Por uma filosofia do ato, de Bakhtin (1993, p. 

95), encontramos a explicação sobre o uso do termo responsabilidade em referência à 

raiz etimológica do termo resposta. Assim, para Bakhtin (1993), os atos/ações que 

realizamos, além de se caracterizarem por sua eventicidade/processo, e estarem 

vinculados a um tempo e espaço determinados, também têm a característica de serem 

responsáveis, ou seja, a eles sempre há, sempre se deve uma resposta, vinda de novos 

atos/ações igualmente em processo e igualmente responsáveis. Daí, compreendemos 

que o dialogismo em Bakhtin (1993; 1999; 2003; 2006) reside em dois pontos essenciais: 

a ação/interação humana como um evento sígnico em processo num mundo real, e as 

infinitas possibilidades de outras ações/interações sígnicas (responsivas) que surgem no 

encontro do “eu” com o “outro” nessa realidade. 

No capítulo “Os gêneros do discurso” da obra Estética da Criação Verbal, Bakhtin 

(2003) desenvolve uma complexa argumentação teórica relativa ao modo como o 

discurso humano se organiza em termos de riqueza e diversidade infinitos “[...] porque 

são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um determinado campo. ” 

(BAKHTIN, 2003, p. 262). Desse trecho, evidencia-se que a atividade linguageira se 
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organiza em função das especificidades da atividade humana. Essas especificidades se 

referem aos diversos campos/esferas de atuação humana, de onde resultam padrões 

discursivos diferenciados, ao que o autor (2003) denomina de gêneros do discurso. Esses 

gêneros são reconhecidos porque em cada um deles o ser humano se utiliza de 

enunciados (verbais ou não verbais) que possuem uma certa estabilidade e que, por isso 

mesmo, permitem que o gênero possa ser identificado. 

No tópico a seguir, procuramos descrever o entendimento de enunciado como 

unidade real da comunicação verbal, e como sua relativa estabilidade está para cada 

campo de atividade humana e, consequentemente, para o reconhecimento dos gêneros 

do discurso. 

 

2.2.2 A unidade real da comunicação verbal 

 

Ao descrever o molde da comunicação verbal, Bakhtin (2003) parte da observação 

de que a natureza e especificidade de cada campo da atividade humana dão base para 

o que o autor considera como a unidade real da comunicação verbal, ou seja, os 

enunciados 

 

[...] (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou 
daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições 
específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo 
(temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção 
composicional. (BAKHTIN, 2003, p. 261). 

 

O discurso da vida real não se formula, portanto, em unidades convencionadas 

pela justaposição de palavras frases ou orações, mas do todo significante que um 

indivíduo pretende enunciar em uma dada situação. Ao atrelar os gêneros do discurso, 

aos diversos campos de atividade humana, Bakhtin (2003) considera ambos como 

inesgotáveis à medida que a própria vida vai se desenvolvendo e se complexificando. 

Assim, tendo em vista as especificidades de cada (campo de) atividade humana, de cada 

situação e, portanto, de cada gênero do discurso, a comunicação se desenvolve pelo 

emprego de enunciados que são relativamente estáveis. E, como aponta Lima (2010, 
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p. 115), “[...] são “simultanea, e paradoxalmente, estáveis e instáveis”, pelo modo como 

são “repetidos” a partir de enunciados anteriores, já utilizados por alguém (estabilidade) 

e, ao mesmo tempo, por adquirirem um caráter de singularidade ao serem recriados em 

virtude de uma situação específica de comunicação (instabilidade criadora). 

Nesse sentido, refletimos que enquanto o homem de tempos mais remotos 

produziria enunciados voltados a um cotidiano rudimentar, o homem da vida moderna 

produz enunciados que deem conta de relações muito diversificadas, quer sejam 

familiares, laborais, estudantis, de lazer, medicinais, reais e virtuais, e inúmeras outras 

que poderiam ser citadas. Ainda, com relação à relativa estabilidade, os enunciados que 

um indivíduo formula durante uma consulta médica, por exemplo, diferem grandemente 

daqueles que utilizaria durante um passeio de férias na praia, mesmo que estivesse 

falando de um assunto similar. Além do assunto sobre o qual se fala, outras 

especificidades regem essas diferenças, desde o vocabulário exigido em cada situação, 

os papéis sociais representados por diferentes atores (o médico e o paciente no 

consultório, o turista e os amigos/familiares na praia), bem como fatores/condições que 

levam/permitem/forçam o indivíduo a estar naquela situação espaço-temporal, como a 

necessidade de buscar pela cura (não originada de uma escolha deliberada), ou pelo 

simples prazer de viajar nas férias (escolha deliberada). 

De qualquer modo, em ambos os casos há fatores específicos e determinantes 

como o que se fala, como se fala, a quem, de que modo, quanto tempo se tem para falar, 

o que é “socialmente permitido” ser dito naquela ocasião (pública/privada) e para aqueles 

atores sociais. Em suma, diferentes tipos de trabalhos, estudos, viagens, profissões, 

esportes, ritos, protocolos etc. correspondem a diferentes atividades humanas que 

abrigam na especificidade de suas rotinas diferentes gêneros do discurso. 

 Bakhtin (2003, p. 329) também considera que a formulação de enunciados se 

atrela ao que se denomina de “tríade viva” do enunciado: a relação que se estabelece no 

ato de comunicação entre: o enunciador, o objeto do qual ele fala/sobre o qual enuncia e 

os outros participantes da comunicação (outros indivíduos e seus enunciados). É essa 

relação que demarca o caráter dialógico e responsivo do enunciado. 

Cada enunciado é, portanto, uma “unidade real da comunicação verbal” entre 

interlocutores em suas posições sociais determinadas por uma situação cronotópica 
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particular (BAKHTIN, 2002). Nesse sentido, o dialogismo linguístico é reconhecido no fato 

de que no diálogo cada interlocutor, ao elaborar seu enunciado, o faz também na 

previsão, na espera de uma resposta, uma reação do seu interlocutor (BAKHTIN, 2003). 

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 
responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 
compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma a gera 
obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante (BAKHTIN, 2003, p. 271). 

 

Bakhtin disserta, ainda, sobre algumas características elementares do enunciado 

verbal (tema/conteúdo temático, construção composicional e estilo). Não adentraremos 

em tal caracterização sob pena de nos delongarmos em um campo teórico que não 

compõe nosso escopo principal de análise. 

 

2.3 Enunciado multimodal: semiotizando a migração humana 

 

Como vimos no tópico 1.1, sobre o entendimento bakhtiniano relativo ao signo, 

compreendemos que, para o autor (2003, p. 272), a comunicação humana não ocorre 

apenas por meio das trocas verbais. Assim, a execução de uma ação, por exemplo, sem 

que haja verbalização, é por ele denominada como “compreensão responsiva silenciosa”, 

e que também funciona como um enunciado. O silêncio, naquilo que empiricamente se 

poderia denominar de não-resposta é em verdade uma forma de resposta, e nisso, o 

“ouvinte” se tornou um respondente, e consecutivamente um enunciador na “corrente de 

comunicação”. 

   

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, mas 
também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que funciona 
como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como som, como 
massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra coisa qualquer. 
Nesse sentido, a realidade do signo é totalmente objetiva e, portanto, passível de 
um estudo metodologicamente unitário e objetivo. Um signo é um fenômeno do 
mundo exterior (BAKHTIN, 2006, p.33 [VOLOCHÍNOV, 1929-1930]) – grifo 
nosso). 

  

Desse trecho, destacamos que o movimento humano como quando citado 

“movimento do corpo” trata-se, portanto, de um fenômeno material ao qual se pode 
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atribuir uma significação. Santaella (1983, p.12) também afirma que a comunicação 

humana assume outras formas além da verbal: “[...] todo e qualquer fato cultural, toda e 

qualquer atividade ou prática social constituem-se como práticas significantes, isto é, 

práticas de produção de linguagem e sentido." (grifo nosso). 

Toda a vida humana em processo, na vida real e também na ficção, é 

essencialmente dialógica, pluralista e complexa, nunca monológica. Isso se refere às 

trocas verbais e não-verbais e às trocas entre diferentes sujeitos ou mesmo à relação do 

indivíduo com sua própria consciência. Toda forma de enunciado está em “interação com 

outras consciências. [...], a consciência nunca gravita em direção a si mesma, mas é 

sempre encontrada em intensa relação com outra consciência. Cada experiência, cada 

pensamento [...] é internamente dialógico” (BAKHTIN, 1999, p. 32). 

Considerando as explanações de Santaella (1983) e Bakhtin (2003; 2006), nos é 

possível perceber a migração humana como um evento sígnico em processo no mundo 

real, no contato com outras infinitas possibilidades de ações/interações sígnicas 

(responsivas) surgidas no encontro do “eu” com o “outro”, um encontro concordante ou 

discordante, permeado ou não por linguagem verbal. 

Como ato/atividade humano/a sígnico/a e, portanto, como prática enunciativa e 

essencialmente dialógica, a migração pode ser percebida em sua articulação social 

dentro de diversas esferas da atividade humana. São diferentes tipos de deslocamentos 

humanos decorrentes de diferentes condições, quer por livre vontade, necessidade ou 

mesmo coação. 

Para melhor compreensão o que pretendemos expressar, desenvolvemos um 

quadro, com base em Bakhtin (2003, p. 261 – 306). Na primeira coluna do Quadro 1, 

abaixo, elencamos de modo aleatório alguns campos de atividade humana e, na segunda 

coluna, apontamos como em paráfrase a Bakhtin (2003) “cada um desses campos 

elabora tipos relativamente estáveis” de movimentos migratórios, ou seja: Gêneros de 

migração. Assim, esses movimentos se comportam como movimentos enunciativos de 

natureza extraverbal. 
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Quadro 1: Campos de atividade humana e Gêneros de migração 

Campo da 
atividade humana 

Gêneros de migração: Tipos relativamente estáveis de movimento 
migratório (quer local/intermunicipal/estadual/internacional) 
 

Educacional Migração para frequentar cursos regulares: primários/secundários. 
Migração para frequentar cursos não regulares: cursos, workshops etc. 
Migração para aprendizado de idiomas estrangeiros. 

Laboral Migração para obtenção de posto de trabalho efetivo. 
Migração para realizar estágio laboral. 
Migração para ministrar palestra em evento. 
Migração para prestar serviços governamentais (militares, diplomáticos etc.) 

Cotidiano/familiar Migração para fins de mudança permanente. 
Migração para passar férias, feriados. 
Migração para reunião familiar. 

Medicinal Migração para buscar consulta com especialista. 
Migração para buscar tratamento médico especializado. 
Migração para regiões isentas de alérgenos/poluentes – em busca de melhor 
qualidade de vida/saúde. 

Sobrevivência Migração em busca de refúgio por agravamento de condições de vida. (por 
conflitos armados, desastres naturais). 
Migração em busca de asilo político. 

Judicial/Criminal Migração por extradição judicial. 
Migração por expulsão. 
Migração por deportação. 

Fonte: Dados da pesquisa, com suporte em Bakhtin (2003). 

  

Especificamente na segunda linha do Quadro 1, podemos ver como, por exemplo, 

se um indivíduo se deslocar para outra cidade, estado ou outro país, a fim de obter algum 

grau de qualificação educacional, o gênero de migração está intimamente ligado ao 

campo de atividade humana educacional. Assim, vemos que o movimento migratório 

acontece sempre atrelado a contextos sociais condicionantes e às finalidades a que se 

deve. 

Compreendendo como a migração humana se articula em termos das relações e 

atividades humanas, trataremos de explanar sobre como esse ato, ação, processo, 

remete a outros atos, ações, processos. O ato migratório em si pode ser visto como um 

signo, como uma unidade sígnica, portadora de significado e, portanto, como uma 

atividade enunciativa. 
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2.4 Migração humana, uma atividade enunciativa 

 

O indivíduo migrante, ao deslocar-se de um local para o outro, adentra numa 

relação de interlocução com outros indivíduos, migrantes ou não, e com coletividades. 

Nessa relação, o migrante, como um enunciador, “[...] não espera [de seu interlocutor] 

uma compreensão passiva, [...], mas uma resposta, uma concordância, uma participação, 

uma objeção, uma execução, etc. (BAKHTIN, 2003, p. 272 – paráfrase nossa). 

Forma-se, então, uma cadeia complexa de comunicação que contem/pode conter 

em si enunciados multimodais, ou seja, verbais, não-verbais ou mesmo “verbo-áudio-

visuais” como em Sosnowski (2015). Desse modo, tomamos o movimento migratório 

como um ato complexo reconhecido como um enunciado multimodal e igualmente prenhe 

de reposta, participante de um grande diálogo que optamos por denominar de diálogo em 

nível macroscópico, como já nos referimos em (OLIVEIRA, BERNARTT e GIACOMINI, 

2016). 

Há um diálogo em processo, por exemplo, quando uma condição/situação (no local 

de origem, no local de destino ou mesmo em um terceiro local) provoca/recebe para si 

como resposta um êxodo/uma emigração. Ao mesmo tempo, ao chegar em um outro 

país, o indivíduo se torna um imigrante, desencadeando na comunidade de destino 

reações responsivas multimodais (verbais e/ou não-verbais) que, por sua vez, se 

replicam em novos movimentos enunciativos: do migrante, dos residentes, de setores 

públicos e privados responsáveis por habitação, emprego, legislação, educação, religião 

etc. 

Como se pode reconhecer a relativa estabilidade do enunciado verbal, assim 

também cada ato migratório é visto como um enunciado relativamente estável. A 

estabilidade é reconhecida naquilo que se repete de indivíduo para indivíduo, os trajetos, 

os deslocamentos, os trâmites, a reivindicação do “objeto” desse ato migratório: a 

liberdade, a saúde, a vida, o trabalho, o lazer, a reunião familiar, um território para chamar 

de lar etc. Em contrapartida, cada ato também reflete condições reais específicas e 

irrepetíveis da vida em processo de cada migrante, dos fatores desencadeadores da 

migração num recorte cronotópico (BAKHTIN, 2002). Nesse sentido, cada ato migratório 
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se torna também único e irrepetível, havendo então repetição e a recriação do movimento 

enunciativo de um modo que nunca ninguém o fez antes. (BAKHTIN, 1993; 2003). 

Quanto a esse entendimento, tomamos a liberdade de parafrasear Bakhtin (2003, 

p. 300). Em parte de seu texto original sobre a linguagem verbal podemos ler que “Um 

locutor não é o Adão bíblico, só relacionado com objetos virgens ainda não nomeados, 

aos quais dá nome pela primeira vez”. Em nossa paráfrase, destacamos que também o 

objeto de um deslocamento humano (seja esse objeto qual for), não se torna pela primeira 

vez objeto de movimento migratório humano, e o migrante não é o primeiro a realizá-lo. 

O objeto do movimento humano, por assim dizer, já foi realizado de diversas maneiras, 

nele se cruzam, convergem e divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo, 

necessidades, vontades, impedimentos, objetivos de vida. Um migrante não é como o 

Adão bíblico, só relacionado com terras virgens, das quais é o primeiro a sair ou nas 

quais é o primeiro a aportar. 

No ato de migrar, assim como na comunicação verbal, percebemos a existência 

de um processo de “negociação”. Enquanto na linguagem reivindica-se uma ideia, um 

sentido; o objeto de disputa da migração, a nosso ver, se mostra diversificado em cada 

caso, reconhecido pela reivindicação do direito à vida, à reunião familiar, ao trabalho, ao 

acesso educacional, ao lazer, à liberdade política, à liberdade religiosa, a melhores 

condições de vida e tantos outros que poderíamos mencionar. 

 

2.5 Responsividade ativa: o ato migratório como um movimento enunciativo 
“prenhe de resposta” 

 

Neste tópico, ao passo que avançamos para o que consideramos o ápice teórico 

utilizado em nossas análises, a teoria da responsividade ativa do enunciado, faremos, 

também uma breve recapitulação de alguns pontos-chave supracitados. 

Há em Bakhtin (2003) um senso teórico-crítico amadurecido e exemplar, enquanto 

o autor não invalida o caminho trilhado por outros estudiosos da linguagem, há uma 

firmeza em criticar pontos pouco aprofundados. Um exemplo disso foi sua crítica a visões 

simplistas da Linguística, à sua época, a respeito do que se entendia por discurso, 

descrito apenas como um fluxo unidirecional e monológico de fala que partia de um 
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falante (ativo) para um ouvinte (passivo). A isso Bakhtin (2003) chamava de “ficção 

científica”, visto que ninguém ainda havia considerado a pluralidade do contexto 

comunicativo. 

A partir dessa reflexão, o autor (1993; 1999; 2003; 2006) demonstra uma nova 

visão a respeito da vida e da comunicação humana. Para ele, o discurso é parte de uma 

ininterrupta cadeia dialógica existente em todos os campos de atividades humanas. Cada 

discurso, cada enunciado é permeado por inúmeras ideias, vozes, significações 

advindas, retomadas de outros discursos, de enunciados preexistentes moldados em 

virtude do contato dos interlocutores e da previsão de enunciados que se seguirão. A 

atenção teórica se volta ao reconhecimento do enunciado como uma unidade participante 

da cadeia discursiva dialógica. Nesse caso, o enunciado atua como 

ferramenta/forma/modo de negociação de sentidos entre a multiplicidade de falantes 

(enunciadores e enunciatários) em seus diversos papéis e relações sociais que podem 

assumir posicionamentos distintos a partir da recepção daquilo que é enunciado. 

Independentemente disso, porém, 

 

[...] o ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, 
ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: 
concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-
se para usá-lo, etc.; essa posição responsiva do ouvinte se forma ao longo do 
processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a 
partir da primeira palavra do falante. (BAKHTIN, 2003, p. 271 – grifos do autor) 

  

Assim, todos os participantes da corrente da comunicação desempenham funções 

enunciativas ativas. Como vimos, mesmo o silêncio se apresenta como uma resposta 

ativa. Os enunciados, por sua vez, não seguem um fluxo unilateral ou unidirecional, sua 

abrangência extrapola o momento presente por ser fruto de uma constituição social e 

histórica, carregando consigo vozes presentes e vozes ausentes. Vale repetir o 

entendimento de que “Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 

ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda a 

compreensão é prenhe de resposta.” (BAKHTIN, 2003, p. 271 – grifo nosso). 

De igual modo, o ato migratório não pode ser tomado como ato monológico, 

simplista, passivo, unilateral ou unidirecional. Há um cenário passado que o antecede, 
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que o provoca, que o propicia; há um cenário presente cheio de atores, vozes, 

circunstâncias; e há a previsão de um cenário futuro ao qual ele se antecipa. O migrante, 

portanto, por meio de seu ato migratório, torna-se um respondente dessas circunstâncias 

presentes e passadas e, ao mesmo ele espera para si uma resposta. 

Migrar é participar da vida em processo, de sua complexidade e de sua 

heterogeneidade. Migrar não depende apenas da vontade/decisão unilateral do migrante, 

ou mesmo da vontade/decisão/permissão das localidades de origem e de destino. Em 

conjunção, inúmeros e heterogêneos fatores (ambientais, sociais, econômicos) 

antecedem, sucedem, possibilitam ou obrigam a realização de um ato migratório. 

Falar de dialogismo do discurso verbal ou do ato migratório como um enunciado 

numa cadeia igualmente dialógica não significa falar da responsividade como algo 

concordante. Como para o enunciado verbal, a resposta ao ato migratório como 

enunciado pode ser também uma objeção, um silêncio, uma reação preconceituosa, uma 

reação xenofóbica que, por vezes, não considera toda a complexidade do ser migrante, 

do estar em processo migratório. 

O movimento de ir (para) e vir (de) de indivíduos nas mais diferentes partes do 

globo pôde ser, até aqui, contemplado como parte de um processo comunicativo 

dialógico desencadeado por e desencadeador de inúmeras outras enunciações e 

movimentos. A partir disso, para melhor compreensão do ato migratório como um 

enunciado multimodal, apresentamos um quadro hipotético adaptado de Oliveira, 

Bernartt e Giacomini (2016, p. 883). Essa adaptação reflete um aprofundamento teórico 

e a substituição do termo “movimentos dialógicos” por movimentos enunciativos por 

compreendermos que o ato migratório não corresponde ao diálogo propriamente dito, 

mas sim um dos movimentos enunciativos que participam de um grande diálogo entre 

possíveis Migrantes (M) e uma Comunidade Local de Destino (CLD). Ao apresentarmos 

o Quadro 2, adiante, procuramos justamente ilustrar o que entendemos por diálogo em 

nível macroscópico. 

Para facilitar o entendimento da representação abaixo, esclarecemos que caso se 

tratasse de um diálogo verbal, cada linha representaria uma réplica de enunciado de um 

dos interlocutores. Neste caso, porém, como cada enunciação pode na verdade se tratar 

de um complexo verbal e/ou não-verbal, o próprio ato migratório e outras reações 
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individuais e/ou coletivas do(s) migrante(s) e da(s) comunidade(s), instituição(ões) dos 

locais de destino são tidos como  enunciados multimodais réplicas do diálogo. Apenas a 

título de exemplificação de como a heterogeneidade pode se figurar nesses casos, nas 

legendas da primeira coluna destacamos que as letras “a” e “b” correspondem a 

possibilidades enunciativas distintas possíveis, mas não únicas nesse tipo de relação 

dialógica. Todo o Quadro 2 representa o que optamos por denominar de diálogo em nível 

macroscópico e, assim, cada reação, cada movimento humano (individual ou coletivo) 

representa um movimento enunciativo. Destacamos ainda que essa representação 

dialógica começa muito antes da partida do migrante, em seu local de origem, contudo, 

por questões práticas, optamos por delimitar nossa exemplificação e análise a partir da 

chegada do imigrante no local de destino. 

 

Quadro 2: Representação da relação dialógica em nível macroscópico: um diálogo 
hipotético 

Movimentos 
enunciativos 

Descrição 

M1 O migrante que chega ao país/comunidade local-destino. 

CLD1a O país/comunidade local-destino recebe o imigrante conforme previsto em 
legislação. 

CLD1b O país/comunidade local-destino impede sua entrada conforme legislação. 

M2a O imigrante busca por estabelecer-se. 

M2b O imigrante retorna/é deportado a seu país de origem.  

M2c O imigrante consegue/tenta ficar mesmo sem permissão legal. 

CLD2a Setores públicos e/ou privados respondem com oferta de emprego e 
educação. 

M3a Imigrante busca conhecer a língua local. Faz sua leitura de mundo sobre a 
necessidade do aprimorar-se e estabelecer-se dialogicamente. 

CLD3 
Possíveis 
respostas: 

1. Aplicação/criação de leis que permitem a matrícula de migrantes nos 
sistemas regulares de ensino. 

2. Oferta de curso de idioma como forma de acolhida de estrangeiros. 
3.  Indiferença ao migrante. (Resposta negativa ou mesmo incompreensão 

da situação do migrante, suas necessidades, sua forma de contribuir com 
a sociedade) 

Legenda: Migrantes (M), Comunidade Local de Destino (CLD) e, as letras “a” e “b” correspondem a 
possibilidades enunciativas hipotéticas distintas mas não limitadas a esses exemplos. 
Fonte: Adaptado de Oliveira, Bernartt e Giacomini (2016, p. 883). 
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Na representação do Quadro 2, o marco inicial do diálogo macroscópico se dá 

hipoteticamente a partir da chegada de um migrante a uma comunidade de destino, fato 

que também já corresponde e/ou é desencadeado por movimentos enunciativos 

anteriores inerentes à vida humana. A esse fato enunciativo “inicial” outros fatos vão se 

seguindo em cadeia, num fluxo complexo que depende de outras relações dialógicas, às 

quais não nos referiremos aqui por procuramos manter o quadro sucinto a fim de 

cumprirmos com nossos objetivos. 

 

2.6 Desenvolvimento humano 
 

Com a obra “A formação social da mente”, Vygotsky (2007) tornou-se uma 

referência em termos de desenvolvimento humano. Sua contribuição inicial para com a 

psicologia cognitiva teve impacto direto em todas as áreas vinculadas à educação. O fato 

é que a necessidade humana de aprendizado não se refere apenas a um conteúdo 

acadêmico-disciplinar. A necessidade de desenvolvimento humano diz respeito à vida 

diária para a realização de qualquer atividade e para a manutenção de vínculos sociais. 

Considerando as afirmações bakhtinianas (2003) de que todos os diversos 

campos da atividade humana estão permeados pela linguagem, é corrente o 

entendimento de que o desenvolvimento linguístico desempenha, portanto, um papel 

fundamental para o engajamento humano em tais atividades. Mesmo Vygotsky (2007) 

relata que as experiências da vida cotidiana representam em si experiências de 

aprendizado de novos conteúdos e habilidades. O autor (2007) amplia o entendimento 

da constante relação entre aprendizado e desenvolvimento ao explicar que nem todo tipo 

de aprendizado corresponde automaticamente a um novo patamar de desenvolvimento.  

Vygotsky (2007, p. 94- 96), ao discorrer sobre essa relação, constrói a teoria da 

“zona do desenvolvimento proximal” (ZDP). Para explicar essa teoria, o autor (2007) 

afirma que a experiência humana passa sempre por dois níveis de desenvolvimento. O 

primeiro nível, denominado pelo autor de “nível de desenvolvimento real”, corresponde a 

qualquer ciclo de aprendizado já completado por um indivíduo, em que se identifica que 

algumas funções mentais já se encontram desenvolvidas a ponto de um indivíduo ser 

capaz de realizar uma atividade por si mesmo. Ao segundo nível o autor denomina de 
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“nível de desenvolvimento potencial”, que corresponderia a um novo patamar a ser 

atingido. O nível de desenvolvimento potencial é reconhecido por uma atividade para a 

qual um indivíduo não possui autonomia e, assim, ele só pode realizá-la de modo 

adequado quando conta com o auxílio, orientação de outra pessoa. 

Vygotsky (2007) explica que a concepção de “zona de desenvolvimento proximal” 

corresponde à 

 

distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 2007, 
p. 97 – grifos do autor) 

 

Como pretendemos discutir ao longo deste trabalho, um indivíduo em situação de 

migração internacional, principalmente o que se encontra em um país cuja língua falada 

difere da(s) língua(s) de seu país de origem, depara-se com uma realidade que exige de 

si novas relações de aprendizado e desenvolvimento. Assim, a partir de sua primeira 

experiência em seu local de destino, o migrante passa a fazer esse movimento constante 

entre aquilo que ele é capaz de “repetir” considerando seu “nível de desenvolvimento 

real”, e a necessidade de atingir um nível de “desenvolvimento potencial” que lhe 

possibilite “recriar” em termos de comunicação e engajamento social (BAKHTIN, 2003; 

VYGOTSKY, 2007). 

Para o caso desta pesquisa, visamos o aprendizado de uma língua estrangeira-

alvo como base e fonte primordial de desenvolvimento humano, tanto no que diz respeito 

ao aprendizado e ao domínio da língua estrangeria-alvo a que o indivíduo se dedica a 

aprender, quanto nos ganhos que esse domínio linguístico pode representar para outras 

áreas de vivência social, na escola, faculdade, no trabalho, nos momentos de lazer, nas 

necessidades de atendimento à sua saúde etc. 

É importante notar, contudo, que o próprio Vygotsky (2007) não considera o 

momento do aprendizado empírico como sinônimo de desenvolvimento. Para ele, o 

aprendizado é apenas um momento inicial ao qual o desenvolvimento se sucederá.  
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Desse ponto de vista, aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o 
aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e 
põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, 
seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário 
e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 
culturalmente organizadas e especificamente humanas. (VYGOTSKY, 2007 p. 
103) 

 

Do mesmo modo, para o imigrante, a aquisição de conhecimento linguístico 

adquirido apenas em situações empíricas cotidianas ou proposto sem uma devida 

compreensão de suas necessidades não pode ser equiparada ao real desenvolvimento. 

Apenas ouvir linguagem, repetir e reproduzir expressões da vida cotidiana não remete a 

uma garantia de desenvolvimento linguístico e social, há que haver um aprendizado 

propositadamente organizado. 

Estamos cientes de que, além do aprendizado da língua, muitas questões podem 

ser levantadas e avaliadas no caso do desenvolvimento social de um imigrante. São 

questões inerentes às superestruturas sociais, políticas, econômicas, ou mesmo às 

relações sociais de base, onde o imigrante e o residente se encontram num misto de 

acolhida e estranhamento mútuo. Por razões práticas, embora não tenhamos condições 

de tratar de cada uma dessas questões, o seu reconhecimento demonstra que o estudo 

da migração se apresenta como um campo vasto de pesquisa. 

Neste capítulo, procuramos apresentar as bases teóricas de nossas análises. Em 

Bakhtin (1993; 1999; 2003; 2006 [Volochínov, 1929-1930]) e outros autores bakhtinianos, 

compreendemos a natureza dialógica do discurso e da vida humana, também 

compreendemos o modo como a comunicação se dá pela formulação de enunciados 

verbais e não-verbais, os quais participam de uma cadeia de comunicação ininterrupta 

de enunciados/enunciados-resposta. Em Vygotsky (2007), compreendemos como o ser 

humano se desenvolve e como um ambiente organizado de ensino-aprendizagem pode 

favorecer ainda mais esse desenvolvimento. Ainda, em Bakhtin (2003) e em Oliveira, 

Bernartt e Giacomini (2016), compreendemos como um ato migratório pode ser tomado 

como um movimento enunciativo e, portanto, participante de uma corrente ininterrupta de 

comunicação, o diálogo da vida em processo, um diálogo em nível macroscópico. 

Considerando-se a gama de termos que permeiam a pesquisa, no próximo 

capítulo, tratamos de apresentar teorias dos direitos humanos, conceituar migração 
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(imigrar/emigrar) e aprofundar o entendimento de desenvolvimento humano conforme 

Vygotsky (2007). Além disso, discorreremos sobre como tanto migração quanto 

desenvolvimento são reconhecidamente direitos humanos citados na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a qual permeia o histórico legislativo brasileiro desde o 

período da independência até o tempo presente. 
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3 DIREITOS, MIGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
 

No capítulo anterior, apresentamos as teorias de Mikhail Mikhailovich Bakhtin, 

especialmente Bakhtin (2003, 2006), a respeito de como a comunicação humana se 

molda a partir de enunciados relativamente estáveis e de natureza ativamente 

responsiva. A partir da semiótica, buscamos explicitar como essa a dinâmica presente 

em enunciados verbais se aplica a qualquer outro tipo de enunciado (verbal, não verbal, 

multimodal) como é o caso dos intercâmbios decorrentes/impulsionadores da migração 

humana. Outrossim, em Vygotsky, (2007), refletimos sobre o papel do aprendizado 

devidamente organizado, de uma língua estrangeira-alvo, para o desenvolvimento de 

imigrantes internacionais. 

Neste capítulo, procuramos ponderar sobre questões conceituas como: migração, 

desenvolvimento e direitos humanos. Iniciamos por apresentar o entendimento legal 

relativo à migração e aos direitos humanos, conceitos que adotamos para a condução 

deste estudo. Num segundo momento, procuramos ampliar a noção de o que é ser um 

migrante, com base em aspectos sociais relevantes e atuais. Compreendemos que a 

participação social por meio da expressão linguística e cultural e a liberdade de ir e vir 

são direitos almejados por todo o ser humano. Se, portanto, um indivíduo em sua terra 

natal busca por tais direitos, do mesmo modo o indivíduo em deslocamento espera poder 

manter sempre seus direitos de se desenvolver em sociedade e nela desfrutar de suas 

liberdades. 

 

3.1 Direitos Humanos 

 

Considerando nosso intuito de compreender a migração humana por uma 

perspectiva humanista, neste tópico, apoiamo-nos em Bobbio (2004) para compreender 

a luta por direitos humanos como um processo social, histórico e em constante 

construção. Não temos a pretensão de adentrar o campo da conceituação de “direito” ou 

“direitos humanos”, visto que tal tarefa é considerada complexa mesmo para os 

estudiosos da área. 
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Iniciamos com as observações de Bobbio (2004) sobre como a doutrina 

jusnaturalista concentrou-se ao longo dos anos em buscar um fundamento absoluto para 

explicar e justificar a criação de direitos. Para o autor (2004), porém, trata-se de uma 

busca ilusória, pois todas as conquistas de direitos têm se apresentado como resultado 

de lutas sociais e históricas permeadas pela heterogeneidade de diferentes indivíduos 

baseados em defesas de fatos em diferentes tempos. 

Nisso, Lafer (1988) ratifica que os direitos do homem são, portanto, uma 

construção humana e, ao contrário de serem direitos naturais e absolutos, são 

“historicamente relativos” à sua época e às pessoas que por eles lutaram, portanto, são 

passíveis de sofrer alterações ao longo dos anos.  (BOBBIO, 2004, p.18). 

 

O elenco dos direitos humanos se modificou, e continua a se modificar, com a 
mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, 
das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das 
transformações técnicas, etc.” (BOBBIO, 2004, p. 18). 

 

Por compreender a busca pelos direitos humanos como um fenômeno social e 

histórico, Bobbio (2004) cita dois importantes marcos de desenvolvimento e consolidação 

teórico-prático desses direitos. O primeiro trata-se da proclamação da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, na França revolucionária, em 1789, que traz o 

destaque principal ao direito à liberdade e igualdade, tendo sido inspirada na Bill of Rights 

das colônias norte-americanas que buscavam independência da metrópole inglesa. O 

segundo trata-se da atual e crescente propagação da ideia de direitos do homem surgida 

sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, culminando na proclamação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)10, em 1948, que visa proteger a 

todo ser humano, independentemente da sua nacionalidade, residência, sexo, etnia, cor, 

religião, língua, ou qualquer outro status, a fim de que não haja discriminação (UN.,1996-

2017). 

Ao apontar para a crescente propagação dos direitos humanos como busca por 

um ideal comum, Bobbio (2004) esclarece, contudo, que a DUDH não possui em si valor 

de norma jurídica, sendo ela mesma dependente de medidas complementares que se 

                                            
10 Disponível em: <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em 14 nov. 2015. 
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ponham em sua proteção. Daí, segundo o autor (2004, p. 31), a “[...]dificuldade de 

implementar medidas eficientes para a sua garantia numa comunidade como a 

internacional.”. Essa dificuldade está materializada e pode ser reconhecida na diferença 

entre o constante proclamar e discursar sobre direitos humanos, como se faz atualmente 

em todo o mundo, e a constatação real da existência de grandes massas populacionais 

que não desfrutam desses direitos. É clara a crítica de Bobbio quando afirma a 

necessidade de se distinguir entre o ideal e o real, “[...], uma coisa é falar dos direitos do 

homem, direitos sempre novos e cada vez mais extensos, e justifica-los com argumentos 

convincentes; outra coisa é garantir-lhes uma proteção efetiva.” (BOBBIO, 2004, p. 60). 

Assim, na tentativa de especificar, defender e salvaguardar a reivindicação de 

direitos diversos, vemos que a DUDH não resta como um documento completo e único, 

ela dá base para inúmeros outros documentos. Bobbio (2004) cita alguns exemplos: a 

Declaração dos Direitos da Criança, de 1959; a Convenção sobre os Direitos Políticos da 

Mulher, de 1952; a Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e Povos 

Coloniais, de 1960. 

Dentro das lutas por direitos, reconhecemos que a temática da presente pesquisa, 

ao tratar do desenvolvimento sociolinguístico de imigrantes internacionais, perpassa ao 

menos três delas: o direito de migrar, o direito de preservar as características linguísticas 

e culturais que o imigrante traz de sua terra natal, e o direito de aprender a língua do local 

de destino a fim de manter suas possibilidades de desenvolvimento. São foco principal 

de nossa atenção o primeiro e o terceiro: o direito de migrar e o direito de desenvolver-

se sociolinguisticamente no local de destino, assim, aos exemplos de documentos citados 

por Bobbio (2004), acrescentamos a menção da Declaração Universal dos Direitos 

Linguísticos11 (DUDL), de 1996, também como um documento embasado na DUDH. Seu 

objetivo é preservar a pluralidade linguístico-cultural de cada comunidade linguística 

frente à tendência secular dominadora e homogeneizante, permitindo, assim, a 

participação efetiva e equitativa das comunidades linguísticas no modelo social de 

desenvolvimento cultural e econômica (UNESCO, 1996). 

                                            
11Disponível em: < http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf>. 
Acesso em 18 ago. 2017. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/a_pdf/dec_universal_direitos_linguisticos.pdf
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Sendo, portanto, a luta pelos direitos do homem uma construção social e histórica, 

na sequência, procuramos ampliar a discussão sobre o direito de migrar e o direito ao 

desenvolvimento humano num momento em que, conforme Bobbio (2004, p. 9), vivemos 

a contraditória “era dos direitos” solenemente repetidos e proclamados enquanto não 

cansamos de ouvir e ver as massivas denúncias dos que vivem a real negação desses 

direitos. 

 

3.2 Migrar como um Direito Humano 

 

 

A migração humana é tão antiga quanto a própria existência da humanidade. 

Compreendemos o ato de migrar como o ato humano de mover-se sobre a terra. Esse 

movimento pode assumir diferentes distâncias, proporções e ocorrer a partir de 

direcionamentos distintos em função de cada situação/motivação. Certo é que: 

  
[...] falar em diáspora/migração/imigração é falar da própria história da 
humanidade e de cada homem em si, pois, em dado momento de sua trajetória 
humana, o homem migra, imigra, e/ou emigra, porque consiste em seu modus 
operandi por melhores condições de sobrevivência. Pode-se dizer, então, que 
todos somos, em alguma medida, migrantes. (BERNARTT et al. (2016, p. 102) 

  

Em termos de distância, a migração pode ocorrer dentro de uma mesma 

comunidade, região ou país, ou pode abranger uma dimensão maior, como é o caso das 

migrações internacionais. Em termos de proporções, podemos nos referir às migrações 

individuais ou mesmo às migrações em massa. Há, ainda, a sua relação com o 

movimento de saída e chegada. 

No Brasil, a recém sancionada Lei de Migração, n.º 13.445, de 24 de maio de 2017 

refere-se ao migrante, na alínea II, do artigo primeiro, com as seguintes definições: 

 
II - imigrante: pessoa nacional de outro país ou apátrida que trabalha ou reside e 
se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil; 
III - emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no 
exterior; 

 

Independentemente da configuração, migrar significa transpor fronteiras que vão 

muito além das bordas físicas. Migrar é em primeiro lugar interagir dinamicamente em 
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âmbitos socioculturais e linguísticos da sociedade, visto que uma transposição de 

fronteiras exige tanto do migrante quanto de indivíduos e coletividades ao seu redor uma 

releitura de vida/mundo: uma tradução identitária (BHABHA, 1990), daquilo que se pode 

considerar como sua sociedade, sua língua, sua cultura. 

O migrante, portanto, é um indivíduo que além de viver um deslocamento, passa 

um longo tempo se não a vida toda “em deslocamento”, em trânsito, longe da cultura, da 

língua, da(s) tradição(ções) de seu local de origem e seu senso de pertencimento ganha 

novas nuances. Sem perder o vínculo com a pátria-mãe, o migrante passa a ser algo 

mais, enquanto o corpo resta no destino, sua mente transita entre o “aqui e agora” e a 

memória da terra natal. Assim, para o migrante, é como se houvesse uma fronteira 

eterna, um terceiro lugar, um “entre-lugar”, como mencionado por Santiago (2000) e por 

Bhabha (1998, pp. 257). Nesse entre-lugar, onde o indivíduo migrante transita, tudo 

passa a ser traduzido, seu tempo, sua cultura, sua linguagem e, consequentemente, sua 

própria identidade Hall (2015). 

 

3.2.1 Migração e globalização: compreendendo a migração internacional 

 

Bordignon (2016) nos mostra um panorama de quatro grandes movimentos 

históricos de migração que assumiram proporções globalizantes, cada um à sua época. 

Da primeira globalização, Bordignon (2016) relata a entrada dos povos visigodos, 

godos e ostrogodos na Europa Ocidental, a expansão marítima até o século XVI e o 

término do isolamento de comunidades mais distantes que passaram a criar laços de 

interdependência econômica e marcadas alterações sociais. Da segunda globalização, 

Bordignon (2016, p. 53-54) menciona a “expansão da dominação colonial europeia sobre 

territórios da Ásia e principalmente da África, além da consolidação do processo de 

industrialização no continente europeu”. Da terceira globalização, a autora (2016, p. 54) 

afirma que se trata do período entre o término da Segunda Guerra Mundial até o final da 

chamada Guerra Fria. A quarta globalização, por sua vez, é a que ainda estamos vivendo 

desde 1989, com a queda do Muro de Berlim, e caracterizado pelo retorno de povos à 

Europa em busca de “melhores oportunidades e condições de vida” (BORDIGNON, 2016, 

p. 54), fato que tem se amplificado e tomado novas proporções ao redor do globo. 
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Segundo as Nações Unidas, “mais pessoas estão em movimento agora do que já 

estiveram. O número de migrantes internacionais – pessoas vivendo em um país 

diferente de onde nasceram – alcançou 244 milhões em 2015 (3,3 por cento da população 

mundial), um aumento de 71 milhões, ou 41 por cento, quando comparado ao ano 2000.” 

(ONU 2016, p. 3, tradução nossa). Desses 244 milhões, cerca de 58 por cento de todos 

os migrantes internacionais residiam em regiões desenvolvidas, enquanto os outro 42 

estavam abrigados por regiões em desenvolvimento, o que inclui países como o Brasil 

(ONU 2016). 

Embora a América Latina e o Caribe tenham registrado a menor proporção de 

imigrantes internacionais da população total (1,5 por cento), o fato não exime tais regiões 

de buscarem por um comprometimento com o tema e por compreender quem são os 

considerados como migrantes internacionais que passam a compor suas (nossas) 

novas paisagens sociais. Segundo a ONU (2016, p. 5, tradução nossa), não há uma 

definição universalmente consolidada sobre o termo “migrante internacional”, tendo sido 

definido estatisticamente como “uma pessoa que muda de seu país de residência 

habitual”, podendo variar em a) long-term migrant, quando o período de estadia dura 

mais de um ano, ou b) short-term migrant, quando o período de deslocamento dura ao 

menos três meses, mas menos de um ano. Como forma de traduzir os termos, optamos 

por adaptá-los para melhor compreensão, em português, como: migrante residente para 

“a” e migrante temporário para “b”. 

 

3.2.2 Direitos dos imigrantes internacionais no Brasil: um pouco de história 

 

 No Brasil, na atualidade, a Lei Ordinária n.º 13.445/2017 denominada de Lei de 

Migração é a que rege as relações entre a nação brasileira e os indivíduos que nela 

pretendem adentrar ou que dela pretendem sair, temporária ou permanentemente. 

Nas referências aos princípios e garantias dos migrantes, no artigo terceiro, a 

política migratória brasileira se embasa em princípios e diretrizes dos direitos humanos, 

como exemplo trazemos algumas alíneas: 

 
I - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; 
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II - repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de 
discriminação; 
III - não criminalização da migração; 
IV - não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais 
a pessoa foi admitida em território nacional; 

 

É certo que ao longo dos anos, desde a Proclamação da Independência brasileira 

em 1822, as leis relativas à migração passaram por diversos períodos. Com o auxílio de 

Bordignon (2016, p. 62-63) e de informações publicadas na Biblioteca digital da Câmara 

dos Deputados12 é possível compreender o modo como a política migratória brasileira foi 

articulada. No portal da Câmara dos Deputados, realizamos uma busca de leis contendo 

a palavra imigrante na sua forma atual de escrita e na forma arcaica “immigrante”. A 

pesquisa retornou mais de 250 normas publicadas entre os anos de 1832 e 2016. Destas, 

a mais antiga em que encontramos tal menção, foi a Lei de 23 de outubro de 1832. 

As primeiras leis do tempo imperial tratavam de regularizar a situação dos muitos 

imigrantes já estabelecidos no Brasil. Como exemplo citamos o Decreto nº 808-A que 

permitia a concessão de carta de naturalização pela simples declaração de vontade de 

fixar domicílio no império brasileiro mediante assinatura de documento perante a Câmara 

ou Juiz de Paz. Mas é no período imperial independente, entre os anos de 1871 e 188813, 

que vemos um grande movimento em prol da imigração no Brasil. Trata-se de uma 

sucessão de decretos para contratar a importação de mais de 200.000 imigrantes 

europeus como plano de povoamento e colonização do Brasil. 

Após a Proclamação da República, as Constituições de 1891, 1934, 1937, 1946, 

1967 e 1988 trazem novas questões relativas à imigração. Algumas delas mais e outras 

menos liberais quanto à concessão de direitos. Todas essas constituições ganham texto 

estabelecendo garantias aos “brasileiros e aos estrangeiros residentes no País” de direito 

à vida, liberdade, segurança e propriedade, sendo que a Constituição de 1988 ainda 

acrescenta o direito à igualdade. 

A Constituição de 1891, a primeira da república, delegava como uma das funções 

do Congresso a de “Animar, no paiz, o desenvolvimento das lettras, artes e sciencias, 

                                            
12 Coleção de leis do império do Brasil. Biblioteca digital da Câmara. Disponível em 
<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio>. 
13 Disponível em <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio>. 
Acesso em 04 fev. 2017. 
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bem como a immigração, a agricultura, a industria e o commercio, sem privilegios que 

tolham a acção dos governos locaes; ” (parágrafo segundo do art. 35 da Constituição de 

1891, grifo nosso). 

Nas próximas constituições, entre 1934 e 1988, busca-se dar competência à União 

em legislar também sobre a saída de brasileiros e de estrangeiros, ou seja, a imigração 

e a emigração; a entrada, a extradição e a expulsão de estrangeiros. Nas Constituições 

de 34 e 37 proíbe-se “a corrente immigratoria de cada paiz exceder, annualmente, o limite 

de dois por cento sobre o numero total dos respectivos nacionaes fixados no Brasil 

durante os ultimos cincoenta anos”. Em 1890, o Decreto n.º 528, de 28 de junho impõe 

explícitas restrições a imigrantes de países asiáticos e africanos. Assim, embora outros 

decretos mencionassem a permissão para imigrantes de “diversas nacionalidades”, a 

vigência do Decreto n.º 528/1890 mantinha a restrição a asiáticos e africanos enquanto, 

por outro lado, mantinha-se a tradição das boas-vindas aos europeus, que recebiam 

passagens, agasalhos, mantimentos, isenções de taxas até a chegada ao destino. Ainda, 

às companhias de transporte e de colonização eram oferecidos benefícios e prêmios pelo 

atingimento de metas pela colocação de imigrantes europeus. 

É somente a partir de 1950 que o Brasil diminui o financiamento da vinda de 

imigrantes. Além disso, como aponta Bordignon (2016), no período do governo ditatorial, 

inicia-se o agravamento do tom de leis relativas à imigração pelo aumento do controle de 

quem pode entrar e sair do país, além de haver criação e regulamentação de leis que 

determinam a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, sendo o imigrante visto como 

   

[...] possível ameaça à segurança nacional, porém com olhar mais ameno aos 
que tinham qualificação. Percebe-se que, na época, a legislação fora aplicada à 
segurança nacional, à organização institucional e ao interesse político, 
socioeconômico e cultural brasileiro, bem como à defesa do trabalhador da 
nação. A imigração passa a ser considerada como caso de polícia. 
(BORDIGNON,2016, p. 62) 

  

É importante notar que esse endurecimento legal ocorreu num período em que o 

Brasil já era membro da Organização das Nações Unidas (ONU) desde sua criação em 

1945, e já era signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos de1948. 
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Por seu histórico, o Brasil é “reconhecido pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como uma nação acolhedora”. Mesmo assim, é apenas entre 1994 e 2010 que o 

Brasil se consolida como líder sul-americano em questão de refúgio (BORDIGNON, 2016, 

p. 37), passando a abrir as portas para imigrantes de uma variedade de nacionalidades, 

não mais apenas aos europeus. 

Conforme a nova Lei de Migração (13.445/2017), o ingresso ao Brasil se dá pelos 

seguintes tipos de visto: I - de visita; II - temporário; III - diplomático; IV - oficial; V - de 

cortesia. Em consonância com leis anteriores, há nessa lei o cuidado em não ferir normas 

internas e internacionais específicas sobre concessão de refúgio, asilo e outras situações 

diplomáticas e consulares. Destacamos em especial a concessão de vistos temporários 

e/ou permanente nas situações de refúgio e de proteção humanitária, os quais se 

enquadram em duas instruções normativas brasileiras que concedem vistos de 

permanência, por razões humanitárias para nacionais do Hati após o agravamento de 

suas condições de vida naquele país a partir de 2010 e 2012; bem como o visto especial 

e de refúgio, aos cidadãos sírios afetados pelo conflito armado na República Árabe Síria 

que manifestem vontade de buscar refúgio no Brasil. 

Por esses dois exemplos, percebemos que o Brasil passa a assumir a 

responsabilidade pela recepção de imigrantes que possivelmente, como no caso de 

asilados e refugiados, chegam ao Brasil em condições socioeconômicas de 

vulnerabilidade. Diferentemente dos imigrantes europeus de outrora que contaram com 

uma legislação de concessão de benefícios de chegada e estabelecimento no Brasil, a 

permissão para ingresso e residência de asilados e refugiados na atualidade não segue 

acompanhada de políticas públicas ou ações que incentivem o engajamento social e 

econômico dos imigrantes. 

 

3.3 Desenvolvimento: plenitude de direitos em questão  

 

Como vemos na legislação brasileira vigente e na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH) de 1948, migrar é reconhecidamente uma característica e um 

direito do ser humano. Em consonância com Bordignon (2016, p. 51), tomamos a DUDH 
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como o “documento mais importante, no que se refere aos direitos humanos” no âmbito 

internacional, mesmo que não possua autoridade de norma jurídica em si. 

Com respeito ao direito de ir e vir, no art. 13 da DUDH lemos que 

  

I) - Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das 
fronteiras de cada Estado. 
II) - Todo o homem tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a 
este regressar. 

 

Independentemente da nacionalidade, das condições de partida e chegada de 

cada migrante, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) destaca o direito 

ao desenvolvimento por meio da educação, ou seja, pelo acesso aos sistemas de ensino-

aprendizagem. Compreendemos a menção desse direito imbricada no termo genérico 

“instrução”, mencionado por oito vezes no Artigo XXVI da DUDH (1948, p.14), como no 

trecho a seguir “1.  Todo ser humano tem direito à instrução. [...] 2. A instrução será 

orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. ”. 

Tomando por base o inciso segundo do artigo 4.º da Constituição Federal de 1988, 

atualmente vigente, verifica-se a menção explícita à nação brasileira como uma 

República regida por relações internacionais pautadas em princípios de “prevalência dos 

direitos humanos”. A Nova Lei de Migração, Lei Ordinária n.º 13.445/2017, além de 

subordinar-se à Constituição de 1988, também traz explícita, em seu artigo terceiro, a 

menção à política migratória brasileira ser regida por princípios e diretrizes de 

“universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos”. 

Nos textos das leis brasileiras, é observável a tentativa de se desenraizar diversos 

estigmas como discriminação, criminalização, xenofobia etc. imputados à migração e aos 

migrantes como um todo. Essa tentativa visa garantir que os imigrantes aqui 

estabelecidos possam gozar de participação social e meios de desenvolvimento assim 

como os brasileiros natos. A educação como direito é uma das principais formas de 

desenvolvimento que visamos destacar neste estudo. Nesse sentido, a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional 

brasileira (LDB), é um texto não só previsto pela Constituição Federal, mas que também 
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deve estar alinhado a ela e às questões de direitos humanos no que tange ao acesso 

equitativo a brasileiros e estrangeiros residentes no país. 

Como educação, a LDB reconhece que os processos formativos ocorrem em 

diversos âmbitos sociais “[...] na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil e nas manifestações culturais” (LDB, art. 1.º). Quanto ao dever de educar 

propriamente dito, o artigo segundo da LDB aponta a educação como “[...] dever da 

família e do Estado”. O texto do mesmo artigo ainda vai ao encontro da busca pela 

equanimidade de Direitos Humanos, enfatizando que a educação é “[...] inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” (LDB, art. 2.º). 

O artigo terceiro da LDB, por sua vez, traz doze princípios nos quais a educação 

brasileira está pautada. Desses, a fim de sermos específicos e sucintos, transcrevemos 

três que também enfatizam a busca por questões humanitárias de igualdade de 

condições, e respeito à diversidade humana.  

 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
[...] 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
[...] 
XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (LDB, art. 3.º) 

 

A partir do entendimento legal de direitos, deveres e garantias relativos à 

educação, o acesso em condições de igualdade não deve ser visto como um privilégio, 

mas como o próprio texto da LDB diz, um ideal de solidariedade humana. Com isso em 

mente, reforçamos nesta pesquisa o reconhecimento de que para que um imigrante 

estrangeiro possa ter acesso a essas condições de igualdade, na maioria dos casos o 

desafio do aprendizado da Língua Portuguesa pode se apresentar com duas facetas: 

como uma barreira impeditiva ou como o primeiro e possivelmente o mais importante 

marco de desenvolvimento, visto que permite ou mesmo possibilita o desenvolvimento 

humano em outras áreas essenciais para a vivência cotidiana (social, cultural, laboral). 
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Ao consideramos, portanto, o aprendizado da linguagem como pré-requisito para 

o desenvolvimento de um imigrante, reevocamos Vygotsky (2007) ao afirmarmos que o 

aprendizado da Língua Portuguesa por imigrantes permite que, em muitas esferas, eles 

possam transitar do “nível de desenvolvimento real” à “zona de desenvolvimento 

proximal” e, consequentemente, a um novo nível de autonomia que paulatinamente lhes 

dê condições de igualdade de convivência em sociedade e de fortalecimento de suas 

liberdades fundamentais. (VYGOTSKY, 2007, p. 98-99). 

Retomando as questões de direito, o art. 3.º da Nova Lei de Migração também 

preconiza a preocupação em incluir os imigrantes nos serviços que lhes garantam 

desenvolvimento e cidadania. Em seu texto lemos as seguintes garantias: 

 

IX - igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares; 
X - inclusão social, laboral e produtiva do migrante por meio de políticas públicas; 
XI - acesso igualitário e livre do migrante a serviços, programas e benefícios 
sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, 
moradia, serviço bancário e seguridade social; 
XII - promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do 
migrante; 
XIII - diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas 
migratórias e promoção da participação cidadã do migrante; 

 

O item que mais se enquadra no que procuramos analisar é o acesso igualitário a 

serviços de educação (alínea XI), cuja concepção inicial de “acesso” pode ser debatida 

no sentido de que se considere o aprendizado da Língua Portuguesa como uma garantia 

básica de igualdade. 

Percebe-se, portanto, que vários documentos legais buscam se enquadrar às 

questões de direitos universais. Quanto aos imigrantes, contudo, Bordignon (2016, p. 37, 

grifo nosso) enfatiza que “O que se nota, [...], é que apesar das políticas imigratórias 

terem sofrido mudanças ao longo de todos esses anos, elas não foram acompanhadas 

de soluções de permanência e integração dos indivíduos que são aceitos em território 

nacional.”. Ou seja, ao passo que ao imigrante é permitida sua entrada e permanência, 

novas políticas devem ser desenvolvidas e implementadas para que o imigrante não 

apenas “viva no Brasil”, mas que possa engajar-se à sua comunidade para nela participar 

e com ela contribuir. 



57 

 
Assim, concluímos este tópico conceitual reconhecendo que as garantias aos 

migrantes/imigrantes devem ser tomadas no sentido de que esses indivíduos, ao 

buscarem o próprio desenvolvimento, possam também contribuir com o desenvolvimento 

social, econômico e cultural da comunidade destino. 

No capítulo que se segue, apresentamos um quadro atual e globalizado relativo à 

migração internacional. A partir de dados jornalísticos e documentais procuramos mostrar 

que vimemos tempos de crise migratória sem precedentes, em que um número muito 

elevado de indivíduos é forçado a deixar seus países de nascimento para fugir de 

situações que envolvem riscos de vida em locais de grave perseguição política, conflitos 

sociais armados, guerras, catástrofes naturais, privações de direitos relativos à dignidade 

humana: alimento, trabalho, saúde, educação etc. 
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4 CENÁRIO DA MIGRAÇÃO INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEA 

 

No capítulo anterior deste trabalho apresentamos o entendimento conceitual 

relativo a migração, desenvolvimento e direitos humanos, os quais são importantes para 

a compreensão do estudo.  Além disso, procuramos ampliar a noção de o que é ser um 

migrante, com base em aspectos sociais relevantes e atuais. Neste quarto capítulo, 

apresentamos uma análise do cenário contemporâneo concernente à migração 

internacional ao redor do mundo, procurando contemplar exemplos desde locais mais 

distantes como a Europa e os Estados Unidos, bem como países da América Latina e, 

ao concluirmos o capítulo, procuramos discutir o modo como o Brasil está, portanto, 

inserido em uma realidade que não é apenas local, mas global. 

O conceito de migrar é sempre o mesmo, o que mudam são as condições, os 

cenários, os tempos, os povos, os motivos, as proporções. A migração ocorre a todo o 

momento, dentro ou fora das fronteiras, dos territórios linguístico-culturais. Durante o 

andamento desta pesquisa, as notícias diárias revelavam a proporção de uma crise 

migratória internacional sem precedentes. Como vemos: 

 

o mundo está testemunhando o maior nível de deslocamento forçado em 
décadas. Hoje, mais de 40 milhões de pessoas estão deslocadas dentro de 
países, enquanto o número de refugiados e dos que buscam asilo já excedeu 24 
milhões (ONU, 2016, p. 3, tradução nossa) 

 

Enquanto para muitos migrar possa soar como uma opção pessoal e unilateral, a 

realidade atual apresenta um cenário de crise humanitária, na qual migrar representa o 

abandono forçado do próprio lar e, ao mesmo tempo, a reivindicação do direito à vida e 

de ser aceito em um novo território. Nesse “reivindicar”, muito entra em jogo, e migrar se 

apresenta como um estado de trânsito, de não pertencimento, de luta pela identidade, de 

crise de identidade, de busca, de disputa, de criminalização/discriminação. 

Em 13 de novembro de 2016, uma das notícias veiculadas pelo jornal inglês/galês 

The guardian fez referência à fala do recém-eleito presidente dos Estados Unidos da 

América, para o mandato de 2017-2020, Donald Trump: 
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Figura 1: Planos de Donald Trump para imigração: começam por deportar 3 milhões de 
“criminosos”.   

 

Fonte: The Guardian – UK/Whales. Notícia do dia 13 nov. 201614. 
 

A Figura1 mostra uma fala de Donald Trump na qual ele se utiliza da expressão 

“criminosos” para se referir a milhares de imigrantes que vivem nos Estados Unidos sem 

serem “legalmente bem-vindos”. Nessa fala, imigrantes sem visto de permanência são 

indistintamente referidos como foras-da-lei, um termo que acaba por equiparar imigrantes 

com contraventores de outra ordem legal qualquer. Com alguns dias de antecedência, 

em outubro de 2016, o jornal francês Le Monde anunciava a desocupação forçada da 

Floresta de Calais, na França: 

 

Figura 2: Em Calais, a evacuação da “floresta” iniciou-se “sob calma” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fonte: LECLERC (2016), Le Monde. Notícia de 24 out. 2016.15 

                                            
14 Disponível em: <https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/13/trump-deportation-immigration-
criminals>  Acesso em 13 nov. 2016. 
15 Disponível em <http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/10/24/a-calais-l-evacuation-
de-la-jungle-a-commence_5019156_1654200.html#UYU8KcyMMs7jCELg.99>. Acesso em 13 nov. 2016. 
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Na figura 2, a “Selva de Calais” é considerada como um dos símbolos da crise 

migratória mundial contemporânea por ser um dos locais de abrigo de milhares de 

imigrantes refugiados, em sua maioria afegãos, eritreus e sudaneses. A França faz uma 

força tarefa para distribuí-los em cerca de 450 centros de acolhimento em todo o país, 

mas muitos deles não aceitam sair do acampamento por terem como objetivo final a ida 

até o Reino Unido. O que é mais incerto, no entanto, é o que será das cerca de 1,3 mil 

crianças que estão desacompanhadas de qualquer familiar (LECLERC, 201616). 

Outra situação amplamente divulgada no mundo diz respeito aos milhares de sírios 

fugitivos de guerra. Conforme Figura 3, relativa à matéria assinada por Bixler e Martinez 

(2016)17, da rede de notícias Cable News Network (CNN), nos últimos anos a Síria se 

tornou o país com o maior número de pessoas que deixaram uma nação, “Uma em cada 

cinco pessoas deslocadas no mundo é Síria. ” 

 

Figura 3: Guerra forçou metade de todos os Sírios a sair de casa. Aqui está onde eles 
foram. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: BIXLER e MARTINEZ – CNN (2016). Atualizado em 18 abr. 201614. 
 

  

                                            
16 Disponível em <http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2016/10/24/a-calais-l-evacuation-
de-la-jungle-a-commence_5019156_1654200.html#UYU8KcyMMs7jCELg.99>. Acesso em 13 nov. 2016. 
17 Disponível em <http://edition.cnn.com/2015/09/11/world/syria-refugee-crisis-when-war-displaces-half-a-
country/index.html>. Acesso em 13 nov. 2016. 
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4.1 Cenário latino-americano 

 

Na América Latina, podemos mencionar a Costa Rica como uma das nações 

latinas que mais recebem imigrantes por sua posição estratégica na América Central. 

Esse país acaba se tornando tanto destino final quanto passagem de migrantes que 

seguem em direção aos países americanos do Hemisfério Norte. 

Em matéria publicada no La Nación, conforme Figura 4, Mora (2013) fala da 

imigração na Costa Rica, mostrando a possibilidade de um olhar pela acolhida e pelo 

desenvolvimento. O texto cita a 68.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova 

Iorque, durante a qual a Costa Rica firmou seu compromisso com o “Segundo Diálogo de 

Alto Nível”, assumindo uma posição inclusiva frente à questão migratória. 

 

Figura 4: Costa Rica: migrações e desenvolvimento. 

Fonte: La Nación. Publicado em 20 nov. 2013.18 

 

Sem a possibilidade de citarmos todas as referências de migração ao redor do 

mundo, dos exemplos citados, já percebemos diferentes realidades migratórias e 

diferentes posturas das nações de acolhida: a criminalização imigratória nos Estados 

Unidos, a tentativa de realocação de imigrantes na França, e a tentativa de acolhida e 

                                            
18 Disponível em: <http://www.nacion.com/opinion/foros/Costa-Rica-migraciones-
desarrollo_0_1379462048.html>. Acesso em 14 nov. 2016. 
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inclusão na Costa Rica. A percepção costa-ricense sobre a imigração, de acordo com o 

La Nación, Figura 4, é a de que o imigrante, se acolhido de modo adequado, traz 

contribuições relevantes à economia e à cultura do país. 

 

La inmigración ha sido un factor importante para el avance en sectores clave 
como el comercio, la agricultura y la infraestructura. Nuestra cultura, también, se 
ha enriquecido con su aporte y debemos reconocer sin reparos, la contribución 
de la migración en la construcción de nuestras naciones. (MORA, 2013)19. 
  

Foi na Costa Rica, durante a nossa participação no Seminário Internacional 

Culturas e Desenvolvimento (SICDES)20, realizado em julho de 2016, nas províncias de 

Heredia e San Ramon, e sediado por duas universidades costa-ricenses (Universidad 

Nacional de Costa Rica – UNA e Universidad de Costa Rica – UCR), que tomamos 

conhecimento da realidade a respeito da migração em diversos países latino-americanos. 

Relatos compartilhados por participantes do SICDES apontam para a triste 

realidade da migração infantil desacompanhada de crianças de diversas nações que 

partem em busca de uma vida melhor ou mesmo da reunião familiar saindo do México 

em direção aos Estados Unidos. Os casos de migração infantil desacompanhada ganham 

destaque não só pela particularidade da merecida atenção humanitária, mas por sua 

expressividade em números: um aumento de 333% de 2013 a 2015 (de 5.596 para 

18.650 respectivamente) e por sua diversidade de nacionalidades, como podemos 

confirmar nos dados relativos a 2015 publicados pela Unicef-México [2015?]: 

 

                                            
19 Em livre tradução: A imigração foi um fator importante para o avanço em setores-chave como o comércio, 
a agricultura e a infraestrutura. Nossa cultura, também, enriqueceu-se com seu aporte e devemos 
reconhecer sem reparos, a contribuição da migração na construção de nossas nações. Disponível em: 
<http://www.nacion.com/opinion/foros/Costa-Rica-migraciones-desarrollo_0_1379462048.html>. Acesso 
em 14 nov. 2016. 
20 O Seminário Internacional Culturas e Desenvolvimento (SICDES), já em sua terceira edição, teve sua 
origem nas discussões e investigações realizadas pelo Grupo de Pesquisa Ethos, Alteridade e 
Desenvolvimento (GPEAD), vinculado ao Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCHC) e ao Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB). Esta terceira edição foi organizada por seis universidades, sendo três brasileiras: a Universidade 
Regional de Blumenau (FURB), a Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) e 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR - Câmpus Pato Branco); e três universidades costa-
ricenses, Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Universidad de Costa Rica (UCR) e 
Universidade Estatal a Distância (UNED). 
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El 97% de los niños migrantes en 2015 provenía de Honduras (27.4%), Guatemala 
(49.6%) y El Salvador (20.5%). La mayoría de ellos eran adolescentes de entre 12 
y 17 años. En el mismo año hubo más de 11 mil eventos de repatriación de niñas, 
niños y adolescentes migrantes mexicanos desde Estados Unidos. De ellos el 84% 
(9,841) viajaban sin la compañía de un adulto. (UNICEF [2016?])21 
 
 

Nosso intuito, até aqui, neste quarto capítulo, foi de mostrar que o movimento 

humano não se dá de modo isolado em uma ou outra parte do globo terrestre, e que 

diferentes países percebem a migração a partir de diferentes pontos de vista. Enquanto 

alguns procuram atender ao imigrante em sua humanidade e administrar a situação 

politicamente de modo a incluí-lo na participação social, outros países fecham suas 

fronteiras e criminalizam a migração não-documentada, o que não têm impedido que 

mesmo crianças e adolescentes tentem seguir os passos de seus pais ao fugir de 

situações degradantes de vida e na busca pela reunião familiar. 

Um exemplo a ser citado, dessa busca por melhores condições de vida é 

decorrente do conturbado momento político e econômico que vive a Venezuela. Como 

consequência, um grande número de venezuelanos tem deixado o país em direção ao 

Brasil e a outros países latino-americanos. De igual modo, situações aparentemente 

distantes de nós também têm seus impactos sentidos no Brasil. Sobre essas duas últimas 

situações discorremos abaixo. 

 

4.2 Brasil no cenário global de migrações internacionais 

 

Neste tópico, pretendemos apresentar alguns exemplos de imigração no Brasil a 

fim de demonstrar, como em Zamberlam (2014, p. 15), que no Brasil e especialmente na 

região Sul, embora “continue preponderante a presença de imigrantes de tradicionais 

países europeus, latino-americanos e asiáticos [...], um percentual menor, oriundo de 

outros países da África, Ásia e Caribe, tem criado novo fluxo imigratório para o Brasil”. 

                                            
21 Em livre tradução: 97% das crianças migrantes em 2015 proveio de Honduras (27,4%), Guatemala 
(49,6%) e El Salvador (20,5%). A maioria delas eram adolescentes entre 12 e 17 anos. No mesmo ano 
houve mais de 11 mil eventos de repatriação de meninas, meninos e adolescentes migrantes mexicanos 
por parte dos Estados Unidos. Desses, 84% (9.841) viajavam sem a companhia de um adulto. Dados da 
base mexicana do United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF). Disponível em: 
<https://www.unicef.org/mexico/spanish/17043.html>. Acesso em 10 fev. 2017. 
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Em referência a essa diversidade de origens étnicas e geográficas de imigrantes que têm 

adentrado o país, Zamberlam (2014) se utiliza da expressão “novos rostos”. 

Considerando o quadro crítico e de proporções mundiais, nosso intuito é dar mais 

atenção aos casos de migração forçada, quer na busca por refúgio de guerra, por razões 

de calamidades humanitárias, ou mesmo na busca pela sobrevivência por melhores 

condições socioeconômicas, fatores que afastam os imigrantes de quase todos os 

vínculos que lhes são familiares: a pátria, a família, os amigos, a cultura, a religião, a 

língua. 

Durante a pesquisa, deparamo-nos com a dificuldade de encontrar números 

oficiais e exatos sobre a imigração no Brasil. Observamos, em primeiro lugar, que isso 

se deve à própria condição do imigrante, de estar em movimento. Em segundo lugar, um 

grande número de imigrantes simplesmente permanece no país sem ter efetuado seu 

registro, assim, não constam nos relatórios de órgãos oficiais como expressa a Polícia 

Federal. Nos relatórios apresentados “são esperadas discrepâncias e eventuais 

omissões naturais [...]”. Além disso, “não é possível aferir o quantitativo de imigrantes 

ilegais no país.” (DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL, 201622). 

O Brasil é um dos 193 países-membro da Organização das Nações Unidas (ONU), 

figurando entre os 51 que são considerados membros fundadores da organização. Esse 

fato, somado às políticas nacionais relativas à migração23, bem como à recém 

sancionada Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que institui a Lei de Migração, revelam 

um Brasil que tem se tornado destino final para muitos imigrantes ao longo dos anos. 

Abaixo, apresentamos um gráfico com dados da Polícia Federal em que constam 

as seis nacionalidades estrangeiras com maior registro de entrada no Brasil entre 2011 

e fevereiro de 2017. É importante notar que esse registro comporta todos os tipos de 

entrada, e que indivíduos que apenas atravessam a fronteira sem se apresentarem ao 

departamento de migração, como é o caso de muitos venezuelanos que acabam não 

constando nos números oficiais como abaixo. 

                                            
22 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. Mensagem eletrônica n.º 018/2016-SIC/DIREX/DPF. 
Brasília, 2016. Disponível em: <(www.acessoainformacao.gov.br/sistema>. Acesso em 08 jun. 2017. 
23 A Lei 6.815/80, que dispõe sobre a situação jurídica do estrangeiro no Brasil, revogada pela Lei nº 
13.445/2017, e o Decreto n.º 86.715/81 que criou o Conselho Nacional de Imigração. Sobre essas normas 
não consta revogação expressa. 
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Gráfico 1: Seis nacionalidades com maior número de estrangeiros registrados no Brasil  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa extraídos do Departamento de Polícia Federal, do Sistema Nacional de Cadastro 
e Registro de Estrangeiros 24 

 

O Gráfico 1 mostra que antes de 2012, por exemplo, cidadãos haitianos não 

figuravam nos relatórios da Polícia Federal. Após 2012, porém, nota-se o aumento 

abrupto da média de registros, chegando em 2017 com mais de 42,0 registros (por mil). 

As cifras relativas aos haitianos coincidem com a publicação da Resolução Normativa nº 

97/2012 do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), visando à concessão de visto 

permanente por razões humanitárias a nacionais do Haiti. A decisão foi tomada após o 

agravamento das condições de vida da população haitiana em decorrência de um 

terremoto em 2010, e, desde então, o Brasil já acolheu cerca de 80 mil imigrantes 

haitianos com a concessão de visto humanitário e residência permanente (EBC, 2016)28. 

Com 229.699 mortes ao longo dos últimos 20 anos, o Haiti é o país com o maior 
número de vítimas fatais por catástrofes naturais, segundo relatório da 
Organização das Nações Unidas (ONU), divulgado hoje (13). O desastre mais 
mortal dos últimos 20 anos foi o terremoto de janeiro de 2010, que matou mais 
de 220 mil pessoas. O Haiti passou ainda por três anos de seca relacionada ao 

                                            
24 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL. Mensagem eletrônica n.º 213/2017-SIC/DIREX/PF. 
Disponível em: <(www.acessoainformacao.gov.br/sistema>. Acesso em 08 jun. 2017 
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El Niño antes de ser atingido, no último dia 4 de outubro, pelo furacão Matthew, 
que deixou até agora quase 500 mortos, na contagem oficial. (EBC, 2016).25 

Em 2013 o Brasil também abriu acolhida para pessoas afetadas pelo conflito 

armado na República Árabe Síria, assim, publicou-se a Resolução Normativa nº 17/2013 

do Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE, dispondo sobre a concessão de 

visto especial por razões humanitárias. 

Outro exemplo a ser citado é fruto da situação econômica da Venezuela, 

resultando no aumento de pedidos de refúgio de venezuelanos para o Brasil de 9 em 

2014 para 2.230 em 2016, chegando a 1.035 até março de 2017. Nesses dados não 

estão incluídos venezuelanos que apenas vivem no Brasil sem o registro na Polícia 

Federal (ROSSI, 2017)26, fato que impede sua real contagem e inclusão em gráficos da 

Polícia Federal ou do CONARE, por exemplo. 

Esses exemplos demonstram a participação ativa do Brasil no cenário global de 

migração internacional. Como se pode ver abaixo, dados do CONARE (2016) 

demonstram o grande aumento de solicitações de refúgio ao Brasil desde 2010. 

 

Figura 5: Aumento de solicitação de refúgio no Brasil entre 2010 e 2015 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CONARE (2016, p. 16) 

                                            
25 Empresa Brasil de Comunicação S/A. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-
10/haiti-e-o-pais-com-maior-numero-de-mortes-por-catastrofes-naturais-diz-onu 
26 ROSSI, MARINA. Na Venezuela não há comida, mas no Brasil sim”: a nova fuga da fome na fronteira do 
norte. Em: Brasil/Él País, março de 2017. Disponível em: 
<read:http://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/11/politica/1489193658_888279.html>. Acesso em 08 jun. 
2017 
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Na figura 5 os números mostram que enquanto entre 2010 e 2015 houve aumento 

de 2.868% nas solicitações de refúgio ao Brasil, o reconhecimento de refugiados no 

mesmo período cresceu apenas 127% de 2010-2016, visto que nem todo imigrante se 

enquadra no status legal de refugiado. Ou seja, cada ato migratório se dá em 

determinadas condições, e é com base nelas e nos parâmetros da legislação brasileira 

que os casos são analisados. 

Enquanto no presente capítulo procuramos apresentar o cenário mundial relativo 

às grandes migrações internacionais, no próximo capítulo nos dedicamos a apresentar o 

locus da pesquisa e a refletir sobre como no passado o município pesquisado foi 

constituído por povos imigrantes, e como atualmente percebemos que Francisco Beltrão 

– PR participa dos movimentos globais de migração internacional, quer pela saída de 

brasileiros que decidem viver em outra parte do mundo, quer pela chegada de indivíduos 

de diversas nacionalidades e que, posteriormente, encontram em Francisco Beltrão, 

oportunidades para continuar/restabelecer seus projetos de vida. Ressaltamos que é 

apenas este último grupo, o de imigrantes, que participa deste estudo. 
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5 FRANCISCO BELTRÃO: APRESENTAÇÃO DO CAMPO E DOS PROCEDIMENTOS 
DE PESQUISA 

 

No capítulo anterior, apresentamos uma análise do cenário contemporâneo 

concernente à migração internacional ao redor do mundo, procurando contemplar desde 

locais mais distantes como a Europa e os Estados Unidos, bem como países da América 

Latina. Ao final do Capítulo 4, discutimos o modo como o Brasil está, portanto, inserido 

em uma realidade que não é apenas local, mas global. 

O presente capítulo, por sua vez, é dedicado à caracterização do locus da 

pesquisa pela apresentação de um panorama sobre a formação histórica do município e 

sobre como a paisagem social sofreu mudanças, ao longo do tempo e na atualidade, com 

a chegada dos muitos imigrantes responsáveis por uma frente de ocupação. Tratamos, 

ainda, de apresentar os procedimentos metodológicos para a pesquisa de campo 

exploratória. 

 

5.1 A caracterização do campo de pesquisa 

 

Esta pesquisa foi realizada no município de Francisco Beltrão, na região sudoeste 

do estado do Paraná – Brasil. Trata-se de um município com população estimada de 

8.943 habitantes (IBGE, 2016) e cujos primeiros registros de “ocupação” mais 

significativos remetem ao ano de 1943. 

Francisco Beltrão é um município historicamente povoado por dois grupos 

principais: os antigos habitantes, povos nativos; e os imigrantes internacionais e seus 

descendentes, em sua maioria europeus. Na atualidade, contudo, Francisco Beltrão 

também se tornou destino de imigrantes advindos de outras regiões do mundo como 

África, Ásia, Caribe e outros países da América Latina. 

Na Figura 6, abaixo, o município pode ser visualizado no destaque em amarelo em 

sua localização no estado do Paraná e na região Sul do Brasil. 

 

  



69 

 
Figura 6: Localização geográfica do município de Francisco Beltrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Mondardo (2007)27 

 

5.1.1 Formação histórico-étnica do sudoeste do Paraná: identidade de imigrante e a 

mudança da paisagem social 

 

A formação étnico-cultural da região sudoestina do estado do Paraná pode ser 

considerada como diversificada mesmo antes da chegada massiva de descendentes de 

europeus, pois, conforme relatos de Maranhão, do Museu Paranaense28, é confirmada a 

presença de ao menos três grandes etnias indígenas no Paraná, a saber: os Guaranis, 

os Kaingangs e os Xetás. Sendo Guaranis e Kaingans os mais reconhecidos como 

habitando a região sudoeste. Além da presença indígenas, Boneti (2005) afirma que 

conhecer a história, a cultura e o processo de construção da infraestrutura sudoestina do 

                                            
27 Disponível em: < http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-239.htm>. Acesso em 10 fev. 2017. 
28  Disponível em: <http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=68>.  
Acesso em 10 fev. 2017. 

 

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-239.htm
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Paraná deve considerar a presença dos chamados caboclos. Mondardo (2008, p. 18) 

ratifica essa presença e descreve a figura do caboclo como “[...] uma espécie de “pré-

colonizador” do sudoeste paranaense [...]”, responsável inclusive pela abertura de 

caminhos em meio à mata fechada e, de certo modo, orientando futuras ocupações 

regionais. 

 

Certo é que os caboclos constituíram uma sociedade muito importante para a 
colonização do Sudoeste paranaense e que, hoje, estão reduzidos e espraiados 
em meio à sociedade constituída/construída de migrantes que se fixou e 
transformou a região. Sem sombra de dúvida, o movimento migratório 
abarcanhou a sociedade cabocla, dizimando sua cultura e, principalmente, 
transformando seu modo particular de vida. (MONDARDO, 2008, p. 19) 

 

Ao passo que indígenas e caboclos sofreram perdas sociais ao se tornarem 

minorias populacionais, suas culturas influenciaram o modo de vivência de imigrantes 

recém-chegados, deixando marcas indeléveis a toda a região sudoestina: 

 

É grande a influência que o paranaense recebeu desses grupos indígenas. Na 
culinária, além do consumo da erva-mate fria ou quente, adotamos o costume de 
preparar alimentos com mandioca, milho e pinhão, como o mingau, a pamonha e 
a paçoca. No vocabulário é frequente o uso de palavras de origem Guarani para 
designar nomes de espécies nativas de frutas, vegetais e animais. Podemos citar 
como exemplos: guabiroba, maracujá, butiá, capivara, jabuti, biguá, cutia. De 
origem Kaingang temos os nomes de municípios como: Goioerê, Candói, Xambrê 
e Verê. (MARANHÃO, [201-?])16. 

 

A partir da primeira metade do século XX, esses primeiros habitantes, indígenas e 

caboclos, deparam-se com uma grande frente de ocupação e povoação da região, cujo 

ano de início não é muito preciso. Lazier (1986), Leme (2015) e Wachowicz (1987) 

destacam o ano de 1943 como um dos primeiros marcos de transformação populacional 

da região por meio dos movimentos migratórios, isso porque naquele ano o presidente 

Getúlio Vargas assinou o Decreto-lei nº 5.812/1943, que tratava da criação de territórios 

federais nas regiões de fronteira com outros países. O ano de 1943, então, é visto como 

um marco a partir do qual se fomenta a vinda de mais força de trabalho para a região 

oeste do estado, o que incrementaria a agricultura e permitiria o aumento de produção 

alimentícia (BERNARTT, 2006). Lazier (1986) e Leme (2015) também citam o mesmo 
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ano como sendo o da promulgação do Decreto nº 12.417/1943 de criação da Colônia 

Agrícola Nacional General Osório (CANGO), como vemos no trecho a seguir: 

 

O processo de colonização do Sudoeste Paranaense pode ser dividido em três 
momentos: 1) A criação da CANGO (Colônia Agrícola Nacional General Osório) 
em 1943; 2) A presença e a atuação da CITLA (Clevelândia Industrial e Territorial 
Ltda.) de 1950 a 1957; e 3) A criação e funcionamento do GETSOP (Grupo 
Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná) de 1962 a 1973. (LEME, 2015, 
p. 79). 

 

Por ser um órgão público, como aponta Lazier (1986, p. 56-59), a criação da 

CANGO operou como suporte ao povoamento da região, visto que “lotes de terra eram 

distribuídos gratuitamente, o que era mais um fator de migração interna para a região”. 

Leme (2015, p. 129-130) confirma a criação da CANGO como atrativo para “Muitos 

Gaúchos e Catarinenses, descendentes principalmente de Alemães e Italianos”. Apesar 

de sua criação oficial em 1943, a sede definitiva da CANGO só foi instalada em Francisco 

Beltrão, então denominada de Vila Marrecas, no ano de 1946. 

 

[...], por conta da picada existente foi preciso antes de tudo, transformar a picada 
numa estrada. No ano seguinte, foi criada a sub-sede no Rio Santana, chegando 
à Vila Marrecas apenas em 1946. Para realizar esta ligação foram usadas 
máquinas que pertenciam a CANGO. (LEME, 2015, p. 80). 

 

Mais tarde, em 14 de novembro de 1951, a localidade foi elevada à categoria de 

sede do município e em 14 de dezembro de 1952 acontece sua instalação oficial (IBGE, 

201629). Com a chegada da frente de colonização e o estabelecimento do município, a 

paisagem social da região passa a mudar, dando espaço aos colonos vindos dos estados 

do Sul que, como já dito, eram em sua maioria descendentes de Europeus. 

 

5.1.2 As mudanças na paisagem social sudoestina entre 1919 e 1952 

 

O processo de chegada de imigrantes sulistas e de povoamento regional não pode 

ser concebido sem que ao menos tracemos um panorama de eventos relevantes com 

                                            
29 Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/4108403>. Acesso em 14 fev. 2017. 
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base nos dados históricos contidos em estudos como os de Boneti (2005), Leme (2015), 

Mondardo (2008) e Maranhão [201-?])30. Esse período, entre 1919 e 1952, trouxe 

grandes mudanças regionais em termos de domínio das terras e, consequentemente, de 

domínio cultural e configuração étnica. 

A partir desses estudos, criamos um gráfico que demonstra a existência de 

relações dialógicas encadeadas por diferentes movimentos de disputa por terras e 

recursos naturais entre os povos que já habitavam a região sudoeste do Paraná; as novas 

levas de imigrantes; e as grandes companhias de colonização e de extração de recursos. 

 

Figura 7: Região sudoeste do Paraná entre 1919 e 1952: interesses e conflitos de 
interesses 

 

Fonte: Baseado em dados de Boneti (2005), Leme (2015), Mondardo (2008) e Maranhão [201-?]). 
 

Na figura 7, por nós desenvolvida com base nas informações fornecidas por 

pesquisadores da formação regional do sudoeste do Paraná, arrolamos no círculo azul 

alguns fatores que serviram como contextos determinadores de movimentos migratórios 

para essa região entre os anos de 1919 e 1952. A seleção desses fatores se deu a partir 

das próprias leituras do histórico de formação regional. 

                                            
30 Disponível em: <http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=68>.  
Acesso em 10 fev. 2017. 
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Nos círculos vermelho e amarelo, à esquerda e à direita do círculo azul 

respectivamente, elencamos diversos atores sociais que, conforme relatos históricos, 

compuseram a paisagem populacional e de ocupação naquele período: habitantes 

nativos e caboclos; a frente imigrante de colonização e suas atividades de subsistência 

como no caso do cultivo agrícola e criação de gado; as empresas/companhias de 

extração de madeiras e de colonização. Possivelmente há mais fatores condicionantes 

e/ou outros atores sociais que poderiam ser citados, porém, o quadro não visa ser 

exaustivo, mas explicativo. 

Notadamente, vemos na Figura 7 o estabelecimento de interesses e/ou conflitos 

de interesses na disputa por um território e por condições de subsistência originados 

principalmente por conta do “novo” modelo de produção (capitalista) que acabava de se 

instaurar na região. Para melhor compreensão, tomaremos como exemplo, de modo 

aleatório, o item contextual Mata de Araucárias, contido no círculo azul. 

A existência da mata de araucárias funcionava como um contexto propício para a 

vivência dos indígenas, principalmente Kaingangs (MARANHÃO [201-?]31), e dos 

caboclos que firmaram residência nas matas, proporcionando-lhes abrigo e alimento 

vindo de suas pinhas (MONDARDO, 2008). Contudo, para a colonização que se iniciava 

e que trazia consigo um outro modelo de produção e de vivência, o modelo capitalista, 

conforme Leme (2015), a existência dessa mata influenciava dois tipos de movimentos: 

inicialmente, o movimento de desinteresse no cultivo de terras por parte do imigrante 

recém-chegado, visto que funcionava como dificultador da produção agrícola e pecuária, 

haja vista a crença de que as terras de araucárias eram menos férteis apesar de planas. 

De outro lado, as mesmas matas influenciavam o movimento de interesse de empresas 

de exploração de madeira, havendo o chamado desbravamento das terras 

(MONDARDO, 2012). 

Assim, pelos trabalhos das companhias colonizadoras, como é o exemplo da já 

citada CANGO, fomentou-se movimento de chegada de levas de famílias sulistas em 

                                            
31 Disponível em: < http://www.museuparanaense.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=68>. 
Acesso em 10 fev. 2017. 
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busca de terras produtivas, enquanto as empresas de extração madeireira contribuíam 

para a abertura das terras. 

Com a possibilidade da venda da madeira, a atividade de extração de araucárias 

passou a influenciar o movimento de chegada e permanência dos imigrantes 

(MONDARDO, 2012). O desbravamento das matas permitia o estabelecimento do 

imigrante e sua família, a realização de atividades de comércio e de produção 

agropecuária. Para o proprietário, a madeira serviu como matéria prima para construção 

de casas, confecção de móveis e geração de renda pela venda do que era excedente, 

por outro lado, há relatos de que as sementes das araucárias serviram de garantia de 

subsistência pelo fornecimento de alimento nutritivo às pessoas e aos animais, o que 

também auxiliou no estabelecimento dos muitos recém-chegados (LEME, 2005). 

Como podemos ver no exemplo de encadeamento de movimentos da figura 7, 

poderíamos seguir ligando os fatores de contextualização com diferentes fatores 

geradores e/ou impeditivos de movimentos humanos e assim por diante de novos 

movimentos e de novos contextos numa cadeia que ousamos chamar de infinita. 

Em tal cadeia, enquanto as condições daquele tempo e lugar eram favoráveis à 

chegada e/ou presença de algum agrupamento/organização humana, ao mesmo tempo, 

geravam conflitos de interesse em relação a outro agrupamento/organização humano/a. 

Por exemplo, enquanto um grupo indígena ou de colonização imigrante se movimentava 

pelas terras, outro poderia responder de modo pacífico ou com a luta por seu território. 

De modo similar, enquanto os estados do Sul diziam-se com mão de obra excedente, o 

governo responde à demanda populacional pela promulgação de leis de ocupação e 

início da “limpeza” de terras do sudoeste Paranaense; ao mesmo tempo, outros 

colonizadores, ao sentirem sua posse prévia ameaçada, (co)respondem com a luta 

judicial pela tomada de terras, como é o exemplo da criação da Clevelândia Industrial e 

Territorial Ltda  - CITLA em 1950; enquanto isso, tanto caboclos quanto indígenas 

respondem a esse cenário quer pela fuga, quer pela resistência. 

As empresas madeireiras, há muito instaladas nas localidades, mantêm seu 

trabalho de desmatamento e retirada de madeira; em contrapartida, descendentes de 

italianos e alemães seguem o fluxo de saída de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

atraídos pela propaganda feita das terras do Sudoeste do Paraná. Ainda nesse cenário 
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de ocupação, com atuação governamental e da sociedade civil, desencadeou-se uma 

nova resposta, uma revolta dos colonos posseiros à tentativa da CITLA de retirar-lhes 

suas terras. Novamente o governo (co)responde à revolta dos colonos e cria o GETSOP 

(Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste do Paraná), em 1962, numa tentativa de 

resolver a questão da titulação de terras. 

Como vemos, os desdobramentos dialógicos, por assim dizer, gerados pelo 

movimento e pela relação de interesses ou pelo conflito de interesses nos mostram que 

a partir de um movimento “inicial” uma série de outros surgem em resposta, em 

(co)respondência àquele primeiro movimento, numa corrente infinda de outras relações. 

Ao longo daqueles anos e dos subsequentes, a região sudoeste do Paraná 

recebeu ainda imigrantes de outras etnias, sendo facilmente observável, nos dias atuais, 

a presença de descendentes de poloneses; portugueses; espanhóis; de africanos outrora 

escravizados que ainda habitam remanescentes quilombolas; de povos latinos como 

uruguaios, argentinos, paraguaios; de árabes, e dos que se dizem filhos da miscigenação 

de imigrantes com povos indígenas do local e de outros países sulistas. 

Pelo relato da formação regional do Sudoeste do Paraná e, consequentemente, 

do município de Francisco Beltrão, compreendemos que sua paisagem social e étnica se 

compõe majoritariamente por descendentes de povos emigrados de países europeus. No 

passado, esses imigrantes encontraram no município e na região um local para se 

estabelecer, se desenvolver e promover desenvolvimento com o benefício de uma 

legislação protetiva e incentivadora da presença do imigrante europeu, como apontado 

também no Capítulo 3. Com o objetivo de provocar a reflexão e o diálogo, 

compreendemos que os “novos rostos” (ZAMBERLAM, 2014) que hoje imigram no Brasil, 

mesmo que em menor proporção e intensidade, são tão dignos quanto aqueles de outrora 

de participar em nossas comunidades, nelas poder se desenvolver e com elas poder 

contribuir, daí a necessidade de uma legislação que além de receber o imigrante, dê 

conta de acolhê-lo de modo a garantir-lhe espaço de estabelecimento e participação 

social.   
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5.2 A caracterização dos procedimentos de pesquisa em Francisco Beltrão 

 

 

Para compreender como o município de Francisco Beltrão continua, nos dias de 

hoje, a participar dos movimentos de migração internacional pela recepção de imigrantes 

de diferentes regiões do mundo, realizamos nossos trabalhos como pesquisa de campo 

de caráter exploratório. Com base nas orientações de Gil (2002, p.42), esse tipo de 

pesquisa é útil para a obtenção de “maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. [...]. Seu planejamento é, portanto, 

bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado. ”. 

A fim de melhor organizar o estudo e mesmo a presente explanação, dividimos a 

pesquisa nas seguintes etapas: pré-exploratória, exploratória, de organização de dados, 

de classificação e de análise de dados. Cada uma das etapas será apresentada a seguir. 

  

a) Etapa pré-exploratória 

  

Corresponde ao início do planejamento da pesquisa, contemplando a tomada de 

conhecimento bibliográfico, teórico-metodológico e de reconhecimento da localidade 

onde é realizada a pesquisa. Nesta etapa, portanto, tratamos de conhecer teorias da 

linguagem, fontes relativas aos conceitos-base do trabalho como: migração/migrante, 

direitos humanos, material jornalístico-documental que nos revelasse o quadro atual da 

migração internacional no Brasil e no mundo. 

Nesse mesmo período, foi possível compreender o problema de pesquisa a fim de 

que estivesse em conformidade com as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa da 

UTFPR e do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa; conforme aprovação pelo parecer 

n.º 1544529 de 14 de maio de 2016. 
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b) Etapa exploratória 

  

Com base em Minayo (2008, p. 353-354), dividimos a etapa exploratória em duas 

fases, sendo a primeira para a investigação do contexto sócio-histórico do grupo a ser 

entrevistado, visto que passamos a realizar visitações em ambientes públicos e privados 

a fim de levantar dados sobre a presença de imigrantes internacionais no município de 

Francisco Beltrão. Essa etapa mostrou-se propícia para o levantamento de dados 

quantitativos e qualitativos. Gil (2002, p.130) também aponta a etapa exploratória como 

“um período de investigação informal e relativamente livre, no qual o pesquisador procura 

obter, tanto quanto possível, o entendimento dos fatores que exercem influência na 

situação que constitui o objeto de pesquisa. ” 

Como um segundo passo da etapa exploratória, no encontro com fatos empíricos, 

como sugere Minayo (2008), passamos a realizar entrevistas a partir de roteiro 

semiestruturado, também com base em Gil (2002), cujas respostas foram obtidas por 

gravação de arquivos de áudio devidamente autorizados em termo de consentimento livre 

e esclarecido.  

Para a pesquisa empírica, buscamos ouvir imigrantes internacionais maiores de 

18 anos, vindos preferencialmente de países não lusófonos, estabelecidos em Francisco 

Beltrão, e que pudessem relatar suas experiências de aprendizado da Língua 

Portuguesa. Também buscamos ouvir um grupo de docentes responsáveis por ações 

existentes no município. 

 

c) Etapa de organização de dados 

  

A ordenação de dados é um passo que “engloba tanto as entrevistas como o 

conjunto do material de observação e dos documentos populares e institucionais, 

referentes ao tema [...]” em questão (MINAYO, 2008, p. 356).  No caso das entrevistas, 

a ordenação se deu pela transcrição dos áudios com o uso de técnicas desenvolvidas 

pelo grupo NURC/SP e organizadas por Preti (1999). Tais técnicas permitiram a 

transcrição padronizada, formando um corpus textual que contempla marcadores da fala 

oral como pode ser visto no quadro abaixo. 
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Quadro 3: Normas para transcrição de entrevistas 

OCORRÊNCIAS  SINAIS  EXEMPLIFICAÇÃO*  

Incompreensão de palavras ou 
segmentos  

( )  aprende ( ) português em nosso país? 

Hipótese do que se ouviu  (hipótese)  sim (eu chego aqui) tenho que procurar... 

Truncamento (havendo 
homografia, usa-se acento 
indicativo da tônica e/ou timbre)  

/  esses dias... atrás... um siri/ sens/ 
senegalês... 

Entonação enfática  Maiúscula  ELE É UM PROFESSOR... mesmo que 
eles son estrangeiro né? 
 

Prolongamento de vogal e 
consoante (como s, r )  

::podendo aumentar 
para::::: ou mais  

Eu acho que::… ah::… voltando ao outro 
ponto... 

Silabação  -  eu tive que voltar para casa e começar 
SÉ-RI-OS ESTUDOS... de português... 

Interrogação  ?  e quando você chegou aqui? 

Qualquer pausa  ...  não... a língua... é... 

Comentários descritivos do 
transcritor  

((minúscula))  ((ruído)) ou ((risos)) 

Citações literais ou 
representações de fala de 
terceiros em primeira pessoa 

“” "ai professora mais daí NÃO ANDA 
nossas atividades" 

OBSERVAÇÕES:  
1. Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas.  
2. Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? Você está brava?)  
3. Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados.  
4. Números por extenso.  
5. Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa)  
6. Não se anota o cadenciamento da frase.  
7. Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa)  
8. Não se utilizam sinais de pausa, típicas da língua escrita, como ponto e vírgula, ponto final, dois 
pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 

* Exemplos retirados das entrevistas desta pesquisa. 
Fonte: Preti (1999, p.11 e 12 – Adaptado). 

 

O Quadro 3 que contém as normas para transcrição deriva de um “estudo da 

modalidade oral da língua”, com a aplicação de teorias da conversação a fim de 

possibilitar o estudo do fenômeno da oralidade “fora dos métodos tradicionalmente 

usados para a análise da língua escrita. (PRETI, 1999, p. 7). Neste estudo, o quadro 

encontra-se adaptado, visto que não utilizamos todas as normas de Preti (1999). Além 

disso, para demarcar os turnos de fala e/ou “Sobreposição de vozes”, apenas sinalizamos 

com um marcador temporal indicativo da hora ou minuto e segundo do início de fala das 

transcrições, como no exemplo “[00:03:23]”, que indica a altura de três minutos e vinte e 

três segundos de entrevista. 
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d) Etapa de classificação de dados 

  

Iniciamos esta etapa com a leitura horizontal e exaustiva dos textos transcritos 

(MINAYO, 2008). Assim, obtivemos as primeiras impressões e traços de coerência 

interna em cada entrevista e no corpus de análise como um todo. 

Com essas impressões, unidades de sentido de cunho quantitativo e qualitativo 

foram extraídos do corpus textual como: tempo de residência no Brasil, tipo de vínculo 

mantido no país, número de línguas conhecidas antes de sua chegada, motivo e/ou 

condições de vinda ao Brasil, experiências de aprendizado da Língua Portuguesa, 

expectativas sobre esse aprendizado versus a realidade encontrada, além da possível 

evocação de atores sociais com capacidade de intervir nas condições de ensino-

aprendizado de Língua Portuguesa para imigrantes internacionais. 

  

e)  Etapa de análise dos dados 

  

Para a etapa de análise também nos ancoramos em Minayo (2008, p. 358), por 

compreender a importância de realizarmos um movimento circular, como a autora mesmo 

afirma, que toma “o material empírico como ponto de partida e ponto de chegada da 

compreensão e da interpretação”. 

A essência da análise pretendida é, portanto, a de cunho qualitativo e 

interpretativo, sendo principalmente baseada nas teorias de Bakhtin (2003), envolvendo 

aspectos de natureza verbal do discurso humano e as noções da semiótica, como em 

Santaella (1983, p.12) e em Peirce (1973), para quem a comunicação humana assume 

outras formas, além da verbal: “[...] todo e qualquer fato cultural, toda e qualquer atividade 

ou prática social constituem-se como práticas significantes, isto é, práticas de produção 

de linguagem e sentido." (grifo nosso). 

Considerando, assim, os aspectos linguageiros que extrapolam o nível verbal, 

procuramos analisar o próprio movimento migratório como prática significante que é, uma 

ato complexo, um enunciado multimodal, prenhe de resposta(s) e parte de um fluxo 

ininterrupto de comunicação. 
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Por fim, os dados teóricos sobre linguagem, aliados aos demais dados gerados 

por observações e/ou fontes documentais foram úteis para que pudéssemos perceber 

que tipos de respostas a comunidade do município de Francisco Beltrão oferece ao ato 

enunciativo desses imigrantes, em termos de ações que possibilitem seu 

desenvolvimento, com proposto por Vygotsky (2007). 

Temos a ciência de que muitos são os elementos possibilitadores ou dificultadores 

de desenvolvimento. Para imigrantes internacionais, principalmente os que estão em 

situação menos favorecida, por vezes os elementos dificultadores parecem se sobrepor 

em número. São questões que envolvem racismo; xenofobia; preconceitos sociais, 

religiosos, culturais e linguísticos; de um modo geral, observa-se a repulsa ao “diferente”, 

ao “outro”, e a quase tudo que remete ao ser estrangeiro. No entanto, no espaço desta 

discussão, não nos vemos em possibilidade de alcançar todas essas discussões, e, 

portanto, em se tratando de desenvolvimento humano, vamos nos ater apenas aos 

aspectos relativos ao desenvolvimento sociolinguístico desses imigrantes, possibilitado 

por oportunidades de aprendizado da Língua Portuguesa. 

 

5.3 O local e os participantes da pesquisa: primeiras impressões 
 

Identificamos, em Francisco Beltrão, a presença de imigrantes de várias etnias e 

nacionalidades. O maior grupo corresponde a cerca de 70 homens que vieram para o 

Brasil e, posteriormente, mudaram-se para o município por uma oportunidade de 

trabalho. Ao mesmo temo, encontraram ali uma comunidade de estrangeiros na qual há 

amparo social, linguístico, religioso e cultural. A presença de mulheres estrangeiras 

corresponde entre 4 e 6% do número de homens. 

O período e os motivos de vinda desses imigrantes para o Brasil são diversificados, 

enquanto a chegada e estabelecimento em Francisco Beltrão se deve principalmente em 

razão do trabalho. Cada imigrante possui uma história diferente para contar. Há alguns 

que vieram na infância, acompanhados de seus pais, e fizeram do Brasil o seu novo lar. 

Das chegadas mais recentes, entre cinco e nova anos, soubemos de histórias de fugas 

de conflitos armados; de busca por condições melhores de trabalho e vivência; de fuga 

de conflitos políticos; de acometimentos de “força maior” que compeliram um visitante 
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temporário a se tornar um residente; dos que vieram em busca da reunião familiar; e, 

ainda, dos que veem no Brasil uma oportunidade de, mais tarde, partir para outro destino 

no mundo, alguns desses, porém, decidem ficar. 

Em sua maioria, esses imigrantes são de origem islâmica/muçulmana, visto que, 

no município, encontram oportunidade de trabalho com abate Halal32 nos 

frigoríficos/abatedouros de aves da BRF-SA33. Isso ocorre porque para que a carne seja 

considerada permitida para o consumo islamico, além dos preceitos ritualísticos, o abate 

deve ser realizado exclusivamente por pessoas que professam a fé islâmica, 

independentemente de etnia. Por um lado, enquanto há a união em torno de um credo, 

do trabalho e, até mesmo em torno de culturas similares, encontramos diversidade de 

nacionalidades e diversidade linguística em um único grupo de imigrantes. 

 

São muitos imigrantes islâmicos de Bangladesh (o maior grupo), além de 
muçulmanos vindos da África (Congo, Gana, Marrocos, Somália) e do Paquistão, 
alguns poucos árabes e brasileiros revertidos ao Islam. Também há a 
fundamental presença feminina: as esposas de estrangeiros imigrados (ISLAM-
PARANÁ, 2014).34 

 

Fora da comunidade de imigrantes, contudo, o cenário geral de adaptação social 

ou linguística é delicado. Nesse sentido, observou-se que quanto maior é um grupo 

linguístico, como é o caso dos bengaleses, maiores são as chances de os indivíduos se 

manterem isolados da interação social e linguística com a comunidade local. No local de 

trabalho, o contato também se restringe a imigrantes na execução de um trabalho 

mormente manual, em que há pouca ou nenhuma necessidade de uso de linguagem. A 

comunicação é feita em língua(s) estrangeira(s), assim, a Língua Portuguesa (LP) fica 

limitada ao contato com brasileiros, quando necessário, e ao uso nas relações 

administrativas com o gestor da empresa. Com uma capacidade reduzida de 

comunicação em Língua Portuguesa, a percepção é a de que fora do trabalho com abate 

                                            
32 Halal é o alimento considerado apropriado e permitido para consumo por ser obtido de acordo com os 
preceitos e as normas ditadas pelo Alcorão Sagrado e pela jurisprudência islâmica. Não se limita apenas 
à alimentação, fazendo referência a tudo o que é lícito nos atos humanos. Disponível em: 
<http://www.cibalhalal.com.br/>. Acesso em 19 fev. 2017. 
33 Sobre a BRF. Disponível em:<https://www.brf-global.com/brasil/sobre-brf/>. Acesso em 15 fev. 2017. 
34 Mesquita de Francisco Beltrão. Disponível em <http://islamparana.blogspot.com.br/2014/10/mussala-de-
francisco-beltrao.html>. Acesso em 14 nov. 2016. 
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Halal, esses imigrantes possuem poucas chances de arrumar um emprego com uma 

renda equivalente. 

Considerando-se o cenário ora apresentado, observamos que os principais 

vínculos sociais dos imigrantes residentes em Francisco Beltrão são: o trabalho; a 

comunidade étnico-linguística ou religiosa; a comunidade escolar, para aqueles que 

frequentam; e o núcleo familiar, para aqueles que possuem. Desses vínculos sociais, 

visitamos dois contextos a fim de melhor conhecer a realidade dos imigrantes e buscar 

por voluntários que desejassem participar desta pesquisa: o contexto de trabalho e o 

contexto escolar. 

Nas visitas a essas instituições de vínculo social, nossa preocupação principal foi 

obter informações sobre a existência ou o conhecimento da existência, na instituição ou 

na comunidade local, de ações de ensino de LP especificamente voltadas à acolhida de 

imigrantes estrangeiros. Iniciamos a investigação de campo com visitas a sindicatos, 

associações, escolas do sistema regular, escolas de idiomas e igrejas, na busca por 

informações sobre a presença de imigrantes internacionais e a existência de ações de 

ensino de Língua Portuguesa ofertadas a esses imigrantes. Como fruto de nossas 

visitações, obtivemos o seguinte panorama apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 4: Vínculo institucional de imigrantes e oferta de ações de ensino de LP 

Tipos de 
instituições 

Visitações Instituições que 
mantêm algum 
vínculo com 
imigrantes. 

Instituições que 
permitem matrícula 
de imigrantes em 
cursos de LP. 

Instituições com oferta 
de ensino de LP 
exclusivamente para 
estrangeiros 

Instituições 
religiosas 

8 1 1* 1* 

Sindicatos de 
trabalhadores 

4 1 0 0 

Órgãos 
governamentais 

5 3 2 0 

Iniciativa civil ou 
privada 

8 1 1** 1** 

*Curso não mais ofertado durante o período da pesquisa. 
** Instituição privada que oferta curso de Português para Estrangeiros, mediante pagamento de material 
e mensalidade, sem turmas abertas no momento da pesquisa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme dados da quarta coluna do Quadro 4, percebemos que os imigrantes 

internacionais encontram oportunidades de aprender a Língua Portuguesa em Francisco 

Beltrão apenas nas disciplinas regulares da grade escolar, contudo, conforme quinta 

coluna, não são cursos especificamente desenhados para atender a estrangeiros.  

No sistema público, com auxílio do Núcleo Regional e da Secretaria Municipal de 

Educação, obtivemos informações sobre imigrantes matriculados nas redes municipal e 

estadual de ensino. Desde o início da pesquisa, observamos uma oscilação no número 

de matriculados. Os números podem ser observados na tabela a seguir: 

 

Quadro 5: Imigrantes adultos matriculados o sistema EJA, em Francisco Beltrão 

 Total Responsável Tipo de curso Público-alvo 

 

Junho de 2016: 

 
Imigrantes 

matriculados em 
ações de ensino de 
LP no município de 
Francisco Beltrão. 

 
 

 
11 

 
Secretaria de 
Educação de 

Francisco Beltrão 
 

 
Educação de 

Jovens e adultos 
Séries Iniciais 
Do 1.º ao 5.º ano 

 
 
Curso ofertado à 

comunidade 
brasileira 

 
7 

 
Centro Estadual 

Integrado de 
Educação Básica para 
Jovens e Adultos de 

Francisco Beltrão 

 
Ensino 

Fundamental do 
6.º ao 9.º ano e 
Ensino Médio e 

Profissional 

 
 
Curso ofertado à 

comunidade 
brasileira 

 
 

Junho de 2017: 

 
Imigrantes 

matriculados em 
ações de ensino de 
LP no município de 
Francisco Beltrão. 

 

 
4 

 
Secretaria de 
Educação de 

Francisco Beltrão 
 

 
Educação de 

Jovens e adultos 
Séries Iniciais 
Do 1.º ao 5.º ano 

 
 
Curso ofertado à 

comunidade 
brasileira 

 
3 

 
Centro Estadual 

Integrado de 
Educação Básica para 
Jovens e Adultos de 

Francisco Beltrão 

 
Ensino 

Fundamental do 
6.º ao 9.º ano e 
Ensino Médio e 

Profissional 

 
 
Curso ofertado à 

comunidade 
brasileira 

Fonte: Dados da pesquisa com informações das Secretarias Municipal e Estadual de Educação de 
Francisco Beltrão (informação verbal – agosto de 2016) 

 

Como indica o Quadro 5, o número de estrangeiros matriculados no sistema 

público de ensino oscila ao longo do ano. Segundo dados levantados, essa variação 

decorre da chegada/saída de imigrantes ao/do município; ou pela evasão escolar por 

razões desconhecidas pelas entidades, ou mesmo em função da conclusão do nível 

escolar e passagem para outro nível. 
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Na rede municipal, são atendidos os imigrantes que possuem pouca ou nenhuma 

fluência em Língua Portuguesa, eles se matriculam em todas as disciplinas das séries 

iniciais do ensino fundamental, no sistema de Educação para Jovens e Adultos (EJA), o 

que inclui a disciplina de Língua Portuguesa. Há, no município, turmas de EJA em cinco 

localidades diferentes, contudo, encontramos imigrantes matriculados em apenas duas 

delas. 

Da sociedade civil, soubemos de uma única iniciativa de uma brasileira que já 

havia ofertado curso de Língua Portuguesa para estrangeiros, no entanto, no período das 

entrevistas as aulas já não estavam mais em andamento. 

Na iniciativa privada, apenas uma escola de idiomas afirmou possuir módulo 

didático de Português para Estrangeiros, porém, não há turmas abertas no momento. 

Segundo informações da instituição, o público-alvo do curso são estudantes 

intercambiários que vivem temporariamente no país e que desejam melhorar seu 

aprendizado da língua local. O curso tem o custo anual que varia entre R$ 4.269 a R$ 

8.580, dependendo do número de alunos por turma. Questionados sobre se já foram 

procurados por imigrantes estrangeiros residentes/trabalhadores de Francisco Beltrão, 

ou se já fizeram divulgação desse curso no bairro onde há imigrantes 

trabalhadores/residentes, a escola respondeu negativamente nos dois casos. 

 

5.3.1 Trabalho e educação: vínculos institucionais dos imigrantes 

 

Nossa primeira fonte de contato com imigrantes internacionais, em Francisco 

Beltrão, foi na empresa prestadora de serviço de abate Halal para a BRF. A empresa, 

que também é gerida por estrangeiros, informou que não há, atualmente, nem de sua 

parte nem da parte da BRF, a oferta de ações de ensino da Língua Portuguesa para os 

trabalhadores. Ali mesmo pudemos perceber que cada imigrante possui uma história 

diferente em relação ao seu primeiro contato e sua experiência de aprendizado da língua. 

Nesse local, três imigrantes aceitaram contar sua história de aprendizado que se baseou 

em experiências da vida diária. 

Como não conseguimos um ambiente privativo, as entrevistas foram realizadas 

em um escritório da empresa, que compreendia uma sala de cerca de 30m2. O ambiente 
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pode ser reconhecido por um local de trabalho administrativo e, também, local de 

descanso e convívio dos trabalhadores durante os intervalos periódicos na jornada. Na 

sala, havia uma poltrona grande, cadeiras de recepção, mobílias de escritório e uma 

cafeteira mais ao fundo. Durante a entrevista, que realizávamos em uma extremidade da 

sala, manteve-se o fluxo normal de entrada e saída de trabalhadores para resolver 

problemas administrativos ou mesmo descansar. 

Nossa segunda fonte de contato com imigrantes foi durante visita às únicas duas 

instituições de ensino que possuem estrangeiros matriculados no momento, uma ligada 

à rede municipal, com turmas vespertinas de Educação de Jovens e Adultos, e a outra 

pertencente ao Centro Estadual Integrado de Educação Básica para Jovens e Adultos – 

CEIEBJA. 

Na rede municipal, o local visitado é um espaço que tradicionalmente tem recebido 

matrícula de jovens-adultos estrangeiros juntamente com adultos-idosos brasileiros que 

buscam por alfabetização. Os alunos imigrantes precisam aprender a língua portuguesa 

em quase todas as suas formas de expressão, as significações, a fala e a própria 

alfabetização nos casos em que desconhecem o alfabeto latino. Conforme relato 

docente, a maioria deles chega ao Brasil com equivalência escolar relativa ao ensino 

médio, contudo, a dificuldade em acessar e dominar o idioma lhes impede o avanço 

escolar. A realidade dos brasileiros é um tanto distinta, considerando-se que todos são 

falantes nativos da língua portuguesa e que buscam a escola para aprender a leitura e a 

escrita e para avançar nos conteúdos disciplinares como história, matemática, geografia 

etc. 

A turma visitada funciona em turno vespertino e está alocada em um espaço onde 

funciona a educação infantil para séries iniciais do Ensino Fundamental. Assim, durante 

o tempo da visita, percebemos o visível contraste etário entre uma maioria de crianças 

que frequentam a instituição naquele horário, os poucos jovens-adultos imigrantes, e os 

idosos brasileiros. No momento, a escola atende a dois estrangeiros matriculados, mas 

já houve períodos com turma de até 23 estrangeiros. A escola atribui essa variação tanto 

pela própria dinâmica do sistema de EJA, que recebe e forma alunos durante o ano todo, 

além das dificuldades particulares de cada imigrante em se manter estudando, 

dificuldades estas que não investigamos. 
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Nessa escola, a sala de aula dava indícios da presença do imigrante, visto que 

diversos materiais didáticos foram confeccionados para propiciar o engajamento 

linguístico e cultural. São mapas, bandeiras, alfabetos e cartazes com frases em Bangla, 

idioma de Bangladesh, e Urdu, falado no Paquistão. Segundo a docente responsável, os 

cartazes têm caráter pedagógico e de inclusão social. 

 

Fotografia 1: Bandeiras de diversas nacionalidades e o mapa do mundo 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Fotografia 2: Alfabeto bengalês ao lado do alfabeto em português 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na Fotografia 1, vemos o mapa mundial ao lado de bandeiras de outras 

nacionalidades e acima delas a bandeira do Paquistão. Ao fundo da sala, como vemos 

na Fotografia 2, os alunos bengaleses produziram um cartaz com o alfabeto Bangla que 

foi afixado logo abaixo do alfabeto em português. Havia, ainda, bandeiras brasileiras. 

 

Fotografia 3: Material de apoio pedagógico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na montagem da Fotografia 3, podemos ver diversos cartazes de apoio 

pedagógico desenvolvidos em sala de aula. Em sentido horário, vemos os numerais 

cardinais em português-bangla, os dias da semana em português-urdu, as referências 

temporais “ontem, hoje e amanhã” em português-bangla e os nomes de alguns materiais 

escolares em urdu-inglês. Dessa escola, um estrangeiro e a docente responsável 

aceitaram participar de nossa pesquisa. 

Na rede estadual, conhecemos a realidade dos imigrantes que frequentam turmas 

de EJA dos anos finais do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio. No mesmo prédio, 

também tivemos contato com uma turma da rede municipal que utiliza o espaço da rede 

estadual. Nas salas de aula encontramos apenas carteiras, cadeiras, a lousa de giz e 

alguns poucos cartazes didáticos da disciplina de língua inglesa, não havendo referências 
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à presença de estrangeiros. O ambiente escolar é apenas adulto, sem presença de 

crianças em nenhum turno. Há, porém, maior diversidade etária em sala de aula, sendo 

notada a presença de alguns jovens dentre uma maioria de idosos. O requisito de 

ingresso para o estrangeiro é o mesmo das séries iniciais, a aplicação de provas de 

(re)classificação que visam comprovar conhecimentos dos alunos ou a passagem de 

nível escolar. Como as provas são sempre em língua portuguesa, muitos estrangeiros 

que possuem graduação escolar em seus países não conseguem comprovar seus 

conhecimentos pela falta de domínio da língua portuguesa. Desse modo, a única opção 

é a matrícula nas disciplinas-padrão da grade curricular, porém, num ambiente em que 

não compreenderem a língua dos colegas brasileiros e do professor. Nesse ambiente 

escolar, conversamos com dois alunos estrangeiros e três docentes. 

Em suma, a formação dos grupos de imigrantes e docentes entrevistados se deu 

pelo contato que efetivamente conseguimos realizar durante a fase de pesquisa de 

campo, pela disponibilidade dos indivíduos em aceitar participar da pesquisa e, no caso 

dos estrangeiros, pela possibilidade de efetivarmos comunicação em virtude de barreira 

linguística. Para finalizar esta etapa de apresentação dos ambientes pesquisados e da 

execução metodológica, criamos um quadro de apresentação dos voluntários 

participantes. A fim de manter o sigilo identitário de imigrantes e docentes entrevistados 

utilizamos pseudônimos formados pelo papel social representado (docente, imigrante), 

seguido do indicativo numeral (1,2...) para diferenciar suas falas ao longo do capítulo de 

análise. As falas da pesquisadora são indicadas pela letra “p”. 

 

Quadro 6: Participantes da pesquisa (continua) 

 

Docentes entrevistados 
 

 Disciplina em que atua 
Tempo de 
carreira 

Domínio de língua 
estrangeira 

Tempo de atendimento a 
estrangeiros 

 

Docente
1 

Anos iniciais do ensino 
fundamental 

23 anos 

Não 5 anos 

Docente
2 

Língua Portuguesa 45 anos 
Não 5 meses 
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Quadro 6: Participantes da pesquisa (continuação) 

Docente
3 

Anos iniciais do ensino 
fundamental 37 anos 

Não 3 anos 

Docente
4 

Anos iniciais do ensino 
fundamental 25 anos 

Não 3 anos 

Estrangeiros entrevistados 
 

 
Vínculo no 

Brasil 
Tempo de 
chegada 

Línguas conhecidas 
antes da vinda ao 

Brasil 

Língua 
escolhida para 

a entrevista 

Motivo 
explicitado para 

a vinda 

Imigrante1 
ou I1 

Laboral 8 anos 6 
meses 

Inglês, asante, 
hausa 

Inglês Turismo e 
educação 

Imigrante2 
ou I2 

Laboral 8 anos 9 
meses 

Árabe e inglês Português Refúgio de 
Guerra 

Imigrante3 
ou I3 

Laboral e 
educacional 

4 anos Bangla Português Trabalho e 
segurança  

Imigrante4 
ou I4 

Laboral e 
educacional 

4 anos Francês crioulo, 
pouco português 

Português Compras  

Imigrante5 
ou I5 

Educacional 9 meses Francês, Árabe Francês Reunião familiar 

Imigrante6 
ou I6 

Laboral 5 anos Bangla Português Não explicitado 

Fontes: Dados da pesquisa. 

 

Neste quinto capítulo, apresentamos o locus da pesquisa considerando sua 

caracterização geográfica e sua formação sócio-histórica pela presença de imigrantes 

internacionais, tanto no passado quanto na contemporaneidade. Expusemos, também, 

os procedimentos metodológicos adotados para a exploração do campo, a caracterização 

dos locais visitados e o perfil dos participantes da pesquisa.  

No capítulo seis, passaremos à apresentação da análise dos dados produzidos 

nas entrevistas considerando-se a particularidade dos contextos a que pertencem e dos 

conteúdos teóricos apresentados nos diversos capítulos deste trabalho, em especial, as 

teorias bakhtinianas contidas no Capítulo 2. Na sequência, apresentaremos nossas 

considerações finais. 
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6 IMIGRANTES INTERNACIONAIS EM FRANCISCO BELTRÃO: OS VÍNCULOS 
INSTITUCIONAIS E A NECESSIDADE DE APRENDIZADO 

 

No Capítulo 5, dedicamo-nos à apresentação de um panorama sobre a formação 

sócio-histórica do município de Francisco Beltrão, onde se passa esta pesquisa, e sobre 

como a paisagem social local passou por mudanças ao longo do tempo e continua a 

mudar na atualidade com a vinda de diferentes grupos de imigrantes internacionais. 

Também apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa de 

campo exploratória e os grupos de sujeitos que aceitaram participar da pesquisa. 

Este sexto capítulo é dedicado à apresentação da análise qualitativa e 

interpretativa dos dados produzidos durante as entrevistas aplicadas a imigrantes 

residentes em Francisco Beltrão e a docentes que ministram aulas a esses imigrantes. 

As análises consideram a particularidade dos contextos a que pertencem e dos 

conteúdos apresentados ao longo do trabalho. Em especial, a análise atenta para as 

teorias de Bakhtin (1993, 1998, 2003 e 2006) abordadas no Capítulo 2, as quais 

possibilitam a compreensão de uma visão de mundo essencialmente dialógica. 

Para Bakhtin (2003), a natureza, a vida, os pensamentos, tudo que é capaz de 

provocar a mente humana se reverte em um signo, em linguagem, e automaticamente, 

passa a fazer parte de relações ininterruptas existentes em qualquer esfera de atividade 

humana, desde às mais singulares e cotidianas até as mais complexas e elaboradas. 

Assim, compreendemos que a visão bakhtiniana a respeito do ser humano é a de que, 

em qualquer tipo de atividade realizada, há um constante diálogo em processo: diálogo 

de uma pessoa com outra, com o mundo ao redor e com sua própria consciência. Para 

Bakhtin (2003 e 2006), o ser humano é sempre capaz de reconhecer um valor sígnico a 

partir de todo tipo de elemento, processo, pensamento. 

Compreendida essa visão, evocamos ainda a Semiótica, como disciplina que nos 

auxilia a reconhecer a manifestação de linguagem e de produção de sentido em qualquer 

prática social ou cultural (SANTAELLA, 1983). Em adição, Bakhtin (2003) discorre sobre 

linguagem, sobre discurso humano, como uma prática que só pode ser compreendida e 

avaliada no contato do “eu com o outro”, ou seja, nas trocas dialógicas, nas alternâncias 

dos sujeitos dos discursos, nas trocas sociais e culturais. 
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Para a realização da análise que se segue, é, portanto, necessário que 

reafirmemos o movimento migratório como uma prática social significante. Assim, 

tomamos o movimento migratório como um ato enunciativo complexo, ou seja, um 

enunciado multimodal, igualmente dialógico, polifônico e de natureza ativamente 

responsiva (BAKHTIN, 1993 e 2003) – como é o caso dos enunciados verbais. 

Por sua natureza ativamente responsiva, o ato migratório, como um enunciado 

multimodal, participa de uma cadeia dialógica tanto como resposta a eventos-

enunciativos antecessores quanto como uma antecipação de eventos-enunciativos que 

a ele podem se suceder, ou seja, o indivíduo que migra automaticamente formula 

perspectivas, expectativas a respeito da vida e do mundo que encontrará adiante. Além 

disso, o migrante, ao tomar uma decisão, ao necessitar e/ou ao ser coagido a migrar, não 

o faz como alguém que toma uma atitude do nada. Não há, portanto, nessa atitude, 

apenas um enunciado, antes disso, há uma resposta à situação que o fez decidir, 

precisar, ser coagido a migrar. 

Por percebermos que o ato migratório participa de uma cadeia dialógica, podemos 

nos referir a ele (ato migratório) e ao conjunto de eventos antecessores e sucessivos, 

como um diálogo em nível macroscópico, ao qual já nos referimos no último tópico do 

Capítulo 2 deste trabalho. Assim, é a partir do entendimento desse diálogo em nível 

macroscópico, do entendimento da natureza ativamente responsiva do ato migratório, 

que passaremos à análise dos dados levantados e produzidos durante as entrevistas 

realizadas. 

Iniciamos a análise pela noção bakhtiniana (1993) de que os atos/ações que 

realizamos vinculam-se a um tempo e espaço determinados e, também, têm a 

característica de serem “responsáveis”, ou seja, há sempre uma resposta latente, 

advinda na forma de outros atos/ações igualmente vinculados aos seus contextos e 

igualmente “responsáveis” (BAKHTIN, 1993). 

No contato com os seis imigrantes internacionais que aceitaram participar desta 

pesquisa, percebemos que o ato migratório de cada um deles se deu em contextos e por 

razões diferentes uns dos outros. Mesmo que não tenhamos explorado esses motivos 

diretamente durante as entrevistas, a existência de um contexto cronotópico (BAKHTIN, 
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2002) desencadeador da migração pode ser reconhecido em diversas falas de imigrantes 

como abaixo: 

 

Imigrante1: 

I1 [00:06:36] I came... as actually actually I came as a tourist I decided to stay…  ((risos)) do you 
understand? ((risos)) SO.... ah:::... I decided to look for jo::b in supermarkets... I went there... and 
because of the language barrier.... I couldn’t... I couldn’t ah:... they did not employ me anyway35 

 

Imigrante 2: 

I2 [00:00:44] não... na verdade::... éh... eu... eu morava no campo do refugiados aí... antes de... 
quando a gente fugindo do guerra no Iraque... [...] aí tinha um... um pessoal do ONU que eles deu 
alguns livros aí pra nóis pra gente prendê... [...] [00:04:58] é tipo uns quinze dias... esses quinze 
dias é: esses: livros que deram pra nós... aí... pra... tipo... prende um pouco de:... sobre a língua 
portuguesa... 

 

Imigrante 3: 

I3 [00:01:58] porque... tah lá o meu PAÍS... tah MUITO DIFÍCIL... (  ) [...] tem política poblema tem... 
não tem serviço... não tem tabalando...  
p:  [00:02:43] [...] ahm:... c/ alguém te falou...  te convidou para vir para o Brasil? 
I3: [00:02:43] alguém no sabe nada 
I3:[...] [00:03:04] eu:... pediu turista... porque tem alguém pessoal na Bangladesh... você quer um 
país... ele: você... el/ dinheiro paga... ele arruma tudo documento p/ só você paga... ele fez só... 
arruma documento... 
p:  [00:03:21] mhum... e você veio como turista? 
I3: [00:03:23] isso 
p:  [00:03:23] mhum... a:gora os seus documentos estão ainda como turista? 
I3: [00:03:29] refugiado ...  

 

Imigrante 4: 

I4 [00:02:44] na (...) tava bem... (...) tava... tava trabalha... tava trabalha por... empresa de petróleo 
ele tava ganha MUITO BEM... EU vim aqui pra fazêh minhas compra... mas quando cheguê aqui 
nasceu por isso não deu mais pra volta... [...] sim... porque... como que vô volta com o bebê de um 
dia ou três dia ou uma semana... num DÁ... [...] por isso ficôh aqui...  

 

Imigrante 5: 

I5: [00:17:18] eh:... moi... j'ai pas the envie de venir au Brésil ((risos))... [...] eh:... j'ai pas:... j'ai pas 
décidé un jour... je... je...[...]  mais:... quand je rencontre mon mari:... il a été déjà au Brésil... il y a 
dix ans... 
 

                                            
35[00:06:36] Eu vim... na verdade na verdade eu vim como turista eu decidi ficar… ((risos)) entende? 
((risos)) ENTÃO.... ah:::... eu decidi procurar por trabalho::: em supermercados... eu fui lá... e por causa da 
barreira da linguagem.... eu não pude... eu não pude ah:... eles não me empregavam de modo algum. 
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I5: [00:21:30] ah:... j'ai venu avec:... pour:... reunion familier36 

 

O Imigrante1 relata que veio ao Brasil como turista, no entanto, ele mesmo 

contradiz esse motivo de vinda ao revelar, com um tom de voz risonho e seguido de 

gargalhadas, a decisão de ficar no Brasil, buscar trabalho e, como veremos em falas que 

aparecem na sequência do trabalho, também almejava por estudar no Brasil e se tornar 

um profissional. O Imigrante2 é bem explícito ao descrever que a situação que envolveu 

sua vinda ao Brasil não dependeu de sua própria vontade, o destino brasileiro veio da 

oferta de refúgio da Organização das Nações Unidas (ONU) enquanto ele vivia em um 

campo de refugiados durante a guerra do Iraque.  Para ele, tanto a saída de seu país 

quanto a vinda para o Brasil não refletiram escolhas pessoais, mas situações impositivas. 

O Imigrante3, por sua vez, fala das duras condições de trabalho e da perseguição 

político-ideológica que afeta sua terra natal, contudo, no momento de decisão pelo êxodo, 

a exemplo do Imigrante2, o Brasil não aparece em sua fala como uma opção pessoal 

dentre outras opções possíveis, e sim como única oportunidade oferecida por um terceiro 

para buscar segurança e subsistência. Essa noção pode ser depreendida do trecho em 

que ele afirma “alguém no sabe nada”, em que afirmava não ter tomado conhecimento 

sobre o país ou sobre conterrâneos que já estivessem aqui, e no trecho [00:03:04] em 

que ele fala sobre como conseguiu a documentação de vinda “porque tem alguém 

pessoal na Bangladesh... você quer um país... ele: você... el/ dinheiro paga... ele arruma 

tudo documento p/ só você paga... ele fez só... arruma documento...” 

A Imigrante4 e a Imigrante 5 se referem a uma vida boa em termos sociais e 

econômicos em seus países de origem. Cada uma, porém, apresenta uma história 

relativa à decisão de vir e permanecer no Brasil. A Imigrante4 relata que vinha ao Brasil 

para fazer compras, como é costume entre seus conterrâneos buscar peças de vestuário 

brasileiro para revenda em seu país. Segundo ela, porém, a decisão de ficar no Brasil 

veio com o nascimento de um filho em solo Brasileiro, assim, na sequência vieram seu 

                                            
36 I6: [00:17:18] eh:... eu... eu não tinha vontade de vir ao Brasil ((risos))... [...] eh:... eu não:... eu não decidi 
um dia... eu... eu...[...]  mas:... quando conheci meu esposo:... ele já estava no Brasil... há dez anos...  
p:  [00:21:07] você veio com visto... (visto)  de estudante:... de: de... de turismo:... come que:... a situação... 
se você pode me dizer a situação dos seus documentos... quando você veio? 
I6: [00:21:30] ah:... eu vim com:... por:... reunião familiar 
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esposo e filhos na chamada reunião familiar, quando um dos cônjuges já está legalmente 

apto a viver no país. A Imigrante5 também veio ao Brasil pela chamada reunião familiar, 

visto que contraiu matrimônio com um estrangeiro já residente no país há cerca de 10 

anos. Ao que sua fala demonstra, a escolha não foi necessariamente pelo país, mas sim, 

pela união conjugal, como vemos no trecho [00:17:18]: “eh:... moi... j'ai pas de envie de 

venir au Brésil ((risos))... [...] eh:... j'ai pas:... j'ai pas décidé un jour... je... je...[...]  mais:... 

quand je rencontre mon mari:... il a été déjà au Brésil... il y a dix ans... ” 

Em suma, observa-se que cada entrevistado realizou seu ato migratório 

caracterizado em sua eventicidade, nos processos da vida real (BAKHTIN, 1993), quer 

pela busca por trabalho e educação, pela fuga de situações de conflito, pela procura por 

tentar a vida no Brasil, pela esperança da reunião familiar. De certo modo, reconhecemos 

aí já a existência do dialogismo bakhtiniano, descrito por Marchezan (2006, p. 123) como 

a “reação do eu ao outro [...] entre círculos de valores, entre forças sociais”. Nisso, 

também percebemos que enquanto cada um reagia e respondia a situações anteriores 

(a “outros”, a “forças sociais”), também o faziam na expectativa e/ou antecipação da 

possibilidade de permanecer no Brasil. 

Essa pluralidade de eventos desencadeadores de movimentos migratórios 

também pôde ser reconhecida ao longo das entrevistas com algumas docentes que 

atendem imigrantes no município de Francisco Beltrão. Abaixo, trazemos alguns excertos 

de suas falas: 

 

Docente1:  

D1 [00:07:14] sim:... eu trabalho muito isso... éh:... nós temos de tudo... então já passou pelas 
minhas mãos mais ou menos uns TRINTA... estrangeiros... nós temos de tudo menina... tem 
AQUELES... que é espírito aventureiro... (...) éh::... eu lembro que eu tinha/conheci um que é o 
QUINTO PAÍS... OUTROS vêm... éh:... em procura de uma: VIDA MELHOR... de: EMPREGO... 
e::... também fugindo:... da VIOLÊNCIA... eles contam pra gente que a violência política LÁ... é 
muito forte... por exemplo e/eles apoiam um candidato... aquele candidato não se elegeu... eles 
não conseguem mais emprego... NEM CASA PARA MORAR... ninguém arruma... NEM ALUGAR 
CASA PRA ELES ALUGA... eles são MUITO PERSEGUIDOS... politicamente... MUITO... não aqui 
no Brasil que a gente tem toda a liberdade tu... APOIA a pessoa que tu ESCOLHER e... néh... 
muitas vezes dentro de uma escola AQUI MESMO nem ninguém fica SABENDO... 
[...] 
D1[00:09:03] ENTÃO TEM TUDO... óh... tem perseguição política... tem busca de uma vida 
melhor... e tem o:... aventura... [....] porque eu tenho alunos que a gente vê que NÃO SÃO::... éh:... 
não são: pobres... não necessitam... BEM VESTIDOS ROUPA DE MARCA TÊNIS DE MARCA... 
éh... se veste bem... vivem bem... [...] eles têm muita CORAGEM também néh... O QUE MAIS ME 
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MARCOU... são aqueles que deixam família lá... e eles vêm com uma carga emocional... se a 
gente conversar com eles eles só contam barbaridade... tinha um por exemplo que... assaltaram a 
casa dele mataram a MULHER DELE na frente do menino de OITO ANOS... aí... ELE estava sendo 
perseguido... então ele DEIXOU um filho de OITO ANOS... veio pro Brasil se colocar... ele está em 
SÃO PAULO... e foi buscar o menino... eu converso com ele pelas... redes sociais... 
 

Docente 3: 

D3: [00:00:24]  então... [...] as professoras mais antigas... éh não quiseram o sexto ano:... éh:... 
cuja turma tinha um estrangeiro... chegando no Brasil... éh... fugitivo da guerra... é... família... sem 
estrutura nenhuma... vieram pra cá em busca de... na verdade por conta da BRF... por causa do 
trabalho né... conseguiram arrumar... e eu me deparei com um um árabe o (...)... éh não sabia UMA 
palavra em língua portuguesa... eu NUNCA tinha trabalhado... eu... não ENTENDIA UMA 
PALAVRA... NADA NADA... 

 

As falas acima transcritas remetem a histórias de terceiros em que podemos 

identificar diferentes situações ou mesmo condições que levaram indivíduos a, em 

primeiro lugar, estar no Brasil. Para melhor explanar, citaremos alguns exemplos. 

Na fala enfática da Docente1, “ENTÃO TEM TUDO... óh... tem perseguição 

política... tem busca de uma vida melhor... e tem o:... aventura...” por exemplo, observa-

se o resgate das conversas com imigrantes e a sumarização de sua própria percepção a 

respeito das diferentes experiências de vida de cada imigrante. A Docente2 revela sua 

experiência como professora de um fugitivo de guerra recém-chegado ao Brasil. 

É importante notar que, aqui, em cada fala há uma diversidade de elementos que 

poderiam ser ponderadas por uma análise do discurso, contudo, não se trata do escopo 

central deste trabalho. Neste momento de apreciação, tratamos de reconhecer que o 

impulso migratório, em cada caso, originou-se a partir de diferentes realidades, meios, 

circunstâncias, motivações etc. Assim, é possível reconhecer que o movimento migratório 

surgiu em decorrência de algo, em resposta a uma situação que lhe antecedeu, o que 

nos leva a reconhecer a existência da reivindicação de um objeto específico em cada 

caso (a busca pela aventura, por melhores condições de trabalho, a fuga de conflitos, a 

necessidade de reunião familiar etc.). 

Percebemos que o imigrante adentra uma cadeia dialógica de grandes 

proporções. Seu ato migratório, além de ser uma (co)respondência às situações, 

condições que lhe antecederam, passa a funcionar no Brasil como um novo enunciado, 

um ato responsável que espera para si novas respostas (Bakhtin, 1993). 
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Como resposta a esse novo enunciado, ao ato enunciativo migratório em si, os 

que adentram o Brasil já podem contar com a gama legislativa que trata da questão da 

imigração e, ao mesmo tempo, funciona como um conjunto de enunciados dirigidos aos 

imigrantes. Como apresentado no Capitulo 3, a legislação Brasileira tem, cada vez mais 

ao longo dos anos, buscado pautar-se nos preceitos de universalidade dos direitos 

humanos, fato que garante a entrada e residência de inúmeros imigrantes. Desde à 

Constituição de 1988 até a mais nova Lei de Migração, a Lei Ordinária n.º 13.445/2017, 

todos os documentos oficiais que possibilitam a entrada, saída, ou permanência a 

estrangeiros equivalem a diferentes tipos de respostas dadas em virtude do caso 

concreto de cada ato migratório. Com base nas entrevistas, o fato dado reconhecido é o 

de que se houve a permissão para a entrada desses imigrantes, e a posterior concessão 

de permanência, é porque o país possui leis que regem essas relações. O diálogo em 

nível macroscópico, portanto, participa e/ou se molda em uma infinidade de diálogos em 

outros âmbitos, como é o caso do âmbito legislativo. 

Após o aceno legal afirmativo à sua entrada no país, o imigrante assume uma nova 

atitude responsiva, seja a de efetivamente permanecer no Brasil, a de seguir adiante para 

outra região do mundo ou a de retornar para seu país de origem. Enquanto a Docente1 

explica, na fala supracitada, que alguns de seus alunos decidiram não ficar no Brasil, os 

relatos dos imigrantes que entrevistamos revelam que há um esforço de sua parte por 

buscar pelo estabelecimento. São falas relativas ao tempo de residência, vínculos 

institucionais, planos para o futuro: 

 
Imigrante1: 

I1 [00:09:37] ah::.. after eight years NOW... I am getting the opportunity to study here in the 
university of Brazil. […] after EIGHT YEARS... so this means that IF I had HAD... the opportunity... 
of Portuguese language EARLIER... that means... maybe today... it w/ I I wouldn't be... in the... 
FIRST semester... I maybe a professional of WHAT I WANTED you understand? 
I1 [00:10:35] yes yes so:... I am:... I am studying nursing 37 

 

Imigrante2: 

I2 [00:02:05] então... eu cheguei eh:.. éh... claro... éh... eu venho... no oriente médio aí... éh:.. você 
sabe que lá... éh:... o clima lá... é bem... é bem fechado... não é como que aqui no Brasil... muito 

                                            
37 [00:09:37] ah::.. depois de oito anos AGORA... estou tendo a oportunidade de estudar aqui na 
universidade do Brasil […] depois de OITO ANOS... então, isso significa que se EU eu tivesse TIDO... a 
oportunidade... de línga portuguesa ANTERIORMENTE... isso significa...talvez hoje... n/ eu não estaria... 
no... PRIMEIRO semestre... eu talvez fosse um professional d’AQUILO QUE EU QUERIA você entende? 
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liberdade... muito... (mas parece) que eu... éh:... eu espantei na verdade...  [...] mais é... claro... 
éh:... a gente... cada vez você fica adaptando com as pessoas aí... conhece mais a cultura né...  
I2 [00:03:33] aí cheguei no Rio Grande do Sul aí fiquei lá um ano também... [...] (   ) tem um 
comunidade lá árabe também que eles arrumaram pra mim... falei olha... eu sou cabeleiro se tem 
como... arrumar um salão pra trabalhar... (falou) “ó... eu tenho um amigo aí”... aí fui lá eu trabalhei 
também... mas também no começo aí... tudo... com caneta papel aí... [...] qual a palavra você 
ouvia... aí escreve... aí::... eu ... meus amigos em São Paulo também... fala... um dia... “tem um 
(abatedor) de frango... no Paraná... se você quer.”.. bah... como aqui... tah trabalhando pouco 
também... eu ganhava pouco... falei ah... vamo trabalhar com salário fixo aí... é... 

 
Imigrante3:  

I3 [00:10:49] porque EU:...  gosta no Brasil MUITO:... porque eu:... pensa:... EU QUERO... DIRETO 
NO BRASIL fica... eu PRECISA... falar PORTUGUÊS... brasileiro futuro tudo coisa eu quero porque 
isso eu gosta na estudando... 

 

Imigrante4: 
I4 [00:03:28] DÁ pa fica mais:... não to conseguinda porque... trabalho... ((ruído com a boca)) 
((nome do marido)) tah trabalha... EU TOH... tô estuda tô trabalha:... no no estagiário mais... 
dinheiro que tô pegah... (queli que táh) que gah ((ruído com a boca)) não tamo consegui vivê bem 
não... tem que pagah aluguel... tem que pagah CASA... tem que CUMEH... com criança tem muitas 
coisa pah fazê pa ele mais n toh... não tamu conseguindo não...  

 

Imigrante5: 

I5: [00:26:41] ahm... au début... non... ah:... quand je suis venu là a Francisco Beltrão je connais 
personne... soulement mon mari [...] et: et:... soulement... APRÈS... (peu a peu) j'ai commencé... 
ah... sortir a:... connaître le supermarché:... et:... et quand j'ai commencé a étudier là au 
CEEBEJA:... j'ai rencontré beaucoup de personnes... les personnes qu'il sont avec moi dans la 
classe:... la maîtresse... donc... ... maintenant je me sens bien.38 

 

Como na “representação dialógica em nível macroscópico”, contida do Quadro 2 

do Capítulo 2, percebemos que os imigrantes entrevistados expressam, cada um a seu 

modo, uma tentativa por estabelecer-se no país de diversas formas. Além de fixar 

residência e ter estabelecido vínculo laboral, o Imigrante1 é enfático em demonstrar seu 

desejo de estudar no Brasil. A ênfase dada no tom de voz em palavras-chave como “OITO 

ANOS”, “MAIS CEDO” e “O QUE EU QUERIA”, revelam um objetivo se cumprindo a longo 

prazo – o de se tornar um profissional formado. O Imigrante2, por sua vez, explicita seu 

esforço pessoal para “cada vez” mais se “adaptar” com as pessoas, num trecho em que 

ele se refere à cultura brasileira. Ele também demonstra o esforço para buscar 

                                            
38 I5: [00:26:41] ahm... no começo... não... ah:... quando eu vim aqui a Francisco Beltrão eu não conhecia 
ninguém... somente meu marido [...] e: e:... somente... DEPOIS... (pouco a pouco) eu comecei... ah... sair 
a:... conhecer o supermercado:... e:... e quando eu comecei a estudar aqui no CEEBEJA:... eu conheci 
muitas pessoas... as pessoas que estão comigo na sala:... a professora... então... ... agora eu me sinto 
bem. 
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estabilidade laboral e para compreender a língua portuguesa e se fazer compreendido. 

Outro entrevistado, o Imigrante3, enfatiza seu gosto pelo novo país. De sua fala, 

destacamos a ênfase durante a explicação de seu desejo de ficar no Brasil “EU QUERO... 

DIRETO NO BRASIL fica... eu PRECISA... falar PORTUGUÊS”. 

A imigrante4 revela sua tentativa de se estabelecer no Brasil há quatro anos. Ao 

mesmo tempo, sua fala transparece a dificuldade em conseguir emprego para, junto com 

o esposo, manter um lar com filhos. Por sua vez, a Imigrante5 fala de sua busca por 

“(pouco a pouco)” sair para se integrar à sociedade. O meio educacional foi apontado por 

ela como um local onde se “sente bem” e onde pôde conhecer diferentes pessoas. 

Como as falas já transcritas nos dão indícios, a maioria dos entrevistados enfatiza 

a educação e o conhecimento da Língua Portuguesa como um objetivo a ser cumprido 

para garantir integração social. Nesse sentido, a legislação brasileira vai ao encontro 

dessa necessidade. 

Como demonstrado no Capítulo 3, a legislação Brasileira atual tem incorporado 

em seus textos os princípios e garantias de direitos humanos universais, como é o caso 

da vigente Constituição de 1988, cujo texto do artigo quinto trata da igualdade perante a 

lei “sem distinção de qualquer natureza” aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País, como é o caso do direito social à educação, conforme se lê no texto Constitucional 

Art. 6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

(CONSTITUIÇÃO, 1988). 

A chamada Nova Lei de Migração, Lei Ordinária 13.445/2017, dialoga tanto com a 

necessidade educacional real e expressa desses imigrantes, como também com os 

termos constitucionais e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O artigo 

terceiro dessa lei prevê ao estrangeiro, o acesso igualitário e livre “[...] a serviços, 

programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral 

pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social;” (LEI ORDINÁRIA 

13.445/2017, art. 3º. – grifo nosso). 

Vemos que o modo mais efetivo que a comunidade brasileira tem utilizado para se 

posicionar nesse diálogo em nível macroscópico com grupos de imigrantes internacionais 
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que aqui chegam e se estabelecem é a resposta dada em cumprimento dos textos 

legislativos, como é o caso da expressão do direito de acesso ao sistema educacional 

em termos de igualdade com os brasileiros. Essa “igualdade de acesso”, contudo, não 

parece ir além da matrícula e não parece atentar para as diferenças de necessidade de 

aprendizado existentes entre os alunos brasileiros e os estrangeiros. Dentre os 

entrevistados, percebemos também que recebem, no município, respostas favoráveis 

quanto a oportunidades de trabalho e subsistência, sendo importante relembrar que a 

oferta de emprego no município beneficia principalmente os imigrantes de origem 

muçulmana. 

O fato de encontrarmos estrangeiros matriculados nas redes municipal e estadual 

de ensino mostra que as instituições beltronenses estão cientes dos direitos dos 

imigrantes e procuram aplicar a legislação. Em contrapartida, como vimos em “M3a” do 

Quadro 2, no Capítulo 2, a presença de imigrantes internacionais em salas de aula 

brasileiras demonstra sua busca por conhecer a língua portuguesa e a cultura local como 

conhecimentos que os auxiliará no desenvolvimento pessoal e interpessoal, na 

manutenção do seu estabelecimento dialógico com a comunidade local. 

Reconhecidamente, porém, enquanto a lei oportuniza o ingresso “igualitário” para 

imigrantes estrangeiros, ao sistema educacional brasileiro, o dia a dia da sala de aula 

dessa tentativa de promover a igualdade se mostra deficitário e desafiador para docentes, 

alunos brasileiros e alunos imigrantes estrangeiros. Forma-se, na escola, uma nova 

cadeia dialógica entre docentes, alunos brasileiros, gestores, alunos imigrantes 

estrangeiros, comunidade local. Seus enunciados se moldam nos limites entre a 

expectativa de cada interlocutor versus a realidade educacional vigente, ou seja: o que 

alunos brasileiros esperam da Educação de Jovens e Adultos; o que os alunos imigrantes 

estrangeiros esperam que vão encontrar; como é para brasileiros e estrangeiros 

conviverem na mesma turma com expectativas distintas; o que os professores esperam 

da sala de aula e como eles se sentem em relação à essa situação heterogênea 

considerando sua preparação profissional etc. 

Assim, na busca pelo estabelecimento no local de destino, e frente à ciência da 

necessidade do aprendizado da língua portuguesa e demais conhecimentos curriculares 

úteis ao seu desenvolvimento, o imigrante estrangeiro cria uma expectativa sobre o que 
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a escola tem a lhe oferecer, antecipa possíveis respostas para suas necessidades de 

aprendizado e efetiva sua matrícula no sistema de ensino. Sobre os alunos imigrantes 

estrangeiros, resta claro que há ao menos três situações em questão: a expectativa pelo 

aprendizado da língua portuguesa, a expectativa pela comprovação de nível escolar e a 

expectativa por continuar a estudar no Brasil, no entanto, como veremos durante esta 

análise, a primeira é sempre pré-requisito para as demais. 

Para compreender a heterogeneidade desse ambiente escolar e da diferença entre 

expectativas e realidade, iniciamos por transcrever trechos que remarcam algumas 

percepções e experiências de docentes entrevistados. 

 

Docente1 

D1 [00:06:25] é... porque na verdade eles muitos muitos TEM formação lá... A MAIORIA TEM 
FORMAÇÃO LÁ... SABE... ATÉ.... hummm.... vamos dizer assim um nível que... que equivalha 
aqui... em em no Brasil... um um... um segundo GRAU...  
p. [00:06:43] sim 
D1 [00:06:41] todos TEM... E MUITOS... uns três ou quatro que passaram nas minhas mãos... já 
SÃO formados LÁ... já fizeram: faculdade lá em Bangladesh... então Bangladesh... Paquistão... 
Somália... é o país que mais vem...  
 
D1: [00:36:22] [...] eu lembro que até: o: os NOSSOS começaram a reclamar... "ah mais daí eles... 
" porque eles perguntam MUITO NÉH?, "ai professora mais daí NÃO ANDA nossas atividades" 
porque eles perguntam isso perguntam aquilo perguntam aquilo e todo mundo se envolve e acaba 
contando conversando mais do que na verdade fazendo aquele trabalho de ESCRITA LEITURA 
NÉH... 
p: [00:37:11] e e... eles sã muito interessados então? 
 

Docente3: 

D3: [00:00:24]  [...] aí eu comecei a pesquisar o ALFABETO ÁRABE... éh:... comecei ver... a... 
comecei a trabalhar a alfabetização com ele... eu trabalhava difeRENTE na sala de aula... eu não 
USAVA o MESMO material como os outros porque ele não compreendia nada ele não sabia nada... 

Docente4: 

D4[00:15:03] NÃO NÃO... não... eu eu tinha uma turma ALI na agência do trabalhador no CINE... 
e eles chegavam néh pra fazer a carteira de trabalho néh... e como eles não tinham... n/ n/ não 
tinham... como se COMUNICAR... não sei c/ el/ elas já colocavam como analfabeto na língua 
portuguesa néh... pra:: pra... pra dentro da sala de aula... e daí eu tinha que me virar com eles 
néh... então assim... inclusive eu deixava até MUITAS VEZES eu deixava os alunos... éh:... 
brasileiros néh... os NOSSOS AQUI... meio de lado porque você SABE QUE... A GENTE É UM 
SÓ... pra ficar com ELES... pra demonstrar néh... ah... assim LIVROS por exemplo uma FOLHA:... 
o LIVRO:... ia FALANDO NÉH... copo D'ÁGUA... ÁGUA... essas coisas assim...  
p. [00:16:06] a professora diz que tinha que adotar procedimentos diferentes? 
D4 [00:16:09] DIFERENTES... mhum... diferentes... e/ e ELES assim... eles acabavam... MAIORIA 
ACABOU DESISTINDO... 
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Nas falas acima transcritas, percebemos que as docentes entrevistadas 

compreendem que a realidade de cada imigrante que adentra o sistema escolar é distinta. 

São diferentes países de origem, diferentes níveis sociais, diferentes idiomas, diferentes 

níveis de escolaridade, todos, porém, com falta ou déficit no conhecimento da língua 

portuguesa em suas diversas formas (fala, escrita, compreensão e articulação oral quer 

da língua quotidiana, quer das normas-padrão). 

Desse modo, outra marca de heterogeneidade se forma, em sala de aula, entre a 

expectativa e a necessidade de aprendizado de alunos brasileiros e de alunos imigrantes 

estrangeiros. Nas falas “eu trabalhava difeRENTE na sala de aula... eu não USAVA o 

MESMO material como os outros porque ele não compreendia nada ele não sabia nada... 

“, da Docente3, e “e daí eu tinha que me virar com eles néh... então assim... inclusive eu 

deixava até MUITAS VEZES eu deixava os alunos... éh:... brasileiros néh... os NOSSOS 

AQUI... meio de lado porque você SABE QUE... A GENTE É UM SÓ...” da Docente4, 

vemos que essa discrepância de conhecimento linguístico gera uma grande dificuldade 

para o docente que tem de tentar ajustar seu fazer docente conforme a necessidade dos 

alunos estrangeiros e dos brasileiros matriculados na mesma turma. 

À altura [00:36:22] do áudio, a fala da Docente1 nos permite reconhecer o 

posicionamento dialógico dos alunos brasileiros nesse ambiente escolar. No trecho “os 

NOSSOS começaram a reclamar... ‘ah mais daí eles...’ porque eles perguntam MUITO 

NÉH?, ‘ai professora mais daí NÃO ANDA nossas atividades’”, a ênfase em “NOSSOS” 

é remetida aos seus alunos brasileiros. Como vemos, a Docente1 reproduz em discurso 

direto algumas reclamações de alunos brasileiros sobre o excesso de perguntas dos 

estrangeiros. Esse trecho revela que há uma diferença entre o que os alunos brasileiros 

e os imigrantes estrangeiros esperam/necessitam aprender, e que a docente entrevistada 

procura se posicionar na tentativa de responder a ambos os grupos em relação às suas 

necessidades, contudo, enquanto procura atender a um grupo, não consegue fazê-lo sem 

prejuízo de tornar mais lento o processo de aprendizado de ambos os grupos. 

A Imigrante5, que já chegou ao Brasil após cursar dois anos de um curso de 

engenharia em seu país, frequenta uma turma de alfabetização nas séries iniciais do 

sistema EJA. Ela revela sua percepção sobre essa diferença entre sua necessidade de 
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conhecimento, que é mais linguístico do que disciplinar, e o que encontrou no município 

de Francisco Beltrão como resposta à sua procura pelo aprendizado da língua 

portuguesa. 

 

 
Imigrante5: 
 

I5 [00:45:26]  oui j'ai besoin d'une classe différente  parce que ici... les les  les gens qui viens ici... 
(  ) de brésiliens  ils ne savent pas écrire... ils parlent portugais...  mais ils ne savent pas écrire et 
lire... c'est c'est c'est... c'est le contraire... ((risos))  tu sais...  je sais ecrire...  avant je ne savais pas: 
lire...  le portugais parce que c'est:... c'est different... la la maîtresse m'a aidé à à à:.. à lire...  
(d'accord) que j'ai commencé à lire:... je masterisé la la:... la lecture de la langue portugais... je 
savais déjà écrire.... mais je  ne comprends pas la la la la: LA SIGNIFICATION les sons... de... je 
peux par exemple...  si tu me donne un texte en portugais... j/ je vais lire... mais je ne comprends 
de quoi parle... tu comprends? (donc) ((tosse)) ...  c'est pour ça que je:... je te je te:  questionnè au 
début:...  est-ce que est-ce qu'il y a des: des des classe seulement pour les étrangers... (qui .... les 
étrangers apprendre la langue portugaise)... ah: ah parle portugais... mais mais alors ici il n'y a 
pas... parce que la ville est trop petite... il n'ya pas des [...] il n'y a pas beaucoup des étrangers...  
c'est ça... MAIS... je passe...  je passe le temps ici ((risos))...  je suis contente ((risos))...  mais après 
je:... je vais chercher une école...  une école de langue... (apprendre) (...)39 

 

Ao afirmar que sabe ler, ela se refere ao fato de já ser alfabetizada e conhecedora 

do alfabeto latino, no entanto, está matriculada em uma turma de alfabetização por não 

possuir o domínio da língua portuguesa. Contudo, ao passo que demonstra a ciência da 

necessidade e da importância de aprender a língua portuguesa, ela afirma não ter 

encontrado, no município, uma turma, professor ou instituição que se ocupe em atender 

estrangeiros. A fala da Imigrante 5 se alinha à da Docente1 no sentido de que a 

heterogeneidade também é vista pelo prisma da distância de nivelamento acadêmico do 

estrangeiro em relação ao restante da turma brasileira no EJA. Na altura [00:06:25] da 

entrevista com a Docente 1, que também trabalha com turma de alfabetização, vemos 

                                            
39 I5 [00:45:26]  sim, eu tenho necessidade de uma classe diferente porque aqui... as as as pessoas que 
vêm aqui... (  ) os brasileiros eles não sabem escrever... eles falam português... mas eles não sabem 
escrever e ler... é é é... é o contrário... ((risos))  sabe...  eu sei escrever...  antes eu não sabia: ler...  o 
português porque é:... é diferente... a a professora me ajudou a a a:.. a ler...  (certo) que eu comecei ia 
ler:... eu dominei a a:... a leitura da língua portuguesa... eu já sabia escrever.... mas eu não entendo a a a 
a: o significado, os sons... de... eu posso por exemplo...  se você me dá um texto em português... j/ eu vou 
ler... mas eu não entendo de que ele fala... entende? (então) ((tosse))...  é por isso que eu:... eu te eu te:  
questionei no início:... se se há uma: uma uma turma somente para os estrangeiros... (que.... para os 
estrangeiros aprenderem português)... ah: ah falar português... mas mas então aqui não há... porque a 
cidade é muito pequena... não há [...] não há muitos estrangeiros.... assim... MAS... eu passo o tempo aqui 
((risos))... eu estou contente ((risos))... mas depois eu:... eu vou procurar uma escola... uma escola de 
idiomas... (aprender) (...) 
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que já atendeu imigrantes estrangeiros cujo grau de formação é bem maior que o da sua 

turma de brasileiros: “... A MAIORIA TEM FORMAÇÃO LÁ... SABE... ATÉ.... hmmm.... 

vamos dizer assim um nível que... que equivalha aqui... em em no Brasil... um um... um 

segundo GRAU...”. 

Percebemos, até aqui, que mesmo que a legislação brasileira represente uma 

resposta ativa que permite e possibilita o acesso de imigrantes estrangeiros à educação 

e mesmo ao aprendizado da língua portuguesa, seu “grau de ativismo” varia no sentido 

de que é uma resposta que não alcança a “compreensão da fala viva, do enunciado vivo” 

desses imigrantes (BAKHTIN, 2003, P. 271). Desse modo, a maior carga de 

responsabilidade pela acolhida e por oferecer uma resposta à necessidade de 

aprendizado dos imigrantes tem recaído sobre os docentes regentes das turmas. Há um 

notado esforço pessoal dos docentes em se posicionar frente à realidade desafiadora. 

Vejamos outras falas que corroboram esse entendimento: 

 

Docente1: 

D1:[00:19:03] mas é bem... no começo eu me senti muito muito nervosa... MUITO INSEGURA... 
porque na verdade não tem nenhuma escola aqui que que que:: que trabalha o idioma DELES... 
BANGLA... de Bangladesh... OLHA ALÍ O ALFABETO... mas tem MAIS DE CINQUENTA 
LETRAS...[...] não tem nenhuma escola em Beltrão que fale esse idioma o Bangla...[...] néh... então 
o que me ajudou muito é que eu trabalho português... mas nem todos falam português... néh... 
ENTÃO... só que assim óh... às vezes tem/ a gente LANÇA mão de VÁRIOS recursos pra se fazer 
entender... EU DESENHO NO QUADRO... eu mostro uma figura... eu vou buscar outro dia uma 
vassoura tive que ir lá buscar a vassoura mostrar o que que era vassoura... pra TRABALHAR a 
higiene... eu TROUXE... os objetos de higiene pessoal... f/pra trabalhar o que que era... eu levei 
no mercado mostrar as... as mercadorias e o nome... então a gente:... GESTOS néh... eles 
perguntam pra gente... e a MAIOR dificuldade deles é os VERBOS néh... os verbos...  

 

Docente2: 

D2: [00:13:37] é interessante  mas é uma experiência rica...  né pena que a gente vai tateando... 
néh pra... pra... pra poder PODER AJUDAR...  e QUE BOM e como é bom...  a gente a gente sentir 
que pode ajudar... que a pessoa decola mesmo (  ) que você não tem este preparo... mas você tem 
OUTROS... (  ) uma criança ou um adolescente que tiver que alfabetizar que você já OLHA... (se 
vê ) um tem problema aqui... outro tem problema lá... néh... e:... mas não é o caso que você não 
teve nem e NEM UMA LEITURA... eu via muito trabalho HUMANITÁRIO sendo feito com os que 
chegavam de fora lá em curitiba e tal... mas nunca tinha parado pra... 
p:  [00:14:23] na parte do ensino tu diz? 
D2: [00:14:25] exatamente... éh... nunca tinha me deparado com a situação néh... mas tudo bem 
[...] É UM DESAFIO...  não realmente de você fica meio sem chão...  você fica meio sem chão 
porque a...  as outras situações com a língua você::... tem:... já uma bagagem... você tem 
segurança... e e eu s/s/senti TO-TAL-MENTE insegura néh... aham... eu  não havia me sentido 
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assim... ((risos)) não me lembro assim... de:... eu sempre achei que eu ia vencer e isso falei não 
sei...  o que que vai ser né porque vou ter que sentir eu não sei nem por onde começar... 
p:  [00:15:14]  e agora você tá se sentindo mas segura? 
Professora2: [00:15:17] SIM... me SINTO:... segura:...  por esse caminho que eu fui construindo... 
mas SEM... uma:... um respaldo mais técnico... 

 

Docente 3: 

D3: [00:00:24]  então... eu jamais esperava que isso ia acontecer na minha vida... d/ eu havia 
pedido remanejamento... de... de padrão...  era o meu primeiro ano numa...  escola nova...  
quando:...  eu fui...  para escolher eu fui a última classificada néh...  por conta: éh de... estar...  
chegando na escola naquele momento... e:::...as professoras mais antigas... éh não quiseram o 
sexto ano:... éh:... cuja turma tinha um estrangeiro... chegando no Brasil... éh... fugitivo da guerra... 
é... família... sem estrutura nenhuma... vieram pra cá em busca de... na verdade por conta da 
BRF... por causa do trabalho né... conseguiram arrumar... e eu me deparei com um um árabe o 
(...)... éh não sabia UMA palavra em língua portuguesa... eu NUNCA tinha trabalhado... eu... Não 
ENTENDIA UMA PALAVRA... NADA NADA... e:... inclusive fui na secretaria perguntar se não tinha 
outra turma... pra mim trabalhar... e:... o que eu ouvi da:... funcionária da secretaria... "A TURMA 
QUE TEM É ESTA... se você quer trabalhar"... Ai eu pensei... se esta é a turma... este é o meu 
desafio... 
[...] 
D3: [00:06:09] [...] e:... o que eu percebi é que... os MEUS COLEGAS... PROFESSORES que 
trabalhavam na MESMA turma... o (...) era mais um na sala de aula... eles não levavam atividades 
diferentes... eéh... eles colocavam um colega da turma sentar do lado DELE copiar pra ele... 
ENTÃO... isso me entristecia porque:... a gente observava no semblante dele... que ele não era 
uma pessoa feliz ASSIM... 

 

Docente4: 

[00:07:47] (olha) pra mim foi DIFÍCIL... foi o SUSTO NÉH... primeiro ah... sabe eu fiquei em estado 
de choque porque... a gente... mal e mal conhece um pouco de inglês... francês do t/ meu tempo 
da... de adolescência quanto estudava ainda que era:... GINÁSIO... a gente tinha um pouco de 
francês... mas uma conversação assim pra entender no dia a dia... a ROTINA do dia a dia... o 
DIÁLOGO... do dia a dia... na sala de aula... eu:: eu: me assustei... realmente eu fiquei bem 
impressionada COMO QUE EU IA FAZER NÉH... então eu USEI assim de todas as artimanhas 
que eu podia ter usado... ah::... até MÍMICA:... DESENHO... GESTOS... néh... que é a própria 
mímica néh... pra::: poder CONSEGUIR... 
 

 

Mesmo antes de os docentes regentes conhecerem seus alunos estrangeiros, o 

conhecimento da situação provocou neles reações de antecipação do que teriam de 

enfrentar, são relatos de surpresa, susto, nervosismo, insegurança, despreparo. Nos 

trechos acima, podemos perceber a surpresa de todas as docentes em saber que teriam 

estrangeiros dentre seus alunos brasileiros. A Docente1 diz ter se sentido insegura e põe 

ênfase no termo “NERVOSA”. A Docente2 revela sentimentos semelhantes ao afirmar 

que ficou “sem chão” e que se sentiu “TO-TAL-MENTE insegura”, como vemos na ênfase 

da palavra “totalmente” sendo silabada. Dos seguintes trechos: “eu jamais esperava que 
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isso ia acontecer na minha vida...” e “as professoras mais antigas... éh não quiseram o 

sexto ano”, a Docente 3 nos dá a entender que outros docentes da escola rejeitaram a 

turma ao saber da presença de um estrangeiro que “NÃO ENTENDIA UMA PALAVRA... 

NADA NADA”. 

A Docente4 enfatiza a experiência como “DIFÍCIL... foi o SUSTO NÉH... primeiro 

ah... sabe eu fiquei em estado de choque”. Segundo ela, as sensações advinham de sua 

falta de conhecimento de línguas estrangeiras e de uma dúvida sobre como agir, como 

afirmado em “eu:: eu: me assustei... realmente eu fiquei bem impressionada COMO QUE 

EU IA FAZER NÉH...”. 

Ao passo que alguns docentes respondem à situação pela rejeição, outros, os que 

assumem ou se veem obrigados a assumir a turma, procuram responder pela adaptação 

do seu fazer docente. No trecho seguinte, na altura [00:06:09] da entrevista, a Docente 3 

faz menção à sua escolha por trabalhar com atividades diferenciadas, em oposição a 

docentes de outras disciplinas que apenas ignoravam a presença do estrangeiro e 

mantinham as atividades focadas em alunos brasileiros. 

A Docente1, no trecho “OLHA ALÍ O ALFABETO... mas tem MAIS DE 

CINQUENTA LETRAS...” apontava para os materiais de apoio que estavam pregados na 

sala de aula, como pode ser visto na Fotografia 2, já apresentada no tópico 5.3.1 deste 

trabalho. No mesmo tópico, também há a apresentação de outras fotos que confirmam a 

fala da Docente1 como em “a gente LANÇA mão de VÁRIOS recursos pra se fazer 

entender... EU DESENHO NO QUADRO... eu mostro uma figura... eu vou buscar outro 

dia uma vassoura tive que ir lá buscar a vassoura [...]... eu levei no mercado mostrar as... 

as mercadorias [...]”. 

A Docente2, à altura [00:13:37] da entrevista, lamenta o fato de ter de “ir tateando... 

néh pra... pra... pra poder PODER AJUDAR...”, e ela também comemora quando percebe 

a possibilidade de ajudar: “e QUE BOM e como é bom... a gente a gente sentir que pode 

ajudar... [...]” e em [00:15:17] ela se refere à segurança obtida no conhecimento 

profissional advindo da experiência de sala de aula: “SIM... me SINTO:... segura:... por 

esse caminho que eu fui construindo...”. 
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A Docente 4, no trecho [00:07:47] da entrevista também revela ter usado de “todas 

as artimanhas que eu podia ter usado... ah::... até MÍMICA:... DESENHO... GESTOS... 

néh... [...] pra::: poder CONSEGUIR...”. 

Como vemos, em todos os casos as descrições de espanto, susto, surpresa, medo 

e insegurança nos levam à compreensão de que não houve, no caso delas, uma 

preparação ou um curso de suporte didático-pedagógico que lhes amparasse na 

recepção e atendimento de alunos imigrantes estrangeiros. Como os relatos eram de 

eventos passados, buscamos saber se posteriormente houve ou se no momento há a 

oferta de algum tipo de qualificação docente no preparo para o atendimento de 

estrangeiros. Abaixo registramos as respostas: 

 
D1: [00:23:15] NÃO NÃO NÃO... não 
 
D2 [00:07:57] NÃO ah ah:... o...  não tenho conhecimento... 
 
D3 [00:03:53] na verdade éh::... um estrangeiro é um INCLUSO na sala de aula...  
D3 [00:07:26] o que eu penso assim é éh que:... a estrutura governamental... ela deveria preparar... 
todos nós professores... pra aceitar qualquer inclusão... [...] éh:... nós deveríamos ter um preparo... 
porque a escola hoje do regular sendo estrangeiro ou não... também não prepara a gente para o 
trabalho... é o professor com sua experiência ou não experiência que no dia dia tem que a luta... 
porque pessoas inclusas todos/ TODOS OS DIAS  tem em sala de aula... 
 
D4 [00:19:31] não... NÃO existiu... na verdade a prefeitura SEMPRE ofereceu o curso de inglês... 
sabe... porque devido às horas atividade [...] então:... a prefeitura OFERECE o curso de inglês... 
só que nem todos falam só inglês néh... ela por exemplo ela fala muito pouco inglês... 
 

 
Percebemos, pelas falas acima, que a presença do imigrante estrangeiro nas salas 

de aula brasileiras amplia, mais uma vez, a cadeia do diálogo em nível macroscópico 

pelo fato de, agora, surgir a demanda docente por um novo tipo de formação em resposta 

à presença de estrangeiros em sala de aula. Docente1 e Docente2 afirmam nunca ter 

participado e não ter conhecimento de cursos de qualificação docente para atuar em 

salas de aula com a presença de estrangeiros que não dominam a língua portuguesa. No 

trecho anteriormente transcrito, da entrevista com a Docente2, na altura [00:15:14], ela 

esclarece que o desafio da sala de aula foi enfrentado “SEM... uma:... um respaldo mais 

técnico...”. Para a Docente3, todos os professores deveriam receber preparação da 

estrutura governamental. Como vemos no trecho [00:03:53], na opinião da entrevistada, 

o estrangeiro é um “INCLUSO na sala de aula”. Durante a entrevista, a docente utilizou-
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se 3 vezes do termo “incluso” e 4 vezes do termo “inclusão” ao se referir ao estrangeiro 

que adentra a rede de ensino; um entendimento que não pudemos encontrar na 

legislação brasileira, nas chamadas políticas de inclusão que, no Brasil, visa atender 

apenas alunos com alguma deficiência física ou mental. 

Além dos relatos docentes sobre a heterogeneidade existente nas salas de aula 

onde há alunos brasileiros e estrangeiros, pudemos perceber que mesmo os imigrantes 

que não aprenderam o português em sala de aula criam expectativas sobre o 

aprendizado da língua e sobre a relação brasileiros-estrangeiros. O Imigrante1 fala da 

escola que há no bairro onde mora e dos conselhos que deu a seu irmão sobre a 

necessidade de aprender o português: 

 

Imigrante1: 

I1 [00:12:06] […] because I... having my brother here... I took him to school here because of my 
experience... before... I decided to try to let him START EARLIER ... so that:... he can ADAPT or 
he can be able to fit in the society... 
p [00:12:59] ok 
I1 [00:13:01] but:... he went there and he got discouraged you know... the people: the teachers are 
not... they are not prepared... that is the right word... they don't have... they don't understand the 
language... there should be people who can understand at least English language... or French 
language... you understand? but people they who are there to help in languages they are there to 
help foreigners... they don't speak any foreign languages... 
p [00:13:31] is/ is he going to the/ the regular school? 
I1 [00:13:34] no no it is not regular... he doesn't speak anything he:.. […] not it is not language 
school... it is a... it is the governmental this thing that: the prefeitura... (  ) they give some:.. they give 
some assistance… 
p [00:13:56] oh REALLY? do they have like a course for immigrants or not? 
I1 [00:13:59]  they HAVE THEY HAVE HERE!40 
 

                                            
40 I1 [00:12:06] [...]... porque eu... tendo meu irmão aqui... eu o levei para a escola aqui por causa da minha 
experiência... anterior... eu decidi tentar deixá-lo COMEÇAR MAIS CEDO... para que:... ele possa se 
DAPTAR ou se encaixar na sociedade... 
p [00:12:59] ok 
I1 [00:13:01] mas: ele foi lá e se sentiu desencorajado sabe... as pessoas: os professores não estão... […] 
eles não estão preparados... essa é a palavra correta... eles não têm... eles não entendem línguas... deveria 
haver pessoas que entendem ao menos inglês... ou francês... entende? Mas as pessoas eles que estão lá 
para ajudar com a língua eles estão lá para ajudar os imigrantes... eles não falam qualquer língua 
estrangeira... 
p [00:13:31] el/ele vai para a/ para a escola regular? 
I1 [00:13:34] não não… não é ... ele não fala nada ele:.. […] não não é escola de idiomas... é uma... é uma 
coisa do governo que: a prefeitura... (  ) eles dão algum:.. eles prestam alguma assistência… 
p [00:13:56] oh MESMO? eles tem como um curso para imigrantes ou não? 
I1 [00:13:59] eles TEM ELES TEM AQUI 
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O Imigrante1 aprendeu português por conta própria em situações cotidianas ao 

longo de mais de oito anos vividos no Brasil. Atualmente, além de trabalhar, ele é aluno 

regular de uma instituição privada de ensino superior em um município vizinho. Mesmo 

com esse tempo de contato com a língua portuguesa, ao ser entrevistado, ele se sentiu 

mais seguro em falar inglês, a língua oficial de seu país. Indagado sobre o conhecimento 

de ações de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, como vemos no trecho 

[00:13:34], ele acredita que há, na escola do seu bairro, uma turma de assistência 

governamental especializada no atendimento a imigrantes, fato que demonstra, mais 

uma vez, a desconexão entre a expectativa de aprendizado dos imigrantes e o 

entendimento sobre o real funcionamento/propósito do sistema EJA. Nesse sentido, 

percebemos que essa distância de expectativa versus realidade “desencorajou” seu 

irmão a se manter estudando. Para o Imigrante1, os docentes carecem de formação para 

o atendimento de estrangeiros, como vemos no trecho [00:13:01], por nós traduzido “[…] 

eles não estão preparados... [...]  Mas as pessoas eles que estão lá para ajudar com a 

língua eles estão lá para ajudar os imigrantes... eles não falam qualquer língua 

estrangeira...”. 

O Imigrante2, que também aprendeu a língua portuguesa na vida cotidiana ao 

longo de quase nove anos, ao comentar sobre a importância do aprendizado de um novo 

idioma, também finalizou sua fala com a sugestão crítica de que os brasileiros também 

deveriam conhecer outras línguas: 

 

Imigrante2: 

[00:05:26] eu acho que é muito importante... que éh:... como aqui no Brasil... também éh:... o muitos 
é brasileiros que... ta saindo pra fora... que... o língua o mais... rodado no mundo... é o língua 
inglesa... e éh::... o mundo árabe... é você vai na rua... qual pessoa aí... pode perguntar ele vai 
responder em Inglês 
p [00:05:48] mhum 
Imigrante2 [00:05:48] porque ela também é importante pra nós que... prender a língua inglesa... 
pra conseguir entender... conseguir conversar com:... os estrangeiros... também... 

 
 
Desse trecho de entrevista, compreendemos que, para ele, não apenas o 

imigrante estrangeiro deveria aprender a língua portuguesa, mas, também, os brasileiros 

deveriam aprender idiomas estrangeiros internacionalmente conhecidos, como a língua 

inglesa para, em sua opinião, “conseguir entender... conseguir conversar com:... os 
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estrangeiros... também...”. Embora não seja um comentário relativo à sala de aula, como 

os demais entrevistados, há um posicionamento dialógico que não condiz com a 

realidade, visto que, apenas um dos imigrantes que entrevistamos falava inglês 

fluentemente. 

O Imigrante3, por sua vez, foi um dos entrevistados que mais se referiu às suas 

experiências de aprendizado e de melhoria do conhecimento linguístico em sala de aula, 

no Brasil. Dos quatro anos já vividos no país, o Imigrante3 passou a estudar há cerca de 

um ano e meio, após sua chegada a Francisco Beltrão. Assim, ele fala com a experiência 

de quem tentou aprender no cotidiano e de quem agora frequenta um ambiente formal 

de ensino. 

Abaixo transcrevemos alguns trechos da entrevista: 

 
Imigrante3:  
 

I3: [00:14:41] experiência eu:... quando eu chega escola:... aprende MAIS português... ou... uma 
coisa não SABE... o conversa com professora "esse... significa O QUE?"... eu... alguém fala uma 
palavra:... eu no sabe esse palavra... ok... eu.. escuta lembra depois eu ESCREVE... depois eu fala 
meu professor esse... fala o que "isso significa o que?" isso eu aprende outra coisa néh... então 
MAIS APRENDE... brasileiro história... e: outra futuro:... isso [...] quando eu chego na escola... mais 
aprende rápido:... Português 
p:  [00:15:43] ler... mhum... e:... pra você como é:... porque ah:... escrita é diferente:... de Bangla e 
de Árabe:... muito diferente 
I3: [00:15:50] MUITO DIFERENTE... então isso... mais MUITO DIFÍCIL agora eu fato eu chegar na 
escola... isso aprende (  ) ler 
I3: [00:25:56]  [...]E/EU ACHA... primeiro quando pessoa estrangeiro chega no Brasil... primeiro ele 
aprende... mais português... mais MUITO IMPORTANTE ISSO COISA...  
 

 
Na altura [00:14:41] da gravação acima transcrita, o Imigrante3 relata um pouco 

da vivência do aprendizado escolar: “alguém fala uma palavra:... eu no sabe esse 

palavra... ok [...] eu ESCREVE... depois eu fala meu professor esse... [...] então MAIS 

APRENDE... [...] quando eu chego na escola... mais aprende rápido:... Português”, 

compreendemos que o Imigrante3 se refere à escola como a oportunidade para acelerar 

seu aprendizado. Além disso, no trecho da altura [00:15:50] ele enfatiza que sua língua 

materna é “MUITO DIFERENTE” do português, e que o “fato eu chegar na escola” é o 

que lhe auxilia no aprendizado da leitura. Quase ao término da entrevista, na altura 

[00:25:56], o Imigrante3 considera que uma das coisas mais importantes para o imigrante 
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quando chega ao Brasil, é, primeiramente, o aprendizado da língua portuguesa: “primeiro 

ele aprende... mais português... mais MUITO IMPORTANTE ISSO COISA...”. 

Os relatos dos entrevistados demonstram, portanto, que dentre os estrangeiros há 

a consciência da importância do aprendizado da língua portuguesa, visto que, conforme 

dados levantados em campo, já houve, no município, turmas de EJA com cerca de 23 

alunos imigrantes estrangeiros na mesma sala e juntamente com brasileiros. Assim, 

enquanto há o interesse pelo conhecimento por um lado, há, por outro, um número de 

imigrantes que não concluem seus estudos e não retornam à escola. 

 

I3: [00:09:01]  então::...  sabe pessoa todo mundo eu acho...  sabe aqui escola pessoa 
(pra)  estrangeiro ele:... estudando... [...] 
p:  [00:09:53] que bom... e:...  porque que você acha que os outros colegas não estão estudando? 
I3: [00:10:00] porque:...  alguém pessoal não sabe ainda português:... ok... porque agora pouco 
maioria das pessoa tem bastante... trinta trinta e cinco... vinte seis:... anos:... então aqui estuda:... 
ele:... ele não gosta:... agora estudar [...] porque...  algum pessoa pensa... ele quero Brasileiro 
português futuro:... faz:... outra coisa:... f/ ele QUER... GOSTA... NO... estudar:... alguém não pensa 
isso... não quer... só ele quero o trabalhando:... fica em casa dormindo...  só isso 
I3: [00:19:01] [...] OTRO ah otro pessoa também ele acha também quando entra otro lugar MUITO 
DIFÍCIL... ele fez estuda ele não sabe português... dá vergonha:... ele sabe... ele não sabe ler... 
ele não sabe português... ele:... professora fala "o que"... ele depois ele não pergunta:... ele ele 
não sabe isso:... da vergonha... aprende:...  

 
 

No início da fala, na altura [00:09:01], o Imigrante3 afirma que, em sua opinião, 

todos os imigrantes sabem que podem estudar. Na sequência, ele relata suas várias 

percepções de porquê muitos não estudam/não estudam mais. Na altura [00:10:00] ele 

sugere que pode ser uma questão de muitos já terem passado dos 26 ou 35 anos de 

idade, para ele, mesmo que haja a vontade de aprender, o estrangeiro “faz:... outra 

coisa:...”, porque “GOSTA... NO... estudar:...”, dedicando-se apenas ao trabalho e ao 

repouso “só isso”. Na sequência, na altura [00:19:01], ele traz o exemplo das pessoas 

que se sentem intimidadas em sala de aula, eles acham que estudar é  “MUITO 

DIFÍCIL...” pelo próprio fato de não saber português, não sabem ler: “ele fez estuda ele 

não sabe português... dá vergonha:... [...] ele não sabe ler...”, além disso, muitos têm 

vergonha de se expressar, professora fala "o que"... ele depois ele não pergunta:... ele 

ele não sabe isso:... da vergonha... aprende:...”. 

A Imigrante4 é vinda de país lusófono, porém, sua fala demonstra falta de domínio 

da língua portuguesa apesar de já viver há 4 anos no Brasil. 
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Imigrante4:  
 

I4[00:06:15] é bom tão gosta MUITO aprende português de aqui...[...]  ((risos))... difícil éh... pode 
ser dificuldade mas tem que aprende pa saber... minha professora ta aqui pode perguntah pra ela 
se tô anda bem ou se não tô anda bem  
p:  [00:06:54] a pergunta é:... qual parte da língua é mais difícil de aprender... do português do 
Brasil?... que que você pensa “ISSO... quando eu vou estudar... é difícil”? 
I4: [00:07:06] pa escrevê... 
p:  [00:07:09] a escrita? 
I4: [00:07:09] a escrita (pa escrevê) pa escrevê... 

 

Para a Imigrante4, a escola e o aprendizado são referenciados como coisas boas, 

conforme ênfase no trecho “gosta MUITO aprende português de aqui”. Para ela, apesar 

de encontrar dificuldades, aprender o português representa uma necessidade expressa 

pelo verbo “ter” em “tem que aprende pa saber...”. Sua maior dificuldade é a escrita. 

Nossa outra entrevistada, a Imigrante5, destaca o aprendizado da língua local 

como importante para integração social: 

 

I5: [00:47:19] oui... pour éh:... généralement pour éh:... (  ) s'intégrer dans une (  ) dans une société... 
on faut apprendre la langue...  de cette société...  pour éh:...  pour s'améliorer...  parler avec les 
gens...  on rencontre  d'autres gens... éh...  par exemple si tu vais aller au  supermarché où si tu 
vais aller ah:... chez un coiffeur par exemple  et que tu ne sais pas parler portugais... qu'est-ce que 
tu vas faire?... éh...  ça veut dire que la langue rest une chose très importante...  c'est très 
importante... 
p:  (...) pour quoi que tu pense que quelques  étrangers ne veux pas venir à l'école pour apprendre? 
Imigrante5: [00:48:40]  la langue? […] c'est très important... i/ ils ont ...ils ont besoin  d'apprendre...  
SI ILS SONT LÀ AU BRÉSIL donc ils ont besoin d'apprendre la langue... si non ils vont rester:...  
[...] ISOLÈ... isolè de la société... [...]  je crois que ce sont des:... de Bangladesh? 
I5: [00:49:51] éh... ICI...  il y a::...  beaucoup de::.. de Bangladesh... ils reste dans leur 
communauté...  ils ne sont pas de cette communauté... donc ils:... ils croient qu'ils n'ont pas le 
besoin:... apprendre le portugais... ils parlent: UM PETIT peu de portugais mais:... mais (  ) où bien... 
la manière de de parléer c'est::.. c'est faux... tu comprendre?41 

                                            
41 I5: [00:47:19] sim... para éh:... geralmente para éh:... (  ) se integrar numa, numa sociedade (  )... é 
necessário aprender a língua...  dessa sociedade...  para éh:...  para melhorar...  falar com as pessoas...  a 
gente encontra  outras pessoas... éh...  por exemplo se você vai ao supermercado ou se vai a um ah:... 
cabeleireiro por exemplo e que você não sabe falar português... o que você vai fazer?... éh...  isso quer  
dizer que a língua é uma coisa muito importante...  é muito importante... 
p:  (...) por quê você acha que alguns estrangeiros não querem ir à escola para aprender? 
Imigrante5: [00:48:40] a língua? […] é muito importante... e/ eles tem ... eles precisam aprender... SE ELES 
ESTÃO AQUI NO BRASIL então eles precisam aprender a língua... se não eles vão ficar:...  [...] 
ISOLADOS... isolados da sociedade... [...]  eu creio que eles são de:... de Bangladesh? 
I5: [00:49:51] éh... AQUI...  há::...  muitos de::.. de Bangladesh... eles permanecem na sua comunidade...  
eles não são desta comunidade... então eles:... eles acham que eles não precisam:... aprender o 
português... eles falam UM POUCO de português mas:... mas (  ) ou melhor... o jeito de falar é::.. é errado... 
entende? 
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Como se pode observar, para a Imigrante5, o aprendizado da língua do local onde 

se habita representa a forma de se integrar à sociedade, de se desenvolver e de realizar 

as atividades diárias. Considerando essa visão, também indagamos o porquê de, na sua 

percepção, muitos imigrantes não frequentarem a escola. No caso de Francisco Beltrão, 

ela percebe que a grande maioria dos que não procuram conhecer o idioma são os que 

formam uma comunidade vinda de um único país, Bangladesh. Na altura [00:49:51] da 

entrevista, ela afirma que os indivíduos desse grupo “permanecem na sua 

comunidade...”, para ela, há um senso de não-pertencimento à comunidade brasileira e 

que, portanto, eles possuem menos interesse em aprender a Língua Portuguesa, assim, 

mesmo que eles falem um pouco, esse pouco é uma fala errada. 

O Imigrante6, que já reside há 5 anos no Brasil, nunca frequentou nenhum tipo de 

curso de língua portuguesa. Com ele obtivemos nossa entrevista mais curta e com a 

menor interatividade pesquisadora-entrevistado. Abaixo, segue um trecho da entrevista 

em que indagávamos sobre seu processo de aprendizado da língua portuguesa. 

 

Imigrante6: 

p [00:01:27] você aprendeu ... você foi em algum curso de português?... escola? para aprender 
português? 
I6 [00:01:33] no no no no no... só conversa conversa (  ) aprende só no trabalho 
p: [00:01:37] sim... e:... você sabe se tem algum curso que você pode ir? aqui no Brasil? aqui em 
Beltrão? você conhece um lugar com uma escola que você pode aprender português? 
I6 [00:01:53] non 

 

O Imigrante6 nega enfaticamente ter frequentado qualquer curso de língua 

portuguesa e, na sequência, também nega conhecer um local onde possa estudar. Essa 

informação contradiz a crença do Imigrante3, de que todos os imigrantes que trabalham 

na mesma empresa sabem que há a possibilidade de matricular-se na escola da 

comunidade. É interessante notar que o Imigrante6 afirma ter aprendido português em 

“conversa” no local de trabalho, porém, recordamos que esse referido trabalho é 

essencialmente manual e que há pouca interação em português onde a equipe de 

trabalho é formada quase que totalmente por estrangeiros, muitos dos quais não falam 

português. 
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De modo geral, a maioria dos entrevistados considera importante o estudo da 

língua portuguesa, mas, como observado no Quadro 5 do item 5.3, apenas dez por cento 

dos cerca de setenta imigrantes estrangeiros adultos, residentes em Francisco Beltrão, 

está matriculado nas escolas da rede pública de ensino no momento. Como já explanado, 

alguns deles, cerca de quarenta por cento, já chegaram a se matricular no sistema EJA 

mas desistiram posteriormente, outros, porém, parecem apenas desconhecer essa 

possibilidade. Outros, ainda, parecem não se adaptar ao ambiente escolar por vergonha 

da própria falta de conhecimento da língua portuguesa, ou por não ter vontade de voltar 

aos bancos escolares após uma certa idade. Há, contudo, aqueles que optam por 

enfrentar o desafio, principalmente os que almejam continuar seus estudos no Brasil: 

 

Imigrante1 [00:09:37] ah::.. after eight years NOW... I am getting the opportunity to study here in 
the university of Brazil. 42 
 
Imigrante4: [00:10:49] porque EU:...  gosta no Brasil MUITO:... porque eu:... pensa:... EU 
QUERO... DIRETO NO BRASIL fica... eu PRECISA... falar PORTUGUÊS... brasileiro futuro tudo 
coisa eu quero porque isso eu gosta na estudando... 
 
Imigrante5: [00:21:01] oui:... si c'est possible... je veux continuer mes études 43 

 

Ao ponderarmos, até aqui, sobre divergências como: a expectativa de imigrantes 

em aprender a língua portuguesa comparada ao que lhes é ofertado, no município de 

Francisco Beltrão, no sistema EJA; a importância do aprendizado da língua portuguesa, 

como apontada pela maioria dos entrevistados, comparada à constatação de que apenas 

10 por cento dos estrangeiros residentes no município estão, atualmente, em sala de 

aula, procuramos compreender melhor esse panorama pela análise de algumas falas 

docentes. 

Nas transcrições abaixo, destacamos algumas explicações do porquê do reduzido 

número de estrangeiros nas salas de aula do município ou, mesmo, do porquê da 

evasão/desistência de muitos que se matriculam: 

 

                                            
42 Imigrante1 [00:09:37] ah::.. depois de oito anos AGORA... Estou tendo a oportunidade de estudar aqui 
na universidade do Brasil. 
43 Imigrante5: [00:21:01] sim:... se possível... eu quero continuar meus estudos 
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Docente1: 

D1: [00:37:36] da empresa... e OUTRA que AQUI NESSA ESCOLA eu acho também que o que 
não DÁ muito certo aqui sabe o que que éh? é que a nossa escola é de crianças... o ambiente... 
então... se fosse uma sala por exemplo LÁ na empresa... não tem criança pequena LÁ... 
estudando... por exemplo... eles estudam na EJA daí a gente faz néh... as atividades extraclasse 
com todas as turmas da EJA néh... dá:... média de cem alunos... na cidade... e eles dizem "NOSSA 
professora"... -- festa junina... por exemplo... -- eles foram numa festa junina "NOSSA 
PROFESSORA mas só GENTE DE IDADE LÁ"... eles NÃO SE SENTI BEM... 
 

Docente3: 
D3 [00:18:17] na verdade... pelo que a gente observa... a: a dificuldade maior é a questão da 
linguagem... eles acabam não: conseguindo compreender... daí eles ficam com o TRABALHO... 
ficam só éh... acabam... evadindo-se da escola... por não sentirem-se capazes néh... de: estarem 
acompanhando a linguagem formal nossa... [...] eu tenho CERTEZA que eles d/ DESMOTIVAM-
SE... há uma desmotivação grande por parte deles... os que permanecem na escola éh:... são as 
pessoas que tem... uma visão: éh... maior do todo... do crescimento PESSOAL... 
PROFISSIONAL... [...] aqueles que almejam crescerem dentro da empresa... permanecem... 
mesmo com dificuldade aqui... eles permanecem... porque eles têm uma perspectiva...  

 

Docente4: 
p: [00:16:06] a professora diz que tinha que adotar procedimentos diferentes? 
D4: [00:16:09] DIFERENTES... mhum... diferentes... e/ e ELES assim... eles acabavam... MAIORIA 
ACABOU DESISTINDO... maioria acabou desistindo... OU INDO talvez até pra uma escola que lá 
no CAÍQUE tem uma ESCOLA que é mais perto da SADIA... 
p: [00:13:42] a professora acha que o fato de... estar trabalhando... influencia o cansaço talvez 
ou...? 
D4: [00:13:48] AH PODE... acredito que SIM... acredito que pode néh? O STRESS... também néh... 
também pode ser... eu associo um MONTE DE... FATORES NÉH... 
D4: [00:14:16] NÃO eles ah... a maioria ainda falava inglês... néh... a maioria falava inglês... e:: eu 
tinha aqueles que falavam a língua própria néh... nata do país... então... [...] HÁ::: aqueles que 
falavam mais sua língua nata eles tinham MAIS dificuldade... MAIS dificuldade... e eu também 
néh... e eu TAMBÉM... senti...  
D4: [00:11:59] [...] AQUELES que:: que eu senti assim... não sei se fi/ uma falta de INTERE::SSE... 
se foi:... ah::: néh... DESÂNIMO::... uma falta de adaptação às vezes no país... que a gente sentiu 
assim que eles não eram... não eram assim ESFORÇADOS A ... a... pra começar não 
PERGUNTAVAM NADA... sabe... coPIÁVAM aquilo que tava no quadro... como se você tivesse 
copiando: um DESENHO um contorno... uma figura... sabe?...  

 

Na percepção da Docente1, os imigrantes adultos não se adaptam àquele 

ambiente escolar por haver grandes discrepâncias etárias entre os jovens-adultos 

estrangeiros e uma maioria de idosos brasileiros. Além disso, a turma do EJA, que 

funciona no turno vespertino, está alocada numa escola para “crianças”. Segundo essa 

professora responsável, a Docente1, não é um ambiente em que eles se sintam bem ou 

que possam gerar vínculos sociais na escola e que perdurem no dia a dia da comunidade. 

Para a Docente3, o maior fator de evasão é a desmotivação, como vemos no 

trecho “[...] eu tenho CERTEZA que eles d/ DESMOTIVAM-SE...”, a razão dessa 
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desmotivação sé dá “por não sentirem-se capazes néh... de: estarem acompanhando a 

linguagem formal nossa...”. Ou seja, enquanto os imigrantes ainda estão em processo de 

aprendizado da expressão oral e da compreensão da língua portuguesa, as prescrições 

do sistema EJA requerem dos alunos um conhecimento mais elaborado, para alunos que 

já são falantes da língua. 

A Docente4 deixa a entender que os procedimentos escolares deveriam ser 

diferentes para a acolhida de imigrantes, assim, atribui-se a evasão ao modo como se 

conduz a educação para imigrantes: “ELES assim... eles acabavam... MAIORIA ACABOU 

DESISTINDO... maioria acabou desistindo...”. Para diminuir a evasão, segundo a 

Docente4, deveriam ser adotados procedimentos diferentes. Fatores como estresse e 

dificuldades com o trabalho foram levantados. Além disso, a Docente4 observa que os 

imigrantes que chegaram ao Brasil conhecendo apenas sua “língua nata” tiveram MAIS 

dificuldade. Em dado momento, a Docente4 revela sua percepção de que há “AQUELES 

que:: que eu senti assim... não sei se uma falta de INTERE::SSE...”, ela ainda enfatiza 

outras palavras como “DESÂNIMO”. Para ela, os alunos não eram “ESFORÇADOS” 

porque não “PERGUNTAVAM NADA...”. 

Enquanto as docentes entrevistadas refletiam sobre as peculiaridades da sua 

própria realidade laboral e da heterogeneidade de suas salas de aula, ao passo que 

confirmavam o esforço institucional e pessoal em atender às prescrições do sistema EJA 

e em procurar suprir a necessidade de seus alunos imigrantes estrangeiros, percebemos 

que suas falas passaram a citar vozes presentes e ausentes ou mesmo evocar, para esse 

diálogo em nível macroscópico que temos analisado, a presença de outros interlocutores 

sociais. 

Como aponta Bakhtin (2003), esses enunciados são formulados a partir do 

reconhecimento da sua situação cronotópica (BAKHTIN, 2002) particular da realidade de 

sala de aula. Além disso, são enunciados feitos na expectativa de que outros 

interlocutores possam cooperar na busca por (co)responder às necessidades de 

aprendizado e desenvolvimento dos imigrantes estrangeiros residentes no município. 

Abaixo, trazemos alguns excertos de fala a ser analisados: 

 

Docente1: 
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D1: [00:35:53] [...] sabe o que que eu acho que seria bom pra eles... uma escola LÁ dentro da 
empresa... onde eles trabalham... [...] eu ACHO que se tivesse uma escola dos estrangeiros LÁ 
DENTRO... e e:... um:... uma formação... um preparo melhor para os docentes... e que trabalhasse 
uma turma SÓ DE ESTRANGEIROS... o resu/ o resultado seria BEM: MELHOR... [...] com outros 
MÉTODOS diferente... (filmes) outras coisas... eu acho que ia ser melhor... PORQUE pra trabalhar 
eles junto... (  ) aqui na/ NENHUM... TAH PREPARADO... nenhum estava preparado pra receber 
esses imigrantes dessas escolas... 
 
D1: [00:42:30] um PROJETO... devia ser um PROJETO ESPECIAL... ESPECÍFICO... pra 
trabalhar...[...] deveria SER UM PROJETO NÉH? 

 

Docente2: 

D2: [00:08:03] am... assim de de de:... de formação...  para que a gente receba...  acho tem a lei e 
nós temos que nos adequar:...  e é mais ou menos isso que aconteceu comigo 

 

Docente3: 

D3 [00:09:45] Com certeza eu acho que a escola DEVERIA ofertar...  o governo deveria pensar... 
assim como ele abre pra estrangeiros chegarem dentro do país ele tem que dar condições...  então 
ele DEVERIA...  estar montando turmas éh:... períodos de processos de alfabetização... [...] depois 
que eles estão alfabetizados...  [...] eh...  depois que eles sabem a nossa língua eles eram mais 
um aqui néh... 
D3: [00:10:31] eu acho que:... e:...  acho não... HÁ a necessidade de uma pessoa  com qualificação 
para trabalhar...  com pessoas estrangeiras e:...  [...]  assim como tem os PAC que eles... 
dependendo da deficiência... eles liberam um professor... para o trabalho... quando o processo 
está montado... pra necessidade do aluno... desses alunos... que vem de fora... os estrangeiros... 
éh... certamente precisam d/ precisariam ter alguém qualificado pra trabalhar 
D3:[00:23:30] [...] eu penso que de repente seja uma falha nossa enquanto escola néh... de NÃO:... 
estar chegando até eles de repente organizarmos um grupo só... só desse povo deste povo que 
veio de fora... pra alfabetizá-los... e não deixá-los um único incluso como a gente tem agora néh 
um cada turma quando tem... quando vem... ah eles sempre p/ a gente sempre coloca eles primeiro 
na língua portuguesa... pra eles ir compreendendo... nossa língua... é a PRIMEIRA disciplina que 
a gente coloca eles dentro da escola é a língua portuguesa...  
D3: [00:24:48] éh... são formas de inclusão... então eu penso que seria BEM INTERESSANTE 
como já dissemos anteriormente que eles ficassem INCLUSOS NA turma numa disciplina... mas 
que eles tivessem uma aula com o grupo... só com o grupo de pessoas que não dominam a língua 
portuguesa:... pra que eles tivessem uma formação depois viessem interagisse na turma... éh 
pra:... por questão de socialização néh... agora de que forma a escola poderia fazer isso: fica 
complicado porque tudo depende da mantenedora néh e a mantenedora tem que partir do 
governo... e o governo... os estrangeiros no nosso Estado seria a minoria pra ele... então se já 
temos uma deficiência na escola normal na nossa escola pública... imagina atender mais uma fatia 
do mercado 
  
D3: [00:25:45] eu penso que a universidade... ainda ela tem a oportunidade de abrir um leque... de 
estar atendendo... EU:... Cascavel eu acho que já tem isso... dentro do CEEBJA [...] então nessas 
escolas que têm... por exemplo no CEEBJA de Cascavel... no CEEBJA de Cascavel... e eles tem... 
como se fosse um CELEM... 

 

Docente4: 

D4 [00:16:09][...] assim éh: eu ACHARIA... QUE A SADIA... deveria ter uma escola assim néh... só 
pra eles...  
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Das falas acima destacadas, as da Docente1 e Docente 4 evocam a empresa onde 

os imigrantes trabalham como responsável por prover o ensino da língua portuguesa aos 

imigrantes, como nos trechos a seguir, respectivamente: “que eu acho que seria bom pra 

eles... uma escola LÁ dentro da empresa... onde eles trabalham...” e “eu ACHARIA... 

QUE A SADIA... deveria ter uma escola assim néh... só pra eles...”. A Docente 1 também 

sugere a necessidade de qualificação profissional, “um preparo melhor para os 

docentes...”, e que houvesse um projeto específico para atender a necessidade do 

estrangeiro, segundo ela, a dificuldade é o trabalho com dois públicos distintos, 

brasileiros e estrangeiros: “PORQUE pra trabalhar eles junto... (  ) aqui na/ NENHUM... 

TAH PREPARADO... nenhum estava preparado pra receber esses imigrantes dessas 

escolas...” 

A Docente2 manteve o foco da responsabilidade nas próprias instituições de 

educação, ou seja, as escolas. Para ela, as escolas devem procurar se adequar às leis. 

Na altura [00:23:30] da entrevista, a Docente3 também chama a responsabilidade para 

as próprias instituições de ensino (municipal, estadual), ela questiona se “de repente seja 

uma falha nossa enquanto escola néh... de NÃO:... estar chegando até eles de repente 

organizarmos um grupo só...[...] pra alfabetizá-los...” 

Em outros momentos, contudo, a Docente3 reflete sobre outras possibilidades e 

evoca outros interlocutores sociais. Na altura [00:09:45] há a menção ao governo como 

responsável por dar condições de trabalho às escolas, ou mesmo, responsável por 

qualificar pessoas específicas para trabalhar com estrangeiros. Novamente ela compara 

um imigrante com um incluso em sala de aula. Assim, sugere que se viabilizem formas 

de liberar um professor especialmente para auxiliar em sala de aula, quando for o caso. 

Num segundo momento, ela sugere a existência da acolhida de estrangeiros em uma 

classe exclusiva para estrangeiros que precisam aprender língua portuguesa. 

Concomitantemente, o imigrante permaneceria matriculado em turmas de EJA de outras 

disciplinas e, desse modo, garantiria acesso ao conhecimento e ao convívio social com 

os colegas brasileiros de sala de aula. 

Na altura [00:25:45] da entrevista, a Docente3 evoca a parceria com as instituições 

de ensino superior como possíveis viabilizadoras de melhores condições para as escolas, 

“eu penso que a universidade... ainda ela tem a oportunidade de abrir um leque... de estar 
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atendendo...”. Na sequência, ela cita um exemplo de parceria no município de Cascavel, 

onde há, segundo ela “como se fosse um CELEM...”, um Centro de Línguas Estrangeiras 

Modernas voltado para ensinar português aos estrangeiros. 

Com a menção dessas evocações, percebemos que, como afirma Bakhtin (2003), 

as docentes formulam seus enunciados em função de uma cadeia ininterrupta de 

comunicação. A partir do momento que os imigrantes estrangeiros são autorizados, por 

lei, a matricular-se nas escolas regulares brasileiras, os docentes também se posicionam 

dialogicamente de modos diversos frente a uma realidade considerada desafiadora. 

Enquanto alguns docentes assumiram turmas com estrangeiros e procuraram 

desenvolver atividades diferenciadas, outros apenas ignoraram a presença do imigrante 

e outros, ainda, rejeitaram o trabalho nessas turmas, quer por preconceito, por medo do 

desconhecido ou mesmo pela consciência da necessidade de um suporte profissional 

inexistente no sistema de ensino. Nesse sentido, todas as docentes entrevistadas, ao 

produzir sentido a partir de suas práticas (SANTAELLA 1983), responderam às nossas 

indagações procurando fazer-nos perceber que suas consciências apontavam para 

outras possibilidades de interações responsivas, advindas de outros atores sociais, não 

presentes naquele contexto, mas igualmente participantes da cadeia dialógica iniciada 

com o ato imigratório dos estrangeiros. (BAKHTIN, 1999). 

Antes que possamos nos encaminhar para o final desta discussão, passaremos a 

considerar como o aprendizado da língua portuguesa, pelo grupo de estrangeiros, 

mostrou-se importante para sua participação social na vida cotidiana, na continuidade da 

vida acadêmica, e para lhes possibilitar novas oportunidades de trabalho. Nesse sentido, 

como discutido no Capítulo teórico, em que citamos as noções vygotskianas (2007) sobre 

aprendizado e desenvolvimento, entendemos que o aprendizado da língua portuguesa 

pode ser visto como fator potencial indispensável para a continuidade do 

desenvolvimento pessoal desses estrangeiros residentes em Francisco Beltrão. 

Nos excertos da entrevista, a educação e o aprendizado da linguagem são 

retratados como busca por uma “vida melhor”, como fonte de desenvolvimento humano: 

 

 

Imigrante1: 
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I1 [00:09:04] […] language:... if you understand language:... you know language is power you know 
that? If you::... understand language you are able you (can be) able to::... to: tell yourself around 
(wherever) you want...44 
 

Imigrante3: 

I3: [00:05:28] mais DIFÍCIL:... arrumar documento... quando sabe alguém pessoa não sabe 
primeiro chega:... fala português... arrumar documento muito DIFÍCIL ... arrumar serviço também 
muito difícil:... então... quando não tem tu COLÉGA... não tem AMIGO otro:... parece não tem... ele 
pessoa arruma MUITO DIFÍCIL:... TUDO COISA... faz comida... arruma casa... alugando tudo coisa 
MUITO DIFÍCIL... 
p:  [00:05:53] você acha que é difícil...  essas coisas ou:...  por causa da lin/ da linguagem?  
I3: [00:06:00]  por causa da língua 

 

Imigrante4: 

p:  [00:05:53] mhum... e:... então ah:... eu gostaria que você me falasse... como você se sente... 
qual o teu sentimento... pro aprendizado tão da variante brasileira da língua portuguesa? 
I4: [00:06:53] não EU senti melhor 

 
Imigrante5: 

I5: [00:47:19] oui... pour éh:... généralement pour éh:... (  ) s'intégrer dans une (  ) dans une société... 
on faut apprendre la langue...  de cette société...  pour éh:...  pour s'améliorer...45 

 
Imigrante6: 

p [00:03:01] como você sente... quando você vai num lugar... exemplo mercado... e você precisa 
falar português? 
I6 [00:03:23] primeiro (tá)... difícil... mas agora táh... normal éh... agora táh [...] agora eu sabe de 
(   )  
I6 [00:04:02] (quando eu/) quando eu chego de primeiro de novo eu não entendi nada... também 
não podi da não podi fala nada... 

 

Nas falas acima, mesmo as que pertencem a quem não frequenta/frequentou a 

escola no Brasil, há o reconhecimento da importância do aprendizado da língua para o 

desenvolvimento. O Imigrante1 enfatiza que “linguagem é poder você sabe disso? ”, ele 

dá a entender, ainda, que com o conhecimento da linguagem, o imigrante se desenvolve 

em termos de autonomia, como percebemos no trecho “se você::... entende a linguagem 

você é capaz você (pode ser) capaz de::... de: se virar”. Em trechos relatados 

anteriormente, o Imigrante1 fala que por causa de sua experiência, ele incentivou o irmão 

a ir para a escola. Esse relato reafirma a compreensão em Vygotsky (2007), de que nem 

todo o aprendizado equivale a desenvolvimento, ou seja, para o Imigrante1, o 

                                            
44 I1 [00:09:04] […] linguagem:... se você entende a linguagem:... sabe linguagem é poder você sabe disso? 
se você::... entende a linguagem você é capaz você (pode ser) capaz de::... de: se virar (seja lá o que for) 
que você quer... então:... 
45 I5: [00:47:19] sim... para éh:... geralmente para éh:... (  ) se integrar na sociedade (  ) na sociedade... é 
necessário que aprendamos a língua...  dessa sociedade...  para éh:...  para melhorar...     
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aprendizado adquirido por ele, na vida cotidiana, é diferente daquele que a escola tem a 

oferecer, visto que esse último segue uma determinada organização que visa ao 

desenvolvimento planejado. 

O Imigrante3 e a Imigrante4, que já viveram a experiência de aprendizado da 

língua portuguesa tanto no cotidiano quanto em sala de aula, deixam a entender que o 

desenvolvimento é sentido com o auxílio da escola. O Imigrante3 remarca que sem o 

aprendizado da língua portuguesa tudo é “MUITO DIFÍCIL” e a Imigrante4 diz que depois 

que frequenta as aulas ela se sente “melhor”. 

A fala da Imigrante5, por sua vez, mostra que o desenvolvimento possibilitado pela 

aquisição da língua estrangeira-alvo vai além da pessoa do imigrante, visto que impacta 

em suas relações em sociedade. Para ela, “se deve aprender a língua... [...] para 

melhorar”, para “se integrar na sociedade”. Por fim, mesmo o Imigrante6, que nunca 

frequentou ações de ensino-aprendizagem de língua portuguesa, relata seu sentimento 

de desenvolvimento linguístico desde à chegada ao Brasil: “quando eu chego de primeiro 

de novo eu não entendi nada... também não podi da não podi fala nada...”, comparado 

ao conhecimento atual, segundo ele “agora táh... normal éh... agora táh [...] agora eu 

sabe”. 

A partir das reflexões ora apresentadas, finalizaremos este capítulo de análise, na 

sequência, com a apresentação de um texto que visa responder nossa pergunta de 

pesquisa (Que tipos de respostas os imigrantes internacionais, estabelecidos em FB, 

recebem à sua necessidade de desenvolvimento sociolinguístico pelo aprendizado da 

LP?), e, consequentemente, cumprir com o último objetivo do trabalho, conforme 

apresentados no item 1.3. 

 

6.1 Tipos de respostas que os imigrantes internacionais, estabelecidos em FB, 
recebem à sua necessidade de desenvolvimento sociolinguístico pelo aprendizado 
da LP 
 

Verificamos, durante as análises apresentadas, que a comunidade de Francisco 

Beltrão se posiciona ativamente em resposta à presença de imigrantes internacionais. 

No que se refere especificamente à sua necessidade de desenvolvimento 
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sociolinguístico, o grau de ativismo (BAKHTIN, 2003) dessa resposta do município se 

molda no sentido de cumprir as determinações legais que visam acesso igualitário aos 

sistemas de ensino. Como nossa pesquisa envolve o público adulto, a resposta é 

materializada, por assim dizer, pela matrícula desses imigrantes no sistema de Educação 

de Jovens e Adultos - EJA. Além da matrícula no sistema EJA, descobrimos que uma 

escola particular da cidade, especializada no ensino de idiomas, possui um módulo 

exclusivamente voltado para o ensino de língua portuguesa, considerando as 

especificidades de aprendizado de estrangeiros, falantes não-nativos. 

Segundo declarou a escola, seu público-alvo sempre foi o de estudantes de 

intercâmbio que visitam o Brasil temporariamente. Outrossim, mesmo que algum 

imigrante estabelecido em Francisco Beltrão estivesse disposto a arcar com os custos do 

curso de português para estrangeiros, a escola informou que, até o momento, não fez 

divulgação desse curso no bairro de residência ou no local de trabalho dos imigrantes 

residentes no município. 

Quanto à oportunidade de matrícula no sistema EJA, observamos que, mesmo 

que tal oportunidade efetivamente funcione como um enunciado-resposta à presença de 

imigrantes no município, e uma reconhecida forma de desenvolvimento para os 

estrangeiros que decidem persistir em seus estudos, tal enunciado-resposta resta aquém 

de suprir a real necessidade de desenvolvimento sociolinguístico no caso dos 

participantes entrevistados. 

Baseamos nossa afirmação nas reflexões feitas no Tópico 2.6 deste trabalho, onde 

discorremos sobre as teorias vygotskyanas (2007) relativas ao modo como o 

conhecimento deve ser “adequadamente organizado” para que possa resultar em um 

desenvolvimento mental. Essa noção de conhecimento “adequadamente organizado”, 

refere-se à teoria de Vygotsky (2007, p. 94-96), como já apresentamos, denominada de 

“zona do desenvolvimento proximal”. Nessa teoria, Vygotsky (2007) argumenta que, para 

que haja o aprendizado, uma ação de ensino organizada deve levar em conta o “nível de 

desenvolvimento real” do aprendiz para que, assim, o desenvolvimento se torne possível. 

Para o autor, essa organização “põe em movimento vários outros processos de 

desenvolvimento” (VYGOTSKY, 2007, p. 103). 
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É sabido que o sistema EJA possuiu um planejamento de ensino devidamente 

organizado, contudo, essa organização está estruturada para atender à necessidade de 

alfabetização e masterização dos processos de leitura e escrita da norma padrão da 

língua portuguesa, levando-se em conta o nível de desenvolvimento real de jovens e 

adultos brasileiros que já dominam a língua portuguesa ao menos em sua oralidade e 

coloquialidade. 

Outrossim, como explanado, o EJA contempla o ensino de diversos conteúdos 

disciplinares que, em muitos casos, poderiam ser comprovados pelos imigrantes caso as 

avaliações fossem feitas em suas línguas maternas. Nesse caso, o estrangeiro 

permanece matriculado por dois ou mais anos, cumprindo um currículo que, além de não 

suprir sua necessidade de desenvolvimento linguístico, o deixa por mais tempo ocupando 

uma vaga escolar que poderia ser liberada caso ele desenvolvesse o domínio da Língua 

Portuguesa mais rapidamente a fim de comprovar seus conhecimentos nas provas de 

classificação e/ou reclassificação, próprias do sistema EJA. 

Essas diferenças entre a necessidade do aluno e o que faz parte do planejamento 

do EJA é percebido pelos docentes que se veem preocupados em lidar com a situação; 

pelos alunos brasileiros que reclamam por serem deixados de lado devido à necessidade 

que o docente tem de dispensar mais tempo com diferentes métodos de ensino a fim de 

auxiliar os não-falantes de língua portuguesa; e, pelos próprios imigrantes que, por vezes, 

sentem-se desmotivados com a dificuldade em compreender o dia a dia na sala de aula, 

fato que foi apontado por docentes e imigrantes como motivo para desistência e evasão 

escolar. 

Quanto à possibilidade de desenvolvimento de relações sociais na escola, a 

Docente1, por exemplo, aponta que a discrepância de idade dos colegas de EJA diminui 

as probabilidades de formação de amizades que perdurem fora do ambiente escolar. 

 Frente a toda essa situação, percebemos que durante as entrevistas os docentes 

e os imigrantes participantes problematizaram as situações e levantaram a possibilidade 

de outras respostas que poderiam ser dadas à necessidade de engajamento 

sociolinguístico de estrangeiros residentes em Francisco Beltrão. Abaixo, listamos 

algumas delas: 
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 Criação de projetos específicos; 

 Oferta de capacitação docente; 

 Criação de parceria entre Universidade e escola; 

 Organização, dentro da escola, de uma turma exclusiva para o atendimento de 
estrangeiros que ainda não dominam a língua portuguesa; 

 Oferta de curso de língua portuguesa pela própria empresa que os contrata. 
 

Com essas reflexões, percebemos que as hipóteses descritas no item 1.3 da 

introdução deste trabalho se confirmaram em partes e dentre as que se confirmam, 

ressalvas nos seus mecanismos podem ser feitas. Sobre a hipótese a), encontramos 

imigrantes internacionais matriculados em ambientes formais de ensino da rede estadual 

e municipal, nesses ambientes, há a oferta de disciplina de LP conforme componente 

regular do currículo escolar num ambiente que já enfrenta dificuldades em atender o 

público brasileiro e transparece maior dificuldade ainda em dar a devida atenção ao 

público estrangeiro. Não encontramos nenhuma ação de ensino-aprendizagem de LP em 

ambientes informais como igrejas, escolas, sindicatos ou associações. Sobre a hipótese 

b), chegamos a localizar uma escola que afirma possuir módulo de ensino-aprendizagem 

da LP que considera as especificidades linguísticas de imigrantes internacionais, 

contudo, além de não estar em andamento no momento, trata-se de uma ação e que não 

chega ao conhecimento dos imigrantes residentes por não haver divulgação em sua área 

de residência e/ou trabalho. 

Por fim, retomamos a noção semiótica de que o movimento migratório humano 

participa de uma cadeia dialógica e heterogênea. Desde quando um indivíduo inicia seu 

êxodo, compreendemos que seu ato funciona como uma resposta a uma ou mais 

situações e que, em consequência, articula-se em função das condições de produção 

desse ato. Na sequência, ao adentrar em seu local de destino, o ato migratório se 

apresenta àquele país, localidade, como um enunciado multimodal que aguardada para 

si (pelo o imigrante enunciador) uma resposta. 

Como vimos, no caso de imigrantes que não falam o idioma do local de destino, a 

sequência do diálogo em nível macroscópico revela que sua busca pelo aprendizado do 

idioma também funciona como um novo enunciado, para o qual nem sempre a 

comunidade de destino oferece uma resposta que satisfaça as expectativas e/ou 
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necessidades reais desses imigrantes estrangeiros. Desse modo, o desenvolvimento 

linguístico e social, importante para desencadear o desenvolvimento de outros processos 

inerentes à vida humana, pode restar como um obstáculo que perdura por anos. 

Ao passo que desenvolvíamos a pesquisa e que compreendíamos essas 

necessidades dos imigrantes, percebemos que a problematização do contexto escolar, 

pelas docentes entrevistadas, abre novas possibilidades de pesquisas futuras que 

aspectos qualitativos e quantitativos ampliados, e mesmo de parcerias institucionais que 

permitam a realização de pesquisas do tipo pesquisa-ação, por exemplo, na busca por 

avaliar o desenvolvimento humano quando ações realmente visam suprir essa 

necessidade de aprendizado da LP por imigrantes internacionais. Neste trabalho, no 

entanto, estivemos limitados a conhecer a realidade local e buscar um estreitamento dos 

laços entre imigrantes-pesquisadora-instituições. 

Outra limitação de pesquisa a ser remarcada foi a própria dificuldade de 

comunicação com alguns entrevistados e/ou candidatos a entrevistados imigrantes que 

pouco falavam português ou alguma outra língua conhecida pela pesquisadora. 

Encerramos propondo uma reflexão a partir de excerto de fala de uma das 

docentes entrevistadas. Não teceremos comentários sobre o trecho por considerar que a 

essência da reflexão já está contida em si. Na sequência, faremos nossas considerações 

finais. 

 

Docente3: 

D3: [00:12:09]   porque quando trabalhamos cultura quando trabalhamos o outro  quando 
trabalhamos a coletividade... éh este:... digamos este investimento para o estrangeiro reverteria 
para um investimento cultural dos demais alunos dos demais colegas da própria escola da 
comunidade da sociedade que ele está vivendo... porque... todas as pessoas tem alguma coisa 
pra ofertar... e o que eles tem de vivência do país deles... certamente estaria... eh/ ESTARIAM 
SOMANDO NÉH... para os nossos alunos né para os PROPRIOS PROFESSORES... porque 
quando a gente ouve... o depoimento deles em sala de aula que os professores comentam... a 
gente observa que:... os alunos... brasileiros... sentem-se assim:... agraciados de ouvi-los de 
compreender... como é a realidade lá... as dificuldades que passam... éh:... a própria estrutura do 
país... da onde vieram:... eu acho que o:... o goVERNO se::... investisse nisso teria um BOM 
RESULTADO... e enquanto escola certamente todos tem.  
[...] 
D3:[00:31:03] n/ n/ num:... num cabe na minha cabeça enquanto professora... que a gente vai fazer 
só o:... a base aí do compreender... e vai parar por aí... eu acho que tem que chegar o sonho... tem 
que sonhar... tem que estudar tem que buscar conhecimento... num dá pra parar... 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, em que refletimos sobre as oportunidades de desenvolvimento 

sociolinguístico de imigrantes internacionais estabelecidos no município de Francisco 

Beltrão – PR (Brasil), procuramos compreender a existência ou não dessas 

oportunidades a partir da relação interlocutiva entre os imigrantes e a comunidade de 

destino do município de Francisco Beltrão. 

Ao buscarmos por responder o questionamento de pesquisa proposto, a saber: 

“Que tipos de respostas os imigrantes internacionais estabelecidos em FB recebem à sua 

necessidade de desenvolvimento sociolinguístico pelo aprendizado da língua 

portuguesa?”, fizemo-lo no sentido de fomentar a discussão sobre os acontecimentos 

locais na contemporaneidade. Não houve, portanto, a pretensão de apontarmos soluções 

prontas para possíveis problemas, muito embora, notadamente, as falas dos 

participantes entrevistados demonstrem a reflexão sobre a necessidade de mudanças e 

sobre a existência de possibilidades que nos abrem caminhos para pesquisas futuras. 

Como optamos pela realização de uma análise pautada na perspectiva do 

dialogismo presente em todas as relações humanas, iniciamos o trabalho por reconhecer 

nossa própria identificação com o “ser migrante” e com o viver longe do seu país e de 

tudo o que é familiar em termos sociais e linguísticos. Assim, a realização desta pesquisa 

esteve permeada pela identificação da autora com relação à temática pesquisada e com 

a própria realidade dos participantes da pesquisa. 

Ainda considerando a opção por uma abordagem de pesquisa dialógica, no 

capítulo segundo do trabalho, apresentamos um rol de conceitos e teorias advindos de 

trabalhos de Mikhail Mikhailovich Bakhtin, principalmente Bakhtin (2003 e 2006), que nos 

auxilia a compreender o funcionamento do discurso humano nas suas mais diversas 

relações sociais. Concomitantemente, lançamos mão da Semiótica para destacar que 

essas características do discurso humano operam não apenas na linguagem verbal, visto 

que qualquer ação/atividade, processos humanos podem ser reconhecidos como 

portadores de significação e, portanto, como linguagem. Assim, ao passo que na 

linguagem verbal temos enunciados verbais, outros tipos de atividades humanas podem 

produzir enunciados complexos e, portanto, multimodais. Sua natureza enunciativa e 
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ativamente responsiva, contudo, mantêm-se inalteradas ao participar da mesma lógica 

de formação do discurso humano. Assim, para cada enunciado (verbal e/ou não-verbal), 

outro enunciado (verbal e/ou não-verbal) opera em forma de resposta que 

automaticamente funciona/opera como um novo enunciado, numa sequência ou cadeia 

ininterrupta de comunicação (verbal e/ou não-verbal). 

Neste trabalho, centramo-nos em estudar o ato migratório como um enunciado 

complexo e, portanto, multimodal, participante de uma cadeia dialógica. Reconhecemos 

que desde o momento que um indivíduo se desloca de seu país, enunciando sua intenção 

em adentrar o território Brasileiro, diversos diálogos são estabelecidos. Na sequência, 

após haver a (co)respondência desse enunciado com a permissão de entrada e 

permanência no Brasil, o imigrante busca por se estabelecer e espera para si uma 

diversidade de outras respostas para suas necessidades de moradia, emprego, saúde, 

educação etc. Sobre isso, em particular, centramo-nos no estudo da necessidade de 

imigrantes internacionais em aprender a língua portuguesa. Ou seja, partimos da 

premissa de que o desenvolvimento social é mais possível quando ocorre 

concomitantemente com o desenvolvimento linguístico, visto que “todos os campos de 

atividade humana são permeados pela linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 261). O 

desenvolvimento sociolinguístico desses indivíduos é o que lhes permite executar desde 

as atividades mais cotidianas como ir às compras, submeter-se a uma consulta médica; 

às mais elaboradas como evoluir na sua qualificação profissional e educacional, requerer 

seus direitos, compreender seus deveres dentro de sua nova comunidade e poder com 

ela contribuir. 

Ao tratarmos sobre desenvolvimento humano, no mesmo capítulo, evocamos 

Vygotsky (2007) para explanar a teoria da “Zona do Desenvolvimento Proximal”. A partir 

dessa teoria foi possível compreender que nem sempre um aprendizado qualquer pode 

ser visto como um desenvolvimento, visto que, segundo o autor (2007), para que o 

desenvolvimento efetivamente ocorra, há que se levar em conta o estágio atual de 

autonomia de um aprendiz (nível de desenvolvimento real), buscando-se por introduzir 

novos conhecimentos de modo que ele possa galgar um novo patamar de autonomia 

(nível de desenvolvimento potencial). 
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Considerando-se a gama de conceitos que permeiam a pesquisa, no terceiro 

capítulo, apresentamos como tanto a migração quanto o desenvolvimento são 

reconhecidamente direitos humanos citados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o que se apresenta como fruto de lutas sociais e históricas.  Oportunamente, 

procuramos conceituar termos relativos à migração (imigrar/emigrar) e resgatar o 

entendimento de desenvolvimento humano conforme Vygotsky (2007). Outrossim, nesse 

capítulo, apresentamos como a legislação brasileira relativa ao recebimento de 

imigrantes sofreu alterações desde a independência até o momento presente em que 

acaba de ser assinada a denominada Nova Lei de Migração, Lei Ordinária n.º 

13.445/2017. Esse resgate nos mostrou que, historicamente, o Brasil privilegiou ou 

mesmo incentivou a entrada de imigrantes europeus. Em alguns momentos, a legislação 

explicitamente barrou indivíduos de outras partes do mundo. Como exemplo, citamos 

uma lei de 1890, cujo texto cita a proibição da entrada de imigrantes asiáticos e africanos. 

Na atualidade, considerando-se o fato de o Brasil ser signatário da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, observa-se que as leis relativas à imigração têm ganhado 

contornos mais humanitários, menos discriminatórios e menos criminalizadores. A própria 

Lei de Migração, apesar de ter sofrido vetos presidenciais, reflete o resultado de um 

amplo debate no sentido de lançar um olhar humanitário para os imigrantes que adentram 

o País. 

Observa-se conquanto que, embora as leis federais busquem regulamentar a 

acolhida de imigrantes de diversas nacionalidades e em diversas condições 

socioeconômicas, outras políticas públicas ou práticas sociais não têm acompanhado 

essa evolução legal no sentido de não permitir que esses imigrantes apenas adentrem o 

país e posteriormente se tornem marginalizados sociais, ou mesmo que passem apenas 

a compor índices de pobreza, analfabetismo, e de evasão escolar. Como afirma 

Bordignon (2016, p. 205), “Restringir os direitos dos migrantes aumenta sua 

vulnerabilidade, enquanto reconhecer esses direitos facilitaria a integração e preveniria 

custos sociais ao longo prazo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social 

dos países de acolhida.”. 

No quarto e quinto capítulos, apresentamos como a realidade municipal local 

pertence a uma realidade mais ampla no que diz respeito à migração internacional. 
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Conforme dados jornalísticos e documentais, apontou-se o fato de que não há, na 

história, precedentes de um número tão elevado de indivíduos forçados a deixar seus 

países de nascimento para fugir de situações que envolvem riscos de vida em locais de 

grave perseguição política, conflitos sociais armados, guerras, catástrofes naturais, 

privações de direitos relativos à dignidade humana: alimento, trabalho, saúde, educação 

etc. Assim, as reflexões do capítulo corroboram o entendimento de que o município de 

Francisco Beltrão faz parte de uma sociedade globalizada e, como tal, participamos dos 

movimentos humanos ao redor do globo, quer pela saída de brasileiros que decidem viver 

em outra parte do mundo, quer pela chegada de indivíduos de diversas nacionalidades e 

que, posteriormente, encontram em Francisco Beltrão oportunidades para 

continuar/restabelecer seus projetos de vida, sendo apenas este último o grupo de 

imigrantes que interessou a este estudo. 

Ao final do quinto capítulo, demonstramos com dados históricos que o município 

de Francisco Beltrão, bem como toda a região sudoestina do Paraná, teve seu 

desenvolvimento pautado na ocupação imigratória de europeus e de seus descendentes 

que habitavam estados do Sul. Essa explanação nos auxilia a refletir que assim como 

imigrantes contribuíram para o desenvolvimento local no passado, o reconhecimento da 

presença de novos imigrantes e a implementação de políticas de acolhida podem 

representar novas oportunidades desenvolvimento para o município e melhores 

condições de vida para os próprios imigrantes. 

Ao perceber Francisco Beltrão como um município que participa do contexto 

globalizado de grandes migrações contemporâneas, buscamos, em primeiro lugar, 

reconhecer o campo de pesquisa e encontrar informações sobre os locais de inserção 

social de imigrantes internacionais ali residentes e desvelar a existência de ações de 

ensino de língua portuguesa que lhes oportunizassem o desenvolvimento linguístico e, 

consequentemente, desenvolvimento social. 

No sexto capítulo, em que apresentamos e analisamos os dados empíricos da 

pesquisa de campo, demonstramos que a presença de imigrantes em Francisco Beltrão 

é representada predominantemente por um grupo de cerca de 70 homens de diversas 

nacionalidades, todos de religião muçulmana. 
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O vínculo social da maioria desses imigrantes se resume ao ambiente de trabalho 

e às amizades entre os próprios estrangeiros e pelo vínculo religioso. Encontramos 

alguns poucos estrangeiros vinculados a instituições formais de ensino e dentre os que 

entrevistamos apenas um não pertencente ao grupo de muçulmanos, parecendo manter 

maior vínculo social com brasileiros visto que não possuía uma comunidade cultural na 

qual se abrigar. 

Dos indivíduos estrangeiros que entrevistamos, concluímos que os períodos de 

vinda e os motivos de chegada ao Brasil foram diversificados. Apenas dentre o grupo de 

bengaleses se percebeu certa uniformidade de motivos e condições de saída de seu país. 

Quanto ao estabelecimento em Francisco Beltrão, o motivo que se sobressaiu foi a 

oportunidade de trabalho em um frigorífico da BRF46 que prepara cortes de carne 

específicos para países muçulmanos. Como se trata de um trabalho que só pode ser 

executado por fiéis do islamismo, imigrantes não-muçulmanos tendem a ter mais 

dificuldades em conseguir emprego no município, visto que, ao fazê-lo, passam a 

concorrer para vagas que também são disputadas por brasileiros, com vantagem para 

esses últimos que não possuem dificuldades no emprego da língua local. Na busca por 

emprego, mesmo que o imigrante possua qualificação técnica, diversos fatores entram 

em jogo, desde o preconceito contra o estrangeiro e mesmo o fato apontado neste 

estudo: a dificuldade de comunicar-se em língua portuguesa. 

Quanto ao trabalho no abatedouro, analisamos que mesmo oportunizando 

segurança econômica a diversos imigrantes e possibilitando a formação de uma 

comunidade de acolhida social, cultural e religiosa para novos imigrantes que chegam, 

por outro lado, como o trabalho do abate é majoritariamente mecânico e as relações se 

dão entre estrangeiros não-falantes de português, tanto no trabalho quanto na vivência 

comunitária entre imigrantes forma-se um cenário infrutífero para o aprendizado da língua 

portuguesa e, consequentemente, dificultador do engajamento à comunidade brasileira. 

Desse modo, grandes dificuldades são sentidas, por esses indivíduos, quando se 

veem em situações sociais dentre brasileiros: em que necessitam frequentar o comércio 

                                            
46 BRF SA. Sobre a BRF. Não datado, não paginado. Disponível em: <https://www.brf-
global.com/brasil/sobre-brf/>. Acesso em 15 fev. 2017. 
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local, solicitar atendimento bancário, providenciar documentos importantes, requerer 

consulta médica ou, ainda, caso percam seu emprego no frigorífico. Assim, percebemos 

que fora da comunidade de imigrantes a adaptação social ou linguística é delicada. 

Ao compreendermos esse quadro que oferece poucas oportunidades de interação 

social com a comunidade beltronense/brasileira e, consequentemente com a língua 

portuguesa, intensificamos a investigação sobre a existência de ações e/ou outras 

possibilidades de engajamento sociolinguístico que poderiam servir de amparo para 

esses imigrantes. Essa pesquisa resultou que, atualmente, a única opção efetivamente 

existente é a possibilidade de matricula no sistema público de Educação para Jovens e 

Adultos (EJA). 

Ao entrevistarmos imigrantes adultos sobre suas experiências de aprendizado da 

língua portuguesa no dia a dia e em ambientes escolares, e ao ouvirmos as experiências 

de docentes que têm/tiveram imigrantes em suas salas de aula, procuramos realizar as 

análises pontuais de fala sempre vinculadas a um contexto dialógico mais abrangente. 

Para reconhecer esse contexto dialógico abrangente, partimos da noção semiótica de 

que em qualquer prática social ou cultural há a manifestação de linguagem e, portanto, 

da possibilidade de produção de sentido (SANTAELLA, 1983). 

Nesse caso, a prática social significante tomada para estudo foi o movimento 

migratório humano, o qual pode ser visto como um ato enunciativo complexo, ou seja, 

um enunciado multimodal, igualmente dialógico e de natureza ativamente responsiva 

(BAKHTIN, 2003), como explanado no segundo capítulo deste trabalho. Sob essa 

perspectiva, discorremos sobre como o ato migratório corresponde a um enunciado 

multimodal que participa de uma cadeia dialógica tanto como resposta a outros eventos-

enunciativos antecessores (impulsionadores, provocadores, propiciadores do ato 

migratório), quanto como uma antecipação de eventos-enunciativos que a ele podem se 

suceder (as possibilidades e/ou necessidades de relações sociais, linguísticas e culturais 

em seu novo local de destino). Nisso, o migrante, em sua decisão, necessidade, coação 

migratória, não é um mero enunciador. Antes disso, ele é um respondente, pois responde 

à situação que o fez decidir por/precisar/ser coagido a migrar. Portanto, como 

apresentado no capítulo segundo, o ato migratório de qualquer ser humano participa de 

uma cadeia dialógica composta por conjuntos de eventos antecessores e sucessores. A 
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essa cadeia optamos por denominar de diálogo em nível macroscópico, reconhecido pela 

alternância dos sujeitos do discurso representados neste trabalho pelos imigrantes de um 

lado e pela comunidade de destino de outro lado (o que não exclui outros possíveis 

participantes como a comunidade de origem, outros países/atores sociais); e pela 

alternância de suas enunciações (verbais e/ou não verbais, imediatos ou tardios, 

concordantes ou dissonantes) de natureza ativamente responsiva. 

É importante lembrar que o grau de ativismo da responsividade do enunciado é 

bastante diverso, visto que deriva sempre da compreensão de sua significação 

(BAKHTIN, 2003, p. 271). No diálogo em nível macroscópico proposto nesta análise, 

evidenciamos que desde à chegada do imigrante no Brasil, diversos interlocutores que 

compreendem a significação do ato migratório adotam em relação a ele atitudes 

responsivas ativas ao elaborarem outros enunciados (ou executando o conteúdo de 

enunciados preexistentes na legislação brasileira, por exemplo) que concordam ou 

discordam (total ou parcialmente) desse ato migratório. Esses interlocutores podem ser 

reconhecidos em seus papéis sociais de autoridades de órgãos reguladores da migração 

internacional (imigração/emigração) no país, bem como nos demais papéis sociais de 

cidadãos brasileiros em sua individualidade e/ou em suas organizações civis, públicas e 

privadas. 

Ainda, constatada a necessidade de desenvolvimento sociolinguístico de 

imigrantes residentes em Francisco Beltrão, ativemo-nos, em particular, em analisar os 

tipos de respostas que recebem quando buscam aprender a língua portuguesa. Sobre 

isso chegamos às seguintes conclusões: O município de Francisco Beltrão oferece 

resposta à essa necessidade dos imigrantes, contudo, essa resposta vinda do poder 

público na forma da possibilidade de matrícula desses indivíduos no sistema de EJA 

apresenta-se como uma resposta mecânica e formal em cumprimento ao que está 

predeterminado na legislação vigente, que garante ao estrangeiro o acesso igualitário 

aos sistemas de ensino. 

Na prática, a atitude enunciativa do imigrante, ao efetivar sua matrícula, reflete 

duas necessidades particulares: o aprendizado da língua portuguesa e a (re)validação 

do grau de escolarização que já possuíam em seus países. No entanto, a resposta dada 

pelo sistema EJA não leva em conta essa compreensão, visto que é moldado para 
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(co)responder às necessidades de aprendizado escolar de brasileiros que, ao contrário 

da maioria dos imigrantes, não possuem grau de escolarização e em termos de 

aprendizado de língua portuguesa apenas necessitam aprender as normas-padrão e 

dominar sua forma escrita enquanto já a dominam em sua forma oral e coloquial. 

Desse modo, muito embora a elaboração de uma resposta deva levar em conta a 

compreensão da significação do enunciado antecedente, percebemos que no caso 

analisado, a resposta existente para públicos que se enunciam com necessidades tão 

distintas (brasileiros e estrangeiros) é a mesma: a possibilidade de matrícula no sistema 

EJA. 

Da parte dos docentes regentes que entrevistamos, há a clara percepção dessa 

distinção e a busca pelo esforço pessoal e individual para encontrar estratégias que lhes 

auxiliem a driblar a discrepância formada em sala de aula e a oferecer uma resposta 

diferenciada. Contudo, as falas dos entrevistados mostram que tais estratégias, como 

esforços unilaterais, sem um apoio de outras instâncias e sem boas condições de 

trabalho apresentam-se aquém do desejado. 

A seguir, listamos algumas das dificuldades apontadas por docentes: as 

reclamações dos alunos brasileiros às constantes interrupções dos imigrantes que 

desejam aprender a língua antes de poderem assimilar os conteúdos das disciplinas; o 

fato de muitos imigrantes portadores de diploma se sentirem desmotivados nas aulas de 

turmas que estão em processo de alfabetização; o sentimento de inadequação do 

imigrante a um ambiente escolar infantil e, paradoxalmente, a uma turma de colegas com 

muito mais idade; a discrepância entre o real objetivo do imigrante (o aprendizado da 

língua portuguesa) e o que sistema EJA pode oferecer; a notada falta de condições de 

trabalho dada docente para lidar com uma situação nova e desafiadora de sala de aula; 

a consequente evasão escolar dos imigrantes. 

A citação dessas dificuldades, que não se trata de uma lista exaustiva, demonstra 

que embora a permissão da matrícula no sistema formal de ensino seja efetivamente uma 

resposta, ela não parece advir de uma real compreensão da significação do enunciado 

gerado pelo imigrante. Da parte do docente, por outro lado, embora a real compreensão 

pareça existir, o trabalho docente isolado e sem maior apoio legal e/ou institucional tem 
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se mostrado como uma resposta frágil, uma que carece de e clama pelo auxílio de outras 

instâncias e/ou atores sociais. 

Nesse sentido, percebemos que o diálogo suscitado pelo imigrante e pertencente 

a uma cadeia de comunicação humana ininterrupta tende a provocar novos enunciados 

que se dirigem a outros interlocutores. Durante a realização das entrevistas, percebemos 

que enquanto os entrevistados procuravam responder aos nossos enunciados-pergunta, 

suas respostas se formulavam como enunciados problematizadores da situação, nos 

quais se reconhecia o apontamento de novas possibilidades de respostas, o 

levantamento de sugestões ou mesmo a evocação da responsabilidade de outros atores 

sociais que poderiam participar desse diálogo, na formulação de outras respostas às 

necessidades de desenvolvimento sociolinguístico desses imigrantes. 

Nesses enunciados, os docentes citaram a possibilidade de criação de projetos 

específicos para atender imigrantes não falantes de língua portuguesa; problematizaram 

a necessidade de as entidades governamentais oferecerem capacitação docente; 

evocaram a participação das Universidades para a criação de parcerias com as escolas, 

quer na capacitação docente ou mesmo na atuação direta com os imigrantes. Outros 

enunciados-resposta questionavam o próprio papel da escola em procurar se organizar 

para atender o imigrante de modo particular na sua necessidade de aprendizado 

linguístico e, concomitantemente, manter a participação do imigrante na sala de aula com 

o grupo de brasileiros a fim de aumentar suas chances de socialização. Outras falas, 

contudo, pareciam procurar eximir a escola desse trabalho, apontando a empresa 

contratante da mão-de-obra imigrante como a responsável por prover o ensino da língua 

portuguesa. 

Não podemos concluir essas considerações sem comentar o fato de termos 

encontrado, no município, uma escola privada de idiomas que afirma possuir em seu rol 

de cursos um módulo de ensino de língua portuguesa para estrangeiros. Essa 

possibilidade, ao que atentamos, elabora sua resposta ao público imigrante partindo da 

compreensão da significação do que representa ser um não-falante de língua portuguesa. 

Embora não houvesse turma aberta no período desta pesquisa, a escola afirmou que o 

curso é periodicamente oferecido a intercambiários que visitam o município 

temporariamente, sendo que raramente há a abertura de turmas. Outra observação é a 
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de que o curso possui um valor relativamente elevado para a realidade dos imigrantes 

residentes, no entanto, observou-se que mesmo que alguns indivíduos estivessem 

dispostos a pagar o preço, o notado desconhecimento dessa possibilidade de estudos, 

dentre os entrevistados, foi unânime. Outrossim, a própria escola alegou que nunca foi 

procurada por imigrantes residentes e que jamais fez divulgação do curso para esse 

grupo de imigrantes. 

Como observações finais do trabalho, apontamos que nossas hipóteses se 

confirmaram em partes, visto que: a), ao passo que encontramos a existência do ensino 

de LP para imigrantes internacionais em ambientes formais: escolas da rede estadual e 

municipal, essas não se configuram em ações especificamente voltadas a estrangeiros. 

Quanto aos ambientes informais, não encontramos ações existentes como ocorre em 

outras regiões do país, quer em igrejas, escolas, sindicatos ou associações como vimos 

nas pesquisas de Giacomini (2017) e Bordignon (2016), as quais avaliaram contextos de 

inserção de imigrantes haitianos. Sobre nossa hipótese b), a única possibilidade de 

aprendizagem de LP que considera as especificidades linguísticas de imigrantes 

internacionais, no município de Francisco Beltrão, não chega ao conhecimento dos 

imigrantes residentes por falta de divulgação e não possui ação em andamento no 

momento. Além disso, avaliamos que, por se tratar de uma escola particular, o custo do 

curso provavelmente se tornaria um impeditivo para a maioria dos imigrantes. 

Retomamos, portanto, a noção semiótica de que o movimento migratório humano 

participa de uma cadeia dialógica complexa, heterogênea e ininterrupta (PEIRCE (1973); 

SANTAELLA (1983); BAKHTIN (1993, 1999, 2003 e 2006). Assim, quer acolhamos, 

silenciemos, refutemos, ignoremos o imigrante, estaremos sempre oferecendo um tipo 

de resposta. Nesse sentido, compreender o modo como nossas respostas são 

formuladas a partir da real compreensão da significação de um ato enunciativo migratório 

nos põe em melhores condições de elaborar respostas que nos permitam uma articulação 

entre: os valores inerentes à dignidade e aos direitos humanos constantes na legislação 

brasileira vigente; a necessidade de desenvolvimento social e linguístico desses 

imigrantes; o aumento de chances desses indivíduos se desenvolverem em outras 

esferas de suas atividades, e o aumento de chances de que esses indivíduos possam, 
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como outros imigrantes no passado, participar ativamente do desenvolvimento humano, 

social, econômico, linguístico e cultural da própria comunidade que os acolhe. 

Como conclusão geral da pesquisa, compreendemos que, no momento, as 

grandes articuladoras de respostas à necessidade de desenvolvimento sociolinguístico 

de imigrantes internacionais estabelecidos em Francisco Beltrão são as instituições 

formais de ensino. As respostadas dadas, embora prontamente eficientes no 

cumprimento de leis vigentes, não se mostram eficazes em atender o que o imigrante 

realmente espera para sua necessidade de aprendizado da língua portuguesa a ponto 

de garantir a manutenção de seu desenvolvimento humano e de permitir sua participação 

social como fomentadores de desenvolvimento na comunidade local. Outrossim, as 

respostas existentes também são ineficazes em atender às próprias expectativas das 

escolas e dos docentes que se sentem despreparados para o atendimento desses 

imigrantes. Ao que consta nas falas de docentes, a desmotivação e o desânimo, nesses 

casos, resultam em um aumento do índice de evasão escolar, visto que, no sistema de 

registro escolar, não há distinção entre brasileiros e estrangeiros. 

Por fim, ao compreendermos que o ato migratório participa de uma grande cadeia 

dialógica, cujos enunciados multimodais podem ser identificados desde antes da partida 

de um indivíduo de sua terra de origem e, ininterruptamente, após a consumação da 

migração pela autorização da entrada e permanência no país de destino, 

compreendemos que, no município de Francisco Beltrão – PR, os imigrantes que buscam 

pelo desenvolvimento sociolinguístico pelo aprendizado da língua portuguesa recebem 

para si respostas que carecem de maior tomada de consciência e melhor compreensão 

dos contextos e significados relativos à realidade do “ser migrante”. Identificamos a 

necessidade de novas atitudes responsivas que sejam conscientemente elaboradas a 

partir de um viés humanitário, no intuito de manter e melhorar sua eficiência responsiva, 

buscando, porém, respostas mais eficazes. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A 

 
Roteiro para imigrantes estrangeiros estabelecidos no Brasil. 

 
Titulo da pesquisa:  DESENVOLVIMENTO SOCIOLINGUÍSTICO DE IMIGRANTES INTERNACIONAIS 
RESIDENTES EM FRANCISCO BELTRÃO - PR 
Pesquisadora:  Anaís Andrea Neis de Oliveira. 
Endereço: Câmpus Pato Branco da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 
Via do Conhecimento, km 1 CEP 85503-390 - Pato Branco - PR - Brasil (46) 988231677. 
Orientadora responsável: Maria de Lourdes Bernartt. 
Coorientadora: Didiê Ana Ceni Denardi. 
Local de realização da pesquisa: Município de Francisco Beltrão. 
 
 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 

 
1. Idade. 
2. País de Origem 
3. Qual(is) a(s) língua(s) oficial(is) ou mais falada(s) em seu país de Origem? 
4. Há quanto tempo está no Brasil? 
5. Teve oportunidade de aprender a língua portuguesa antes de chegar no Brasil? 

5.1 Se sim:  
a) Qual variante da Língua Portuguesa (LP)? 
b) Por quanto tempo? 
c) Relato da experiência com o aprendizado da LP no país de origem. 
 

5.2 Se não:  
a) Sem o conhecimento prévio da Língua Portuguesa, como foi a adaptação 

ao novo contexto social e linguístico ( no cotidiano e em contextos de 
trabalho e educação)? 

b) Você teve/está tendo oportunidade de estudar o Português agora que está 
no Brasil?  

c) Relato da experiência com o aprendizado da LP no Brasil. 
 

 
6. Há algo mais que você gostaria de falar sobre o aprendizado da língua portuguesa? 

 
7. As responsáveis pela pesquisa agradecem a sua participação e permanecem à 

disposição por meio dos endereços e telefone constante no Temo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. 
 

A entrevista foi gravada ou respondida por escrito no dia: _________________________, na 
cidade de: _________________________________________________________________. 
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APÊNDICE B 
  
 

Roteiro para docentes brasileiros que atendem ou já atenderam estrangeiros estabelecidos no Brasil. 
 

Titulo da pesquisa:  DESENVOLVIMENTO SOCIOLINGUÍSTICO DE IMIGRANTES INTERNACIONAIS 
RESIDENTES EM FRANCISCO BELTRÃO - PR 
Pesquisadora:  Anaís Andrea Neis de Oliveira. 
Endereço: Câmpus Pato Branco da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 
Via do Conhecimento, km 1 CEP 85503-390 - Pato Branco - PR - Brasil (46) 988231677. 
Orientadora responsável: Maria de Lourdes Bernartt. 
Coorientadora: Didiê Ana Ceni Denardi. 
Local de realização da pesquisa: Município de Francisco Beltrão. 
 
 

ROTEIRO SEMIESTRUTURADO 

 

1. Disciplina de atuação como atendimento a imigrantes estrangeiros? 

2. Tempo de carreia? 

3. Domínio de Língua(s) estrangeira(s). 

4. Há quantos anos atende estrangeiros? 

5. Como se sentiu ao saber que teria uma turma com a presença de estrangeiros? 

6. Relato da experiência do ensino de LP para estrangeiros inseridos em turmas 

regulares (com brasileiros). 

7. Docente possuía algum tipo de preparação/capacitação especial para esse tipo de 

atendimento? 

 
 

8. Há algo mais que você gostaria de falar essa experiência de sala de aula em turmas 
com a presença de estrangeiros em meio aos brasileiros? 
 

9. As responsáveis pela pesquisa agradecem a sua participação e permanecem à 
disposição por meio dos endereços e telefone constante no Temo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. 
 

A entrevista foi gravada ou respondida por escrito no dia: _________________________, na 
cidade de: _________________________________________________________________. 

 


