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RESUMO 

 

O Brasil tem sua história marcada por fluxos migratórios. Nos últimos anos, o intenso 

fluxo de migração haitiana chegou à cidade de Pato Branco, região sudoeste do 

estado do Paraná, colonizada primeiramente por migrantes europeus. Embora a 

migração seja constante no país e em suas regiões,  manifestações linguísticas de 

preconceito em relação a migrantes são recorrentes que, somadas ao preconceito 

social, dificultam a interação pela linguagem e se agrava no caso de haitianos. A 

presente dissertação analisa manifestações de preconceito em relação a migrantes 

– especialmente quanto a haitianos – bem como percepções destes e de 

docentes.  Para isso, desenvolveu-se uma pesquisa de campo do tipo exploratória, 

cujo  lócus foi a Primeira Igreja Batista de Pato Branco, onde ocorrem  aulas de 

Língua Portuguesa ministradas por docentes da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná – UTFPR  campus Pato Branco. Os dados foram coletados mediante 

roteiro de observação, questionário estruturado, além de registros em diário de 

campo. A  análise qualitativa pautou-se no método  dialógico do discurso. Os 

resultados demonstram que migrantes haitianos encontram diversas dificuldades ao 

migrarem para o Brasil, sofrendo preconceito de diversas naturezas que são 

diretamente potencializados pelo não conhecimento da língua portuguesa. Em razão 

disso, os migrantes consideram importante aprender a Língua Portuguesa, e tal 

visão é compartilhada pelos docentes, que acreditam que um melhor conhecimento 

da língua traria aos migrantes diversos benefícios. Com efeito, verificou-se que o 

ensino e o uso da língua portuguesa têm as suas razões sociais e não ocorre de 

forma aleatória. 
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ABSTRACT 

 

Brazil’s history has been marked by migration. In the last few years, many Haitian 

migrants have settled in Pato Branco – a city in the south-west of Paraná, which was 

colonized by European peoples. Although migration is a constant movement in the 

country, occurrences of linguistic prejudice on migrants are quite usual and, in 

addition to the social prejudice, they impose difficulties on the migrants’ interaction by 

means of language, which is made worse in the case of Haitian people. This 

dissertation analyzes both occurrences of prejudice on migrants – specially on 

Haitian people – and the perception of it by them and their teachers. In order to do 

that, this study carried out an explanatory field research held at Primeira Igreja 

Batista de Pato Branco, where professors of Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR teach Portuguese to migrants. The data were collected by means 

of scripts of observation, pre-planned questionnaires, and records on field journals. 

The qualitative analysis relied on a dialogic discursive approach. The results show 

that Haitian migrants find several difficulties by moving to Brazil; moreover, they are 

target of several kinds of prejudice, which are increased by the lack of knowledge on 

Portuguese. Therefore, migrants consider important to learn Portuguese, what is 

shared by their teachers in that they believe that a better understanding of language 

would bring migrants a lot of benefits. In short, this research shows that Portuguese 

teaching and use have their social motivations and do not take place randomly.     

 

Keywords: Migration. Haitian people. Portuguese. Prejudice. Pato Branco. 
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INTRODUÇÃO 

“Há um momento em que todos os obstáculos são derrubados, todos os conflitos se 

apartam e à pessoa ocorrem coisas que não tinha sonhado, e então não há na vida 

nada melhor que escrever. Isso é o que eu chamaria de inspiração.”  

 (Gabriel García Márquez em Cem anos de Solidão, 1967) 

A investigação “Manifestações de preconceitos: A presença de haitianos Em Pato 

Branco (PR)” integra a Linha de Pesquisa Educação e Desenvolvimento, do 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR1) da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco. É relevante 

destacar que o Programa e suas duas Linhas de Pesquisa preocupam-se em 

investigar temáticas que versam sobre políticas públicas, especialmente as de 

desenvolvimento, além de focar atenção a questões ambientais, sociais, 

educacionais, econômicas, dentre outras, numa perspectiva interdisciplinar. 

Nessa esteira, além deste, é importante mencionar alguns estudos realizados 

por pesquisadores do Câmpus Pato Branco, como Bernartt (2006), ao mencionar em 

sua tese, a migração na colonização da região sudoeste do Paraná, nos anos de 

1940 a 1960; Giacomini (2013, 2015 e 2017), ao analisar, em Trabalho de 

Conclusão de Curso de Licenciatura em Letras, em 2013, a mobilidade espacial da 

força de trabalho haitiana da América Central para o Sudoeste do Paraná, bem 

como impactos sociais, educacionais e linguísticos sentidos pela comunidade local e 

por haitianos;  em 2015, ao analisar, em artigo de conclusão de Especialização em 

Letras, o acesso à educação por haitianos na cidade de Pato Branco; e, em 2017, 

culminando com a defesa da dissertação “Experiências de ensino de língua 

portuguesa para haitianos em contextos educativos formais e não formais: um 

estudo no município de Pato Branco (PR)”, ao analisar aspectos institucionais e 

experiências de ensino de Língua Portuguesa para haitianos em contextos 

                                                
1  O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná- UTFPR Câmpus Pato Branco, que oferta o curso de Mestrado em 
Desenvolvimento Regional, iniciou suas atividades de ensino e pesquisa em março de 2010. O 
programa possui três linhas de pesquisa (Ambiente e Sustentabilidade, Regionalidade e 
Desenvolvimento e Educação e Desenvolvimento). 
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educativos formais e não formais de Pato Branco2. Há também o recente estudo de 

Oliveira (2017), orientado por Bernartt (2017), denominado: “Desenvolvimento 

Sociolinguístico de Imigrantes Internacionais Residentes em Francisco Beltrão”, 

dissertação de mestrado defendida no programa de pós-graduação em Letras, da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Pato Branco. 

Em âmbito nacional, estudos como os de Duval Fernandes, dos quais 

podemos citar: “Do Haiti para o Brasil: o novo fluxo migratório”, “O fenômeno da 

migração internacional de retorno como consequência da Crise Mundial; Políticas 

Públicas e migração internacional no Brasil”, todos datados de 2011 e “Estudos 

sobre a migração haitiana ao Brasil e diálogo bilateral”, de 2014. Outros estudiosos, 

como Cotinguiba, cuja dissertação defendida no ano de 2014, aborda em a 

“Imigração haitiana para o Brasil – a relação entre trabalho e processos migratórios”; 

além disso, Cotinguiba em parceria com Pimentel versam sobre a imigração em 

muitos de seus trabalhos, como por exemplo: “Imigração haitiana para o Brasil: os 

desafios no caminho da educação escolar”, de 2014; “A Amazônia brasileira e os 

fluxos de imigração no século XXI: o caso dos haitianos em Porto Velho”, e 

“Mobilidade haitiana para o Brasil: religiosidade e identidade cultural”, ambos de 

2016 e finalmente “Fronteiras e aspectos do rito de mudança de categoria jurídico-

política dos sujeitos haitianos em mobilidade transnacional no Brasil”, de 2017. Há 

ainda a tese de doutorado de Joseph Handerson em 2015, intitulada “Diaspora. As 

dinâmicas da mobilidade haitiana no Brasil, no Suriname e na Guiana Francesa”, 

cujos estudos destacamos, dentre outros sobre a temática.  

 Assim, esta investigação prioriza, em sua fundamentação, produções 

acadêmicas em diferentes áreas do conhecimento e contempla o processo 

interdisciplinar entre o desenvolvimento da região que recebe migrantes e sua 

relação com e por meio da língua. 

Tendo em vista a Linha de Pesquisa Educação e Desenvolvimento, nossa 

proposta é estudar aspecto pertinente à educação, no que diz respeito à língua e ao 

preconceito; e ao desenvolvimento, no que diz respeito ao fenômeno migratório. 

Como queremos observar o vínculo entre essas categorias, não podemos nos limitar 

à linguística e nem relegar os fatores sociais que permeiam tais questões. 

                                                
2  Informações contidas no resumo da dissertação de Giacomini, T. 2017.  
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Para realizar esta pesquisa, optamos pela localidade de Pato Branco-PR, pois 

é uma cidade que possui em seu escopo marcas do movimento migratório, e, por 

isso, torna-se, para nós, campo fértil de estudo. Nos desdobramentos 

contemporâneos, a cidade acolhe migrantes regionais, nacionais e internacionais, os 

quais manifestam a intenção de estudar e trabalhar. Dentre esses, destacam-se 

especialmente os haitianos que vieram em grande número após meados de 2010, 

os quais formaram em nossa cidade um grupo articulado denominado Movimento 

dos Haitianos em Pato Branco (MHAPA). Além disso, esses sujeitos migrantes 

encontram-se inseridos em várias esferas sociais como empresas, escolas e igrejas, 

e essa presença nos permitirá analisar significativamente suas interações 

linguísticas e sociais. 

Portanto, ao compreender o significado e o contexto de inserção dos 

migrantes e tendo observado a relevância da linguagem nessa questão, o objetivo 

desta pesquisa consistiu em analisar manifestações de preconceito em relação a 

migrantes através da língua, especialmente quanto a migrantes haitianos, expressas 

em meios de comunicação nacional e regional, bem como analisar percepções 

destes e de docentes. 

Dessa forma, sendo licenciada na área de Letras, despertou-me o interesse 

de, ao analisar o fenômeno migratório, analisar a linguagem que permeia tal 

fenômeno, pois a linguagem é o que dá significado à realidade.  É inerente a todos 

os seres humanos, em qualquer parte do mundo. Na concepção de Bakhtin (2016), 

o nosso acesso à realidade é mediado pela linguagem. 

Nesse sentido, nossa pesquisa acaba se voltando para a questão do 

preconceito vivenciado pelos migrantes haitianos em relação à linguagem, pois esta 

é fator indissociável da comunicação, tão necessária e pertinente ao contexto dos 

migrantes, que se deparam com a linguagem de tantas formas diferentes – línguas – 

ao longo de sua caminhada. No tocante ao conceito de “migração”, tal termo foi 

escolhido para permear este estudo por abranger uma concepção ampla, a saber: é 

o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico, de forma temporária 

ou permanente, que será mais bem explanado adiante, no capítulo 2, no subitem 

2.2.1 
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1.1 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA  
 

Na perspectiva de realizar este estudo, percebemos o quanto a migração é 

intrínseca a todos nós, seres humanos. Em algum momento, já buscamos a origem 

de nossos sobrenomes e nos deparamos com origens diversas e tecemos memórias 

e significação permeadas pelos processos migratórios. Assim, ao refletir sobre como 

essa temática se inseria, de forma mais pontual, em minha vida, recordo-me como 

descendente e neta de imigrantes, pois cresci em uma família de origem 

majoritariamente italiana. Quando pequena sentia-me como uma estrangeira na 

casa de meus avôs maternos, especialmente quando falavam em dialeto italiano. 

Família grande, dez irmãos, todos muito altos, pele e cabelos claros, jeito abrupto de 

falar e gesticular, tios e tias falando aquela língua diferente que fora ensinada a eles 

pelos meus avôs e eu pouco entendia, mas achava muito interessante. Às vezes 

perguntava à minha mãe o que significavam algumas daquelas palavras e ela 

pacientemente me explicava. Lembro-me ainda de certas ocasiões, quando os 

adultos queriam falar sobre algo ou sobre alguém, e para que as crianças não 

entendessem o contexto, novamente a fala em italiano era colocada em prática. 

Com o passar do tempo isso foi se apagando, perdendo-se. Meu avô faleceu, 

os encontros familiares diminuíram, mas nunca esqueci que na minha família “o 

pessoal falava duas línguas”. Hoje, minha avó ainda canta algumas músicas em 

italiano, minha mãe ainda utiliza em italiano “algumas palavras que as crianças não 

podem ouvir”, mesmo que não haja nenhuma por perto. E eu nunca esqueci esse 

contato familiar e linguístico que grande significado teve em minha vida, pois, desde 

a mais tenra idade, conheci e convivi com essas pessoas que “falavam outra língua”. 

Além disso, o fato de ter crescido em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, 

uma região caracteristicamente colonizada por migrantes alemães, italianos, 

poloneses, fez com que a convivência com descendentes de migrantes de diversas 

origens se tornasse cotidiana. De certa forma, em menor ou maior grau, todos 

descendemos de migrantes ou mesmo somos migrantes.  

Mais tarde, já com cerca de 20 anos, e cursando Licenciatura em Letras-

Português e Inglês na Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 

Campus Pato Branco, em meados de 2010, tive meu primeiro contato com pessoas 

de outras nacionalidades dentro da academia. Eram estudantes, migrantes 
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temporários3, participantes de Programa de Iniciação Científica – IC-PIBIC-África 

(cerca de 10 alunos), por dois meses, mediante acordo entre o Brasil e países 

africanos de Língua Portuguesa, como Angola, Cabo Verde, Moçambique, e três 

estudantes de Pós-Graduação, oriundos da Guiné-Bissau, aprovados pelo Programa 

de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação – PEC - PG, em 2011, para o Programa 

de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR/UTFPR). 

Esses estudantes que ali estavam, despertaram-me um grande interesse 

frente à linguagem. Esse primeiro contato ganhou profundidade, pois quando fui 

estudante de Iniciação Científica (IC), os alunos de IC, migrantes, participavam 

conosco de alguns encontros e atividades da orientação e investigação, o que gerou 

convivência por, aproximadamente, dois anos.  Essa trajetória, próxima a pessoas 

de outras nacionalidades, foi extremamente relevante para despertar fortemente em 

mim o interesse pela questão das migrações, desses sujeitos que se encontram ao 

mesmo tempo tão distantes e tão próximos de nós.  

Nesse contato, percebi que a linguagem é fator de primeira necessidade do 

migrante, que mesmo que pertença a um mesmo sistema linguístico – língua 

portuguesa – faz uso de outros conceitos e expressões. Assim, a língua enquanto 

sistema pode ser um fator de ligação e aproximação, pois os migrantes buscam 

interagir e se integrar ao chegar ao local de destino. Ou seja, o sujeito precisa, para 

integrar-se a qualquer meio, ter habilidade comunicativa com os demais. Entretanto, 

os estudos sobre migração pouco enfocam a questão das percepções de linguagem. 

A direção desses estudos volta-se, com maior frequência, para questões 

demográficas, econômicas, mercado de trabalho, entre outras temáticas que 

permeiam o fluxo migratório. 

Ao concluir a graduação, essas questões continuaram a me instigar e assim 

participei da seleção do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional 

(PPGDR), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Câmpus Pato 

Branco, para a turma de 2016, pois tinha ciência do foco do Programa frente às 

questões sociais. 

Então, como meu desejo era realizar o processo de mestrado de maneira a 

dimensionar ao coletivo e ao social os conhecimentos adquiridos durante o curso de 
                                                
3  Migrantes temporários são aqueles que permanecem algum tempo no local de destino, 
regressando depois às áreas de partida. 
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graduação em Letras, e o PPGDR possui fundamento de cunho fortemente 

interdisciplinar, abordar a questão do fenômeno migratório em consonância com as 

questões da linguagem ao que se refere às manifestações de preconceito, foi um 

encontro entre meus interesses e os interesses do programa. 

Nesse contexto, levar a linguística para um campo de estudo de abordagem 

social e abrangente, pareceu-me fundamental e, a partir disso, (re)encontrei a 

professora Maria de Lourdes Bernartt, a qual já vinha abordando há alguns anos a 

temática migratória em seus estudos e, assim, tornou-se minha orientadora. Em 

julho de 2016, a professora apresentou-me a oportunidade de participar do Fórum 

Social Mundial das Migrações (FSMM), na cidade de São Paulo – SP, para onde fui 

e por três dias pude conhecer novos rostos4 e perceber, a partir de diálogos com 

migrantes que lá estavam de que a intolerância e o preconceito vêm imbuídos desde 

a forma pela qual os sujeitos migrantes são retratados nas leis e nas políticas, até 

em situações cotidianas vivenciadas por eles, especialmente na localização de seus 

trabalhos e nas relações sociais.  

No referido Fórum, também foi possível conhecer membros do CAMI (Centro 

de Apoio e Pastoral do Migrante), que foi criado em julho 2005, pelo Serviço Pastoral 

dos Migrantes (SPM) e localiza-se na cidade de São Paulo. O CAMI é um órgão que 

participa ativamente, em conjunto com a comunidade migrante, além de outras 

ONG’s parceiras e instituições públicas e privadas, na discussão e proposição de 

políticas migratórias que garantam o respeito aos direitos dos migrantes.  

Para tanto, o CAMI se faz presente nos mais diversos ambientes em que se 

discute a temática migratória no Brasil, como: FSMM; Marcha dos Imigrantes, 

Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

Grupo de Educação para a Diversidade Étnica Cultural e Racial, dentre outros. Além 

disso, o CAMI oferece orientação jurídica especializada; auxílio para regularização 

migratória; promoção cultural e atividades de formação para a cidadania, inclusão 

social e digital. 

Essas percepções sentidas no contato com os migrantes e com pessoas 

engajadas na causa instigaram uma reflexão ainda mais significativa quanto ao 

papel da língua na construção das relações com aqueles que não dominam a 
                                                
4  Expressão utilizada por Zamberlan et. al na obra “Os novos rostos da imigração no Brasil.” 
(2014). 
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linguagem utilizada em um novo espaço, como isso compromete e influencia o 

avanço dessas relações interculturais, principalmente quando permeadas pelo 

preconceito e pela intolerância. 

A partir daí, evidenciou-se a importância em se investigar o contexto 

linguístico de inserção dos migrantes, no qual nos remetemos aos imigrantes 

haitianos, pois tão significativamente se fizeram e fazem presentes na 

contemporaneidade na cidade de Pato Branco, região sudoeste do Paraná, e por 

isso, esse é o contexto da nossa investigação. 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 
 

Em linhas gerais, a migração é um fenômeno mundial, constituinte 

fundamental na formação das nações. Nas palavras de Galbraith (1996), “a 

migração é a ação mais antiga contra a pobreza.” Por isso, estudar as migrações é 

também estudar as pessoas e sua interação com o mundo. Em nosso mundo não há 

(mais, ou por enquanto) muros e paredes físicas que nos separem uns dos outros, 

mas sim fronteiras territoriais instituídas pelo próprio homem. Logo, podemos 

compreender que todo e qualquer ser humano deste mundo pode mover-se dentro 

dele, como um habitante igual aos outros, podendo usufruir de todas as condições 

enquanto ser. Nenhum ser humano é ilegal, o que nos torna legais ou ilegais 

(perante o mundo) são as normas ou fronteiras, como já afirmamos, (im)postas 

pelos próprios seres humanos. 

Partindo da ideia de fenômeno mundial e buscando o contexto nacional, o 

que temos a priori é que o Brasil tem sua história marcada por fluxos migratórios 

constantes, que ocorrem desde 1530, com a colonização dos portugueses. Em 

linhas gerais, em trabalho amplamente referenciado nos estudos sobre imigração, 

Carneiro (1950) pontua o processo migratório no Brasil da seguinte forma: entre 

1808 a 1886, vieram alemães para trabalhar nas grandes lavouras da região Sul; de 

1887 a 1930 vieram os italianos para trabalhar nas lavouras cafeeiras de São Paulo; 

1931 a 1950 vieram os japoneses, porém de forma não dirigida. O autor também 

menciona que os espanhóis e portugueses mantiveram-se constantes na vinda ao 

Brasil, mas não predominaram em nenhum dos períodos supracitados. Essa 

contextualização serve para nos amparar no entendimento do apontamento de 
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Handerson (2015), ao mencionar que, desde a virada do século XIX para o XX, a 

política migratória liberal incentivou a migração no Brasil por várias décadas, mas 

somente a determinados grupos étnicos, pois havia uma preocupação em 

“branquear” a população brasileira. Sob este aspecto, torna-se evidente que houve a 

incorporação da imigração em nosso país, mas não igualmente a todos. 

Em um aspecto mais contemporâneo do movimento migratório, já no final dos 

anos 2000, uma crise econômica atingiu os países desenvolvidos que eram destinos 

da emigração brasileira. Dessa forma, o Brasil recebe uma onda de migração de 

retorno e também de imigração estrangeira (OLIVEIRA, 2015, p. 258). Além disso, 

conforme mencionado em ACNUR (2016),5 o Brasil é signatário dos principais 

“tratados internacionais de direitos humanos e é parte da Convenção das Nações 

Unidas de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e do seu Protocolo de 1967.” De 

tal modo, o Brasil é reconhecido internacionalmente há anos pela sua hospitalidade 

e, por isso, no ano de 2010, milhares de haitianos em uma situação pós-terremoto 

vieram ao Brasil visando reconstruir suas vidas. 

Com efeito, essa migração haitiana tem motivações fundamentais que a 

impulsionaram, além da questão ambiental. Para isso, pautamo-nos em um breve 

resumo sobre a história recente da relação Brasil-Haiti: O Haiti está localizado em 

uma ilha do Caribe, com cerca de 10 milhões de habitantes.  Foi o primeiro país a 

abolir a escravidão no continente americano, e o primeiro da América Latina a 

conquistar sua independência, através de uma revolução de sujeitos que eram 

escravizados. Entretanto, apesar da independência formal, o país é altamente 

dependente econômica, financeira e militarmente, pois os bancos franceses 

cobraram milhares de francos pelo reconhecimento da soberania do Haiti, de modo 

que a instabilidade política e a pobreza econômica ainda são características 

estruturais do Haiti moderno.6 

A relação com o Brasil teve início há muitos anos, do ponto de vista 

diplomático há registros de 1930, reforçando-se em 1960, com a implantação da 

embaixada brasileira no Haiti. Na atualidade, com a participação do Brasil na missão 

de pacificação do Haiti proposta pela ONU, a Minustah, a aproximação se dá em um 

contexto em que o Brasil busca crescente projeção internacional, tal projeção que 
                                                
5 Dados retirados de ACNUR BRASIL, 2016. 
6 Notícia veiculada em JORNAL SUL 21, 2017. 
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teve início da década de 2000, período do governo Lula. Nesse sentido, liderar uma 

missão de paz da ONU em tal país foi uma sinalização do interesse brasileiro em 

assumir uma nova posição global. Entretanto, apesar dos interesses diplomáticos, 

Oliveira (2015) menciona que a atuação brasileira no Haiti representou um ponto de 

referência para os haitianos, reforçando cada vez mais o Brasil como um polo 

econômico atraente para se construir uma nova vida. 

Então, desde 2010, milhares de haitianos chegaram ao Brasil em situação de 

vulnerabilidade, pois, desde o terremoto de 7 graus na escala Richter que matou 

mais de 300 mil pessoas e deixou mais de 300 mil deslocados internos devastou o 

Haiti, o movimento migratório aumentou exponencialmente. Logo em seguida, dada 

a precariedade da infra-estrutura haitiana após o desastre, o país foi atingido por 

uma epidemia de cólera que matou cerca de oito mil pessoas e aprofundou ainda 

mais a necessidade dos haitianos deixarem seu país.7 

Assim, a presença brasileira no Haiti, somada à situação ambiental e 

humanitária do país após o terremoto, explicam os fluxos migratórios de haitianos 

para o Brasil. Essa chegada foi bastante conturbada, dada a ausência de uma 

política migratória brasileira. Segundo Fernandes & Faria (2012), uma das soluções 

encontradas pelo governo brasileiro para melhor coordenar a vinda dos haitianos foi, 

em 2012, a concessão de vistos humanitários na embaixada de Porto Príncipe 

(capital do Haiti) para aqueles que desejassem migrar para o Brasil. Entre as 

principais portas de entrada no território brasileiro, os estados do Amazonas e Acre 

receberam grande parte dos migrantes haitianos, que se deslocaram também para outros 

estados brasileiros em busca de melhores condições. 

Inicialmente, essa migração foi majoritariamente masculina e jovem, e agora 

está em uma nova fase de reagrupamento familiar.  Recentemente, registram-se os 

que já estão nascendo aqui no Brasil. Além das barreiras institucionais, ainda há a 

barreira linguística, já que eles falam francês e crioulo. O Ministério dos Haitianos 

Residentes no Exterior estima que há cerca de quatro a cinco milhões de haitianos 

em mobilidade, em termos globais, o que representa a metade da população 

haitiana, estimada em 10.413.211, em 2013, de acordo com dados do Institut Haitien 

Statistique et d´Informatique (HANDERSON, 2015, p. 41).  

                                                
7  Notícia veiculada em JORNAL SUL 21, 2017. 
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Em nosso país, o preconceito e o desconhecimento do brasileiro a respeito da 

situação dos migrantes também afetam a integração dessas pessoas no Brasil. 

Segundo Handerson (2015), os haitianos deixam o país em busca do que não se 

encontra no Haiti – estabilidade política e socioeconômica, serviços de saúde, 

infraestrutura, estudo, trabalho, dinheiro. “Enfim, na busca de uma qualidade de vida 

melhor do que aquela do Haiti” (HANDERSON, 2015, p. 74).  

Entretanto, a inserção desses migrantes nem sempre se mostrou tão 

hospitaleira na sociedade brasileira quanto a imagem construída pelo nosso país no 

exterior. Um exemplo recente foi a Marcha Anti-Imigração, ocorrida no dia 02 de 

maio de 2017, na Avenida Paulista da cidade de São Paulo, onde migrantes 

palestinos contrários à marcha foram agredidos e detidos pela polícia. Tal 

manifestação ocorreu em virtude da aprovação da Nova Lei de Imigração, 

demonstrando a acentuação da discriminação, da intolerância e do preconceito em 

relação aos migrantes, já tão estigmatizados. 

Assim, o que se verifica no Brasil são situações gerais de falta de acolhimento 

e preconceito direcionado aos migrantes. Em termos de região, temos no Sul do 

Brasil um destino bastante buscado pela migração haitiana contemporânea. O 

estado do Paraná é o terceiro estado brasileiro que mais acolhe migrantes, atrás 

apenas de Santa Catarina e São Paulo, segundo dados do IPARDES. Podemos 

notar tais destaques na figura 1: 
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Figura 1 - Estados brasileiros com maior número de migrantes. 

FONTE: OBMigra 2017. 
 

Com base no relatório da OBMigra (2017) os estados do sul do país 

destacam-se na inserção laboral dos migrantes, principalmente dos haitianos. 

Contudo, o estado de São Paulo é o maior responsável por empregar migrantes, 

cerca de 37% do total. Na sequência, segundo o mesmo relatório, destacam-se os 

estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que reunidos, foram 

responsáveis por mais 34% da absorção de mão de obra estrangeira no Brasil no 

ano de 2016. Dessa forma, verificamos que migrantes haitianos que se deslocam ao 

Brasil, tendem a fixar residência nas regiões sul e sudeste, e por isso nos propomos 
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a realizar nosso estudo na região sul, mais especificamente no estado do Paraná, 

onde está localizada a cidade de Pato Branco. 

Na figura 2, visualizamos que o estado do Paraná faz divisa com os estados 

de Santa Catarina (ao sul) e com o estado de São Paulo (ao norte), além de ter 

áreas de fronteira internacional com os países Argentina e Paraguai. 

 

 Figura 2- Estado do Paraná, onde se localiza a cidade de Pato Branco 
FONTE: http://www.v-brazil.com/tourism/parana/map-parana.html 

 
Quanto ao histórico de migração no Paraná, em 1870, os primeiros migrantes 

chegaram ao estado. Nessa época, alemães, italianos e poloneses passaram a 

povoar o estado, dedicando-se principalmente às atividades agrícolas e artesanais. 

Em 1880, houve a abertura de estradas e rodovias, acelerando a ocupação. A 

http://www.v-brazil.com/tourism/parana/map-parana.html


26 
 

 

produção de café, a exploração de madeira e a produção de erva-mate também 

tiveram um papel importante no crescimento da economia paranaense.8 

 
Figura 3 - Pato Branco-PR 

FONTE: TABALIPA, N. L., 2008. 
 
                                                
8 Dados do site História Brasileira/História do Paraná, 2010. 
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No estado do Paraná, segundo a Pastoral do Migrante Regional Sul9 há migrantes 

haitianos localizados nas cidades de Marechal Candido Rondon, Maringá, Arapongas, 

Pato Branco, Loanda, Paranavaí, Londrina, Curitiba, Campo Largo e Cascavel. Na figura 

3, visualizamos a região sudoeste do estado e localizamos a cidade de Pato Branco, 

local onde pauta nossa pesquisa de campo. Além de Pato Branco ser uma cidade 

majoritariamente colonizada por migrantes de outras regiões do Brasil, cujos 

pioneiros chegaram em meados da década de 1920, observamos em nossa região 

um aumento considerável dos fluxos migratórios nos últimos sete anos, são pessoas 

que vêm para trabalhar, mas também para estabelecer família. 

Assim, como já mencionado, Pato Branco é uma cidade permeada desde o 

início de seu histórico estrutural pelas migrações. No entanto, o crescente interesse 

do movimento migratório pode ser explicado pelo fato de que Pato Branco é uma 

cidade que nos últimos anos tem se destacado pelo seu grande desenvolvimento 

urbano, de infraestrutura e econômico. Nos últimos 20 anos, a evolução da cidade 

pode ser nitidamente percebida nas duas figuras seguintes: 

                                                
9 Informações do blog da Pastoral Social da igreja católica, que integra a Comissão Episcopal para o 
Serviço Caridade Justiça e Paz. 
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Figura 4- Vista geral do município de Pato Branco (PR) em 1996. 

FONTE: Catálogo do IBGE (https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-
catalogo?id=421313&view=detalhes) 

 

 
 

Figura 5 - Vista geral do município de Pato Branco (PR) em 2015. 
FONTE: Acervo Município de Pato Branco/Rodinei Santos 

(http://www.patobranco.pr.gov.br/omunicipio/fotospatobranco/) 

https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-
http://www.patobranco.pr.gov.br/omunicipio/fotospatobranco/)
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As primeiras incursões no território do atual município de Pato Branco datam 

de 1839, com a chegada do bandeirante curitibano Pedro de Siqueira Côrtes, que, 

chefiando uma expedição ao Sul da 5ª Comarca da Capitania de São Paulo, 

descobriu os Campos de Palmas. Os primeiros moradores de Pato Branco vieram 

dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em 1919. Assim, podemos 

dizer que a cidade de Pato Branco foi colonizada predominantemente por migrantes 

desses estados. Em 1924 estava formada uma povoação com o nome de Vila Nova 

de Clevelândia, e novas levas de agricultores e colonos continuaram a chegar ao 

povoado contribuindo para o seu aumento, segundo dados do IBGE10. 

A localidade foi elevada à categoria de distrito judiciário, em 1927, recebendo 

o nome de Bom Retiro. Em 1928 iniciaram-se os trabalhos de medição e 

demarcação dos primeiros lotes, que foram destinados aos agricultores e colonos 

que chegavam atraídos pela fertilidade das terras de fácil aquisição. A localidade 

continuava progredindo até que, em 1947, foi elevada a distrito e, em 1951, à 

categoria de município.  

A denominação atual, de Pato Branco, deve-se ao rio de igual nome que 

banha o município. (IBGE, 1959). Atualmente, a cidade possui uma população geral 

estimada pelo IBGE em 2016 de 79.869 habitantes e possui o quarto Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) entre os Municípios do Estado, segundo o Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES, 2016).  

Em Pato Branco, os primeiros haitianos chegaram no ano de 2012. Em 2016 

estavam aqui cerca de 900 migrantes, sendo que atualmente esse número 

decresceu para aproximadamente 300 haitianos.  Bernartt e Giacomini (2015) 

apontam que o Sudoeste do Paraná tem se tornado palco de uma nova mobilidade 

espacial da força de trabalho oriunda da América Central - Haiti, especialmente a 

cidade de Pato Branco e constitui um contingente significativo de trabalhadores 

haitianos.  

As autoras destacam que a presença dos haitianos desperta a atenção da 

população patobranquense, principalmente por serem novos na cidade e negros, já 

que a região é fortemente caracterizada pela presença de descendentes de 

                                                
10 Histórico de Pato Branco obtido em IBGE Cidades (2007).   



30 
 

 

alemães, italianos e poloneses, não sendo comum a presença de descendentes da 

referida etnia. Diante disso, houve um estranhamento por parte da população pato-

branquense, que manifesta discursos racistas e preconceituosos em relação a esses 

haitianos (BERNARTT; GIACOMINI, 2015, p. 2). 

Conforme noticiado pelo jornal Diário do Sudoeste11, uma pesquisa realizada 

pelo médico Carlos Frederico Almeida Rodrigues, em 2016, com a colaboração de 

alunos do curso de Medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), da cidade de Francisco Beltrão, também localizada do sudoeste do 

estado, aponta que 76% dos haitianos migram para trabalhar, 21% para estudar, 

15% por uma vida melhor, 8% para ganhar dinheiro e 4% por seguridade social. A 

maioria desses migrantes tem dependentes no Haiti que esperam por dinheiro, e, 

por isso, para economizar dividindo despesas os haitianos em Pato Branco ocupam 

submoradias com até oito pessoas.  A pesquisa também aponta que para 39% dos 

haitianos viver no Brasil significa tristeza, para 15%, solidão e para 11%, experiência 

ruim. Essa adversidade pode ser explicada pelo fator, a seguir, descrito. 

Entre os haitianos que estão em Pato Branco, 90% têm Ensino Médio ou 

superior, mas encontram trabalho com remuneração baixa, o que não está de 

acordo com sua formação. Exemplos são mencionados pelo jornal Diário do 

Sudoeste, tais como: haitianos formados em psicologia e construção civil, os quais 

trabalham como caixa em posto de combustível e em um frigorífico, 

respectivamente. Segundo a pesquisa da UNIOESTE, o entrave maior é a língua 

portuguesa e a falta de entrosamento dos migrantes haitianos com a população 

local.  

A partir desse ponto é que verificamos pontualmente o problema da língua na 

interação desses sujeitos e a interferência direta da linguagem na questão social. Tal 

questão é também ilustrada por Bernartt e Giacomini (2015); em entrevistas com 

alguns pato-branquenses sobre a presença dos haitianos, obtiveram como resposta 

que apesar de já terem conversado com essas pessoas no trabalho, na vizinhança, 

ou através de entidades sociais que participam, nenhum afirmou manter uma 

relação de amizade com algum haitiano. Além disso, os entrevistados consideram 

que os haitianos não foram bem recebidos e que estão se inserindo aos poucos na 

                                                
11 Reportagem elaborada e publicada pelo jornal patobranquense DIÁRIO DO SUDOESTE.  
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cidade, ressaltando a questão do preconceito racial da população de Pato Branco 

em relação a esses novos habitantes. Assim, como justificativa social, os resultados 

do estudo podem auxiliar na manutenção ou até mesmo gerar programas de ensino 

de português como língua estrangeira para migrantes, bem como forma de minorar 

as manifestações de preconceito pertencente aos locais. De tal forma, para 

abordarmos essa temática de maneira mais pontual, identificamos, no item abaixo, a 

problemática e os objetivos que constituem a nossa pesquisa. 

1.3 PROBLEMÁTICA, OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Realizado o panorama inicial, apresentamos agora a problemática em um 

contexto geral, bem como os objetivos deste estudo.  

Em suma, a situação que se apresenta é: migrantes haitianos e de países 

africanos são vítimas de preconceito, racismo e xenofobia, além de sofrerem com a 

dificuldade de inserção social, agravada pela barreira linguística, haja vista que o 

acesso à língua não é um fim, mas a principal forma de inserção na sociedade.  

Assim, no desenvolvimento regional o que se aplica é: há um grupo inserido 

socialmente na nossa região por motivos de migração e que tem dificuldades de 

interagir e de imergir na sociedade porque não domina a língua. Diante do exposto, 

o que percebemos é que os haitianos são migrantes que estão presentes na 

contemporaneidade e vivenciam diversos percalços e preconceitos em sua trajetória 

de migrar, especialmente em nossa região, o sul do Brasil, acostumada à 

colonização e migração europeias.  

Em vista disso, o recorte que fazemos sobre essas questões, é a barreira 

linguística pela qual esses migrantes passam.  Para Rodrigues (2008), os haitianos 

são diglóssicos, ou seja, sua sociedade de origem é permeada por duas línguas ou 

registros linguísticos funcionalmente diferenciados. Tais línguas coexistem, e são o 

crioulo haitiano e o francês. Para designar a situação linguística em que são 

utilizadas, temos que o crioulo (ou Kreyòl, em Francês, que é uma mistura de língua 

francesa e línguas africanas) é a língua informal de comunicação, e ainda conforme 

Rodrigues (2008) a língua francesa é evocada em esferas e situações mais formais, 

como em documentos e órgãos oficiais, por exemplo. Entretanto, esse conhecimento 

linguístico bilíngue não é o bastante para garantir a interação nas demais 
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sociedades, pois o não conhecimento do idioma nativo do país de destino é uma 

importante barreira à integração ou mesmo à sobrevivência, como apontam 

Fernandes e Castro (2014).  

A partir dessa reflexão, a problemática de nosso estudo é que as 

manifestações linguísticas de preconceito em relação aos migrantes, somadas ao 

preconceito social, dificultam a interação pela linguagem, o que se agrava no caso 

dos haitianos, pois estes não dominam a língua portuguesa, assim, a língua 

portuguesa que os haitianos falam interfere nas suas relações sociais.  

De tal forma, temos por objetivo geral: analisar manifestações de preconceito 

em relação a migrantes, especialmente quanto a haitianos, bem como analisar 

percepções destes e de docentes. Tal objetivo desdobra-se em três objetivos 

específicos, que são: a) identificar, no movimento migratório contemporâneo para o 

Brasil e para Pato Branco-PR, manifestações de preconceito através das diversas 

formas da língua: verbais, gestuais e escritas, na mídia e em documentos da política 

migratória; b) investigar o porquê da ocorrência de tais preconceitos em relação a 

migrantes, especialmente haitianos; verificar: como, quando e onde são percebidas 

tais manifestações. c) analisar tais manifestações em relação a migrantes discentes 

de um curso de LP em Pato Branco, por meio de análise qualitativa, também as 

percepções de docentes que ministram aulas a esses migrantes. 

Enfim, para responder às questões de nossa problemática e atender aos 

nossos objetivos, utilizaremos neste trabalho a abordagem metodológica que está 

descrita a seguir. 

1.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Nosso estudo consiste em buscar a essência do fenômeno, que, segundo 

Frigotto (2010), busca trazer à tona aquilo que está oculto pelas aparências. Assim 

sendo, a articulação dar-se-á a partir do movimento migratório como um todo, 

partindo para a nossa problemática contemporânea da migração haitiana para a 

região sudoeste do Paraná, dimensionando-a a questão da linguagem. Ademais, 

perceber a realidade como algo dinâmico, a formação dos sujeitos históricos 

enquanto subordinados aos meios de organização, participação e produção social 
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sob os quais estão inseridos surge como aspecto fundamental no movimento 

migratório.  

Nesse sentido,trata-se de uma pesquisa exploratória, pois buscamos não 

apenas compreender os dados, mas também mensurar os condicionantes que 

influenciam os resultados, e, assim como menciona Minayo (1994, p. 53), a pesquisa 

de campo é um recorte “que o pesquisador faz em termos de espaço, representando 

uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que 

fundamentam o objeto da investigação”. Isto é o mesmo que dizer: é a escolha de 

uma área para aplicar a teoria da pesquisa. Nesse caso, o local escolhido para 

aplicar a pesquisa de campo é o município de Pato Branco. De tal modo, optamos 

pela metodologia de campo exploratória, pois analisamos um aspecto da migração 

ainda pouco estudado, que vem ser a questão da linguagem como fator 

determinante de preconceito em relação aos migrantes. 

 Nessa perspectiva, contemplamos uma abordagem qualitativa dos estudos, 

pois consideramos que essa abordagem nos dá suporte para explorar nosso 

problema de pesquisa, valorizando os aspectos descritivos e as percepções 

pessoais das migrantes, procurando compreender o contexto em que vivem, 

expressos na linguagem e na vida cotidiana desses sujeitos, já que nesse método o 

pesquisador frequenta o campo por um período de tempo significativo, buscando, 

através dessa participação direta, trazer respostas e resultados mais fidedignos. 

 Para Minayo (1994, p. 21-22), “A pesquisa qualitativa responde a questões 

muito particulares. Ela se preocupa [...] com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado”. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. 

1.4.1 PRODUÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Na primeira fase de produção, realizamos uma pesquisa bibliográfica 

embasada em fontes secundárias para análise documental, tais como: livros, artigos, 

relatórios, leis, dissertações e teses que traziam em seu bojo a questão da 

migração, da linguagem e do preconceito.  
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Após esta etapa, iniciamos a segunda fase que é o que chamamos de estudo 

de campo, em que realizamos a coleta e desenvolvemos a análise dos dados desta 

pesquisa.  Direcionamos nossa pesquisa aos migrantes haitianos, pois estão 

significativamente presentes em nossa cidade e região. Entretanto, reconhecemos 

que essa questão linguística perpassa pelos migrantes de forma abrangente, 

especialmente os estigmatizados negativamente em razão de sua etnia, religião, 

origem ou classe social. Assim, ao examinarmos este grupo específico, 

pretendemos dar representatividade aos imigrantes em geral, reconhecendo a 

significação do todo pela parte, pretendendo uma visão de totalidade. 

Nosso corpus de pesquisa de campo é formado por técnicas não-

quantitativas, que são questionários e registro de dados coletados em Diário de 

Campo.  

O trabalho de campo foi realizado em um contexto não formal de ensino de 

língua portuguesa para migrantes. Os participantes da pesquisa foram divididos em 

dois grupos: migrantes haitianos e docentes. Os dados com os migrantes foram 

coletados com os haitianos participantes de aulas de Língua Portuguesa em uma 

Instituição religiosa, da cidade de Pato Branco; com educadoras, voluntárias da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná-UTFPR Câmpus Pato Branco, que 

ministram curso de língua portuguesa para haitianos. 

Os registros em Diário de Campo consistiram na observação da pesquisadora 

(mediante Roteiro de Observação) sobre as práticas cotidianas dos migrantes 

haitianos, além de anotações durante a observação das aulas, para que, através da 

ADD, analisando enunciados verbais e não-verbais, pudéssemos encontrar 

manifestações linguísticas de preconceito nas várias esferas de inserção dos 

migrantes. Com docentes das aulas de Língua Portuguesa para migrantes haitianos, 

nossas observações (mediante Roteiro de Observação) e questionários semi-

estruturados tiveram o intuito de perceber se o nível de conhecimento que os 

haitianos têm da Língua Portuguesa interfere nas relações sociais e se o fato de não 

dominarem essa língua faz com que não se insiram dentro de certas práticas 

discursivas.  

Para a participação e realização dos questionários desta pesquisa, 

apresentamos a todos os sujeitos da pesquisa um Termo de Consentimento Livre e 



35 
 

 

Esclarecido, anexo, na seção “apêndices”. Assim, todos aqueles que se dispuseram 

a participar da pesquisa, tomaram ciência de seus objetivos, benefícios e riscos, 

bem como das formas de contatar as pesquisadoras. Após ser obtido tal 

consentimento, tomamos nota e realizamos anotações no Diário de Campo, a 

respeito de nossas observações. 

A priori, nossa intenção era realizar entrevistas orais e gravá-las, porém, em 

nosso tempo de observação, notamos que os migrantes, principalmente os homens, 

possuem uma retração muito grande ao falar, tanto com as docentes, quanto com a 

pesquisadora, por isso, uma das docentes sugeriu que as perguntas da pesquisa 

fossem elaboradas de forma escrita e que eles pudessem participar dessa forma, 

escrevendo. E, assim o fizemos, reelaboramos nossas perguntas de pesquisa em 

questões escritas, as quais se encontram em negrito na seção 4, subitem 4.2. 

 Além disso, ela nos alertou desde o início que a rotatividade de discentes era 

bastante grande, e que dificilmente conseguiríamos acompanhar os mesmos 

migrantes em todas as aulas. Assim, passamos a observar mais atentamente 

àqueles que eram mais frequentes, para, com eles, realizarmos os nossos 

questionários de pesquisa. Diante disso, selecionamos cinco migrantes, três homens 

e duas mulheres, que estiveram presentes na maioria das aulas observadas e com 

os quais conseguimos um nível de interação mais próximo, e que também se 

mostraram dispostos e à vontade para participar da pesquisa da forma em que a 

propusemos. 

Dados estes esclarecimentos, eis que diante de tais dificuldades, 

acompanhamos dez horas aulas de língua portuguesa e aplicamos cinco 

questionários aos migrantes e dois para as educadoras, além de conversas 

informais e algumas fotografias que contribuíram para nosso estudo.  

Sendo assim, como instrumento para realizar a análise dos dados coletados, 

temos como meio a Análise Dialógica do Discurso (ADD), que nos ajuda a entender 

o dito em um nível propriamente discursivo, e na perspectiva de linguagem de 

Bakhtin (2014), dá-se através dos pilares da interação verbal, do enunciado 

concreto, do signo ideológico e do dialogismo, os quais descrevemos a seguir.  
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1.4.2 O PROCESSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA ANÁLISE DIALÓGICA 
DO DISCURSO 

 
Na teoria bakhtiniana da linguagem, a palavra é dialógica, ou seja, precisa de 

uma atitude responsiva para se realizar. Então, sendo essa uma condição sine qua 

non para a compreensão do processo da ADD, apresentamos os pilares necessários 

para tal entendimento. A interação verbal, como primeiro pilar da teoria, constitui “a 

realidade fundamental da língua” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, p.127), ou seja, a 

função essencial da linguagem é a comunicação, que por sua vez é a realidade 

fundamental da língua. Assim, Bakhtin entende a comunicação como realização 

concreta da interação verbal, pois, para ele “toda palavra serve de expressão de um 

em relação ao outro12.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2014, p.117). Nesse sentido, é o 

processo de expressar-se em relação ao outro, e não simplesmente para13 o outro. 

O enunciado concreto, como segundo pilar, é uma atividade compartilhada 

entre o eu e o outro e realiza-se em um determinando espaço e tempo, em que os 

sujeitos são situados historicamente. Brait (2008), importante estudiosa brasileira da 

teoria de Bakhtin, afirma que “o enunciado e as particularidades de sua enunciação 

configuram o processo interativo e fazem parte de um contexto maior histórico, tanto 

no que diz respeito a aspectos que o antecedem quanto ao que ele projeta adiante.” 

Assim, compreende-se o caráter ideológico do signo como terceiro pilar, pois a 

comunicação realizada entre sujeitos situados sócio-historicamente tem a 

capacidade de refletir e refratar a realidade14. 

No bojo do que pretendemos analisar, levaremos em conta o contexto em que 

esses enunciados acontecem, pois, “a situação social mais imediata e o meio social 

mais amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio 

interior, a estrutura da enunciação” (BAKHTIN/VOLOCHÍNOV, 2014, p.117). Ou 

seja, os indivíduos migrantes, organizados socialmente, interagem em condições 

peculiares, pois estão inseridos em um contexto de interatividade onde há um “sobre 

                                                
12  Grifos originais do autor. 
13  Esse em relação/para, através do qual o eu só existe em relação ao outro é o que configura 
a dinâmica da interação verbal/discursiva. 
14  Bakhtin/Volochinov (2014) apontam que um signo reflete e refrata uma realidade, pois pode 
distorcê-la dependendo do ponto de vista específico, que sujeita todo signo a critérios de avaliação 
ideológica, que pode ser verdadeiro, falso, etc. Assim, a característica de refração do signo é o que o 
torna ideológico.  
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esforço” para concretizar a comunicação, já que o fator língua é determinante para a 

interação verbal. 

Finalmente, o dialogismo, como último pilar, é base desse processo teórico-

metodológico, pois nos indica que todo enunciado como um discurso comunicativo 

entre sujeitos reais é uma resposta a enunciados anteriores e liga-se a enunciados 

futuros: 
 
A obra é um elo na cadeia da comunicação discursiva; como a réplica do 
diálogo, está vinculada a outras obras-enunciados: com aquelas às quais 
responde, e com aquelas que lhe respondem; ao mesmo tempo, à 
semelhança da réplica do diálogo, ela está separada daquelas pelos limites 
absolutos da alternância dos sujeitos do discurso (BAKHTIN, 2003, p. 279). 
 

Nesse sentido, os enunciados não são neutros, mas sofrem influência de 

valores e visões dos que já enunciaram e influenciam os que enunciarão, e a partir 

disso se constrói a ADD, que será nossa configuração para compreender o contexto 

estudado como um todo. Dessa forma, o presente trabalho se refere à questão do 

preconceito em relação ao migrante manifestado através da língua e, neste ponto, 

consideramos que o preconceito, que é a negação da solidariedade, é a primeira 

condição para a existência da intolerância (BUENO, 2006, p. 62) e por isso, 

restringimo-nos a discutir e a analisar exclusivamente o aspecto da linguagem em 

relação a essa questão. 

Enfim, nossa ancoragem na metodologia da teoria dialógica de Bakhtin ocorre 

porque primamos pela interpretação aprofundada das mensagens e materiais 

linguísticos contidos nos enunciados produzidos, ultrapassando a mera descrição, 

pois o autor considera que o enunciado é a unidade real da comunicação verbal, por 

isso passam a integrar a vida dos sujeitos e assim, é por meio dos enunciados que a 

vida passa a integrar a língua. Podemos apontar, então, que nossa investigação 

parte de um material linguístico concreto, cujos enunciados são únicos. 

Para que os enunciados ocorram de forma dialógica, a relação entre os 

sujeitos é de suma importância, e em nosso trabalho e se dá da seguinte maneira: a 

pesquisadora, que é aluna de programa de pós-graduação; os migrantes haitianos, 

que são discentes em aulas de língua portuguesa; as educadoras, que ministram 

tais aulas. 
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1.5 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 
 

O produto final deste estudo é a dissertação, cuja organização dos capítulos 

se dá da seguinte forma: neste primeiro, introdutório, está o relato de minha 

trajetória pessoal e profissional, discorrendo sobre como crescer e viver na região 

sudoeste do Paraná me influenciou para que buscasse realizar o mestrado com o 

cunho social desta pesquisa, abordando a temática migratória e linguística. Também 

apresentamos nossos objetivos e como pretendemos alcançá-lo através do 

processo teórico-metodológico da pesquisa. 

No segundo capítulo trazendo considerações sobre a linguagem e 

concepções teóricas de sua significação, pois a linguagem humana é o suporte do 

conhecimento. Sendo assim, parece-nos inviável que seguíssemos adiante sem 

antes apresentar a concepção teórica que nos subsidia na perspectiva de que a 

linguagem reflete a realidade e media nosso conhecimento, ao passo que é através 

dela que sujeitos constroem sua subjetividade, a mesma se impõe como um 

instrumento instituidor de relações humanas, assim, não faz sentido aprofundar o 

trabalho sem falar antes de linguagem. Seguem-se, então, concepções acerca do 

conceito de preconceito, que permeia nosso estudo enquanto manifestações de 

preconceito geral e linguístico e suas relações com a migração.  

Além disso, abordamos alguns fatores que geram e impulsionam os 

movimentos migratórios, bem como identificamos concepções teóricas sobre 

migrações, pois é necessário conceber essas definições para que possamos 

compreender a questão das migrações e das políticas públicas migratórias no Brasil. 

Assim, fazemos um breve apanhado sobre a migração internacional e seu aspecto 

contemporâneo, considerando especialmente o movimento dos haitianos, que nos 

são caros neste estudo. 

No terceiro capítulo, cujo papel é subsidiar o leitor para que compreenda o 

contexto do estudo ao tratar manifestações de preconceito através da língua, 

relacionadas ao fenômeno migratório, discorremos sobre manifestações 

discriminatórias e em Pato Branco-PR, na mídia e nas leis migratórias brasileiras. 

Enfim, o último capítulo tem a função de analisar os dados obtidos durante o 

estudo, como as observações contidas no Diário De Campo e os questionários 

aplicados aos migrantes haitianos e aos docentes, visando compreender suas 
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percepções sobre migração e preconceito, especialmente o linguístico, vivenciados 

nas relações cotidianas instituídas na cidade de Pato Branco-PR. Para essa análise, 

pautamo-nos no procedimento teórico-metodológico da ADD. Nosso último tópico 

traz nossas considerações finais e reflexões acerca do estudo, da pesquisa e de 

seus resultados. 
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CAPÍTULO 2 

LINGUAGEM, PRECONCEITO E MIGRAÇÃO: POSSÍVEIS 
RELAÇÕES 

2.1. LÍNGUA, LINGUAGEM E RELAÇÕES DE PRECONCEITO  
 

Veremos, nesta sessão, concepções acerca de língua e da linguagem e 

posteriormente, como as mesmas interferem na interação social dos migrantes. 

Segundo Saussure “o que primeiro surpreende no estudo das línguas é sua 

diversidade, as diferenças linguísticas que se apresentam quando se passa de um 

país a outro, ou mesmo de um distrito a outro.” (SAUSSURE, 1973, p. 221) E é 

justamente a migração, por estar imbricada a essa diversidade que nos leva a 

buscar uma explicação na Linguística para a função da linguagem nesse contexto. 

Uma dessas funções ou tarefas descritas por Saussure é “procurar as forças que 

estão em jogo, de modo permanente e universal, em todas as línguas e deduzir as 

leis gerais às quais se possam referir todos os fenômenos peculiares da história.” 

(SAUSSURE, 1973, p. 13).  

 Assim, no cânone “Curso de Linguística Geral”, afirma-se que a língua e a 

linguagem não se confundem, pois Saussure aponta que a linguagem é física, 

fisiológica e psíquica e pertence ao domínio individual e social, enquanto a língua é 

um produto social da linguagem que necessita de um conjunto de convenções 

adotadas pelo corpo para permitir o exercício da linguagem nos indivíduos. Dessa 

forma, Saussure determina que há uma bifurcação no estudo da linguagem: uma da 

língua e outra da fala: 

 
O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma, essencial, 
que tem por objeto a língua, que é social em sua essência e independente 
do indivíduo; [...] outra, secundária, tem por objeto a parte individual da 
linguagem, vale dizer, a fala [...].” (SAUSSURE, 1973, p. 27) 
 

Do estudo imanente, proposto primeiramente por Saussure, ao estudo 

discursivo na dimensão da linguagem como fenômeno social, cultural e dialógico, há 

um ponto de vista bastante distinto e por isso nos baseamos na teoria Bakhtiniana 

para tratar de linguagem, língua e discurso, pois ele considera que língua e fala 

fazem parte da linguagem como um todo, e a falta desse aprendizado linguístico tem 
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sido a maior dificuldade dos migrantes, pois a partir dessa barreira se intensificam 

todas as outras. Dessa forma, não poderíamos deixar de explanar o porquê de não 

nos ampararmos na difundida teoria de Saussure, mas sim na concepção 

bakhtiniana de entendimento da língua e da linguagem, pois é essa perspectiva 

teórica que vem ao encontro de nossa temática, pois para Bakhtin (2014), a língua é 

realizada quando duas pessoas, no mínimo, assumem cada qual uma posição, 

realizando uma relação interlocutiva, que reflete a posição social que cada sujeito 

ocupa.  

Segundo o autor, a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal 

concreta, e não no sistema linguístico abstrato das formas da língua, nem tampouco 

no psiquismo individual dos falantes. Logo, a substância da língua é constituída pelo 

fenômeno social da interação verbal realizada através das enunciações. Bakhtin 

aponta algumas questões sobre em que medida a linguagem determina a 

consciência, a atividade mental; em que medida a ideologia determina a linguagem e 

essas questões são muito caras ao nosso trabalho, pois buscamos como Bakhtin, a 

valorização da fala, da enunciação e sua natureza social, não individual, pois “a fala 

está indissoluvelmente ligada às estruturas sociais”. (BAKHTIN, 2014, p. 14). 

Para Bakhtin, a língua não existe por si mesma, mas, em conjunção com a 

estrutura individual de uma enunciação concreta, ela se consolida através da 

enunciação, e é dessa forma que a língua se torna realidade. Para o autor, o 

emprego da língua efetua-se na forma de enunciados, proferidos pelos integrantes 

dos campos da atividade humana, ele postula ainda que “cada enunciado particular 

é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso.” 

(BAKHTIN, 2003, p. 262). 

Dessa forma, reafirmamos que tal perspectiva de entendimento da linguagem 

vem ao encontro deste estudo, na medida em que buscamos compreender os 

enunciados relacionados à temática da migração, não somente como estão 

pautados em documentos, mas também em situações de uso e comunicação nas 

relações dos interlocutores. Portanto, concebemos que a linguagem é parte 

essencial na história da sociedade, e, por isso, nossa abordagem neste estudo que 

postula a importância fundamental do estudo dos enunciados e dos gêneros 
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discursivos no sentido de superação das concepções simplificadas de comunicação, 

compreendendo mais amplamente a natureza da língua, teoria essa a qual define 

gêneros do discurso como já mencionamos anteriormente, “tipos relativamente 

estáveis de enunciados”:  

 
Os enunciados e seus tipos, isto é, os gêneros discursivos, são correias de 
transmissão entre a história da sociedade e a história da linguagem. 
Nenhum fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode integrar o 
sistema da língua sem ter percorrido um complexo e longo caminho de 
experimentação e elaboração de gêneros e estilos. (BAKHTIN, 2003, p. 
268). 
 

A visão bakhtiniana de língua como uma atividade de caráter interativo no 

contexto social vem ao encontro de nossa perspectiva de que os migrantes só se 

sentem parte de uma nova sociedade a partir do momento que podem, de fato, 

interagir nesse outro lugar e espaço. Nesse sentido, reforçamos que Bakhtin 

converge fortemente com a nossa temática da migração, pois trabalha com um 

mundo em movimento e em constante transformação, onde seu objeto está sempre 

em processo, e não se submete a uma forma fixa e imutável. 

Além disso, atentamos para esse aspecto interativo, pois, ao tomarem posse 

de uma nova língua, os migrantes podem usufruir mais amplamente dos recursos 

que essa ferramenta proporciona, bem como na visão de Bakhtin, percebemos que 

a consciência adquire forma conforme o curso das relações sociais: “A consciência 

só se torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, 

consequentemente, somente no processo de interação social15.” (BAKHTIN, 2014, p. 

34). Nesse sentido, a prática da interação social entre os sujeitos requer aspectos 

indispensáveis para que a comunicação ocorra de fato: 

 
Com efeito, é indispensável que o locutor e o ouvinte pertençam à mesma 
comunidade linguística, a uma sociedade claramente organizada. E mais, é 
indispensável que estes dois indivíduos estejam integrados na unicidade da 
situação social imediata, quer dizer, que tenham uma relação de pessoa 
para pessoa sobre um terreno bem-definido. É apenas sobre este terreno 
preciso que a troca linguística se torna possível; um terreno de acordo 
ocasional não se presta a isso, mesmo que haja comunhão de espírito. 
Portanto, a unicidade do meio social e a do contexto social imediato são 
condições absolutamente indispensáveis para que o complexo físico-

                                                
15 Para Bakhtin (2014), a interação social entre os seres é caracterizada por uma dimensão 
discursiva mediada pela linguagem, no interior da qual se forjam os processos de significação. 
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psíquico-fisiológico [...] possa tornar-se um fato de linguagem. (BAKHTIN, 
2014, p. 72-73) 
 

Nesse sentido, por ter um caráter de pesquisa interdisciplinar, pois como já 

mencionamos está inserido em um programa cujo viés é justamente esse, 

contemplamos em nosso trabalho a diversidade de olhares de diferentes áreas do 

conhecimento. 

2.1.1. Língua e Linguagem como Fatores de Interação Social 
 

Como já mencionamos, um dos grandes empecilhos para os migrantes que 

chegam ao Brasil é a dificuldade com o uso da língua portuguesa. A rigor, é, 

concretamente, um entrave para a população migrante que está no país em busca 

de novas oportunidades. Segundo nossa Constituição Federal (1988), estrangeiros 

aqui residentes têm os mesmos direitos dos brasileiros, ao que destacamos o direito 

à educação, primordial para o aprendizado e conhecimento da língua, fator basal 

para o acesso aos demais direitos, como saúde e lazer. 

Contudo essa afirmativa da Constituição Federal está distante da sua prática, 

pois devido ao complexo processo burocrático para a matrícula e frequência à 

escola, muitos migrantes são privados desse direito, pois além de enfrentarem 

dificuldades com a língua, acabam priorizando, em um primeiro momento, questões 

como moradia e trabalho em detrimento da educação. A tarefa de ensinar a 

linguagem e facilitar a interação dos migrantes no novo espaço, muitas vezes, fica a 

cargo de instituições religiosas e até mesmo de voluntários que ofertam cursos de 

língua portuguesa nas universidades, especialmente acadêmicos de letras e áreas 

afins.  

Outro exemplo que encontramos na cidade de Pato Branco é a 

disponibilização de aulas de Língua Portuguesa através de uma das empresas que 

contrata migrantes haitianos. Em trabalho publicado no ano de 2015, Bernartt e 

Giacomini entrevistaram um professor de Língua Portuguesa atuante nesse contexto 

em uma empresa patobranquense e perguntaram sobre as maiores dificuldades 

percebidas no processo de ensino-aprendizagem desta língua, ao que o professor 

mencionou o cansaço devido ao trabalho árduo, o modo de pensar em português 

que é diferente do modo de pensar no idioma deles, além de dificuldade de 
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construções linguísticas próprias da língua portuguesa. Quanto aos haitianos 

localizados na empresa, as autoras mencionam que eles consideram importante 

aprender ou aprimorar sua comunicação em língua portuguesa, e, por isso, todos 

frequentam as aulas que a empresa disponibiliza. A língua que utilizam em situações 

comunicativas na empresa é predominantemente a portuguesa, mas também se 

comunicam em crioulo haitiano em conversas mais informais com os colegas da 

mesma origem. 

O ensino ocorre também em ambientes formais de aprendizagem, como é o 

caso das escolas estaduais. No entanto, no planejamento dessa situação não se 

pensam nessas aulas de língua portuguesa para os migrantes, mas o foco é em um 

ensino tradicional que prioriza falantes nativos do português e foca na escrita e na 

gramática, ou seja, formalmente, a escola ainda não sabe exatamente como lidar 

com o movimento. 

Nesse sentido, Ramos (2013) ressalta que a educação é um forte motor de 

integração, visto que passa pela integração dos imigrantes e suas famílias nos 

países de acolhimento. Mas, de que educação estamos falando? A Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB) - Lei 9496/96, define que a educação abrange os 

processos formativos para o desenvolvimento da pessoa na vida familiar, no 

trabalho, nos movimentos sociais e nas manifestações culturais. As sociedades 

reclamam dos indivíduos certas capacidades intelectuais e certos comportamentos 

morais para que possam exercer determinadas funções, capacidades que são 

obtidas através da educação no sentido lato. Ou seja, educação e trabalho estão 

intrinsecamente atrelados, como é possível observar em nossa sociedade, sendo 

um direto inerente a todos. Contudo, nem sempre esse direito é respeitado.  

Em sua obra Pedagogia histórico-crítica, Saviani (2011) assevera que “a 

educação é um fenômeno próprio dos seres humanos. Assim sendo, a compreensão 

da natureza da educação passa pela compreensão da natureza humana.” Segundo 

o autor, a educação é concebida como produção do saber e o ensino como parte 

desse processo.  

Saviani (2011) também enfatiza o saber adquirido na escola, colocando esta 

como mediadora entre o saber popular e o saber erudito, através da escrita e do 

conhecimento científico, indo no sentido de sua superação. "Pela mediação da 
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escola, dá-se a passagem do saber espontâneo ao saber sistematizado, da cultura 

popular à cultura erudita” (SAVIANI, 2011, p. 29).  Para Saviani, a igualdade estaria 

no acesso a esse saber sistematizado e para que isso ocorra de fato, deve haver um 

projeto político-pedagógico de compromisso de mudança social, objetivando uma 

sociedade igualitária. 

Entretanto, é mister mencionar que o ensino perpassa por leis, decretos, 

projetos político-pedagógicos, até chegar ao docente, que precisa dar conta de 

todas as singularidades que permeiam a multiculturalidade desses sujeitos 

migrantes, para que possa ter condições de abranger o ensino-aprendizagem de 

estrangeiros. Então, há questões que precisam ser consideradas, como aponta 

Ramos: 

 
Há fatores que influenciam os resultados escolares dos alunos de origem 
estrangeira: o nível de formação mais baixo dos pais e a ocupação de 
empregos menos qualificados; o acesso reduzido aos recursos educativos e 
materiais em casa; a duração de estadia no país de acolhimento; o fato de 
serem migrantes de primeira ou segunda geração [...] o ensino eficaz da 
língua do país de acolhimento é crucial. Os sistemas de educação devem 
encorajar uma integração social e econômica dos alunos originários da 
imigração, identificando os fatores específicos que impedem o sucesso 
destes alunos e elaborando programas adaptados às suas necessidades. 
(RAMOS, 2013, p. 83). 
 

Assim, não poderíamos deixar de assinalar esse aspecto pertinente ao 

contexto de inserção dos migrantes através da linguagem, que é a questão do 

ensino formal, pois os problemas e as dificuldades que o professor de línguas 

enfrenta são inúmeros. Figueiredo (2000) menciona que, muitas vezes, a formação 

básica do professor é negligenciada nos cursos de Letras ou institutos de línguas, 

tornando o profissional desinformado e ineficiente. Segundo Bohn (2001), a 

formação do professor ainda é muito baseada em visões tradicionais de linguagem, 

em velhas noções de conhecimento linguístico e em teorias tradicionais de 

aprendizagem de línguas.  

Uma carência dos cursos de formação e licenciaturas são bases teóricas 

discutidas em quantidade e profundidade, principalmente sobre visão de linguagem 

e processos de ensino e aprendizagem de línguas não maternas.  Assim, na 

formação de professores, propostas alternativas de ensino-aprendizagem que 

incluam a diversidade sócio-linguístico-cultural existente em nosso país, num 
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trabalho de interdisciplinaridade com o intuito de minimizar a intolerância e o 

preconceito em relação à linguagem do outro, far-se-iam bastante pertinentes ao 

contexto contemporâneo migratório. 

O uso da linguagem é constantemente confrontado com a manutenção de um 

“padrão linguístico ideal”, o qual é fundamentado e sustentado em um paradigma 

monolíngue e purista, reforçado pelos livros, manuais de redação, programas de 

rádio e televisão, jornais, revistas, enfim, pelos “consultórios gramaticais” (BAGNO, 

2007, p. 76). Assim, a disparidade social brasileira reflete-se no plano das normas 

linguísticas e essa diferença de prestígio fica ainda mais evidente em situações 

bilíngues e/ou diglóssicas, como é o caso dos migrantes haitianos em nosso país, 

pois sua língua de domínio não é uma língua prestigiada e tida como um padrão 

ideal, como é o caso da língua inglesa, por exemplo. Bagno (2007) aponta que o 

preconceito linguístico constitui uma manifestação da discriminação econômica e da 

exclusão social, de tal maneira que se aplica ao contexto da migração. 

2.2. FENÔMENO MIGRATÓRIO E MOBILIDADE HUMANA 
  

Desde os primórdios da humanidade, a migração existe e se postula como um 

fenômeno pertinente a todas as sociedades do mundo. A mobilidade humana é 

inerente a todos, assim, torna-se um direito humano que deve ser assegurado, 

oportunizando condições de vida digna àqueles que se submetem a essa condição 

ou são forçados a ela. Como menciona Marinucci (2011), a migração ocorre em uma 

variedade de escalas, tais como: intercontinental (entre continentes), intracontinental 

(entre países de um mesmo continente) e interregional (dentro do país). Portanto, 

consideramos, para esta pesquisa, as migrações internacionais.  

Nesse viés, o fluxo migratório vem se expandindo de forma considerável, e o 

panorama atual das migrações aponta que elas são cada vez mais complexas, 

diversificadas e intensas. Um exemplo disso está no informe da ONU, que relata que 

63% dos migrantes residem em países desenvolvidos, embora seja um fenômeno 

recente, pois nas décadas de 70 e 80 esse número era de 52%, logo, os fluxos 

migratórios das últimas décadas estão se direcionando preferencialmente aos 

países economicamente mais ricos, passando de 3,4% para 8,7% de migrantes no 

total da população desses países. (MARINUCCI, 2011, p.7). 
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Outro aspecto relevante é que a partir do aumento de fluxo desses últimos 

anos, o número de trabalhadores imigrantes no mercado de trabalho formal 

brasileiro aumentou exponencialmente, conforme podemos verificar abaixo: 

 
Figura 6 - Fluxo migratório no mercado de trabalho 

Fonte: Secretaria Nacional de Justiça, 2011. 

Após o período apontado na figura acima, esse número cresceu ainda mais: 

passou de 54.333 em 2010, para 125.535 em 31 de dezembro de 2015, um aumento 

de 131,1%, quando a Política Migratória ganhou espaço e passou a ser debatida 

novamente, como veremos mais adiante. Segundo dados do Relatório Anual 2016 

do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra, 2016) o crescimento foi 

maior entre os homens (145,6%) e um pouco menor entre as mulheres (98,5%).  

Os haitianos continuam sendo os trabalhadores imigrantes com maior 

presença no mercado formal de trabalho brasileiro. Sua população passou de 815 

em 2011, para 33.154 em 2015. Dentre os fatores que levaram os imigrantes 

haitianos a optarem pelo Brasil, há o fato que desde 2004 o Brasil atua no Haiti junto 

à Minustah (Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti), constituindo 

vínculos com o país e com a sua população, atuação esta que se intensificou após o 
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terremoto de 2010, despertando em muitos haitianos a simpatia pelo Brasil 

(JUBILUT; SILVA apud REDIN; MINCHOLA, 2015, p. 34-36). 

Nesse período, além dos haitianos, novas nacionalidades passaram a integrar 

o mercado de trabalho, como: colombianos, equatorianos, peruanos, venezuelanos, 

russos, indianos, paquistaneses, bengalis, angolanos, congoleses, ganeses, 

senegaleses e sul-africanos. As regiões que registraram maior aumento no número 

de imigrantes no mercado formal foram Sudeste e Sul. São Paulo é o principal 

estado, com 35,8% da força de trabalho imigrante. Em seguida está o Paraná 

(12,9%), seguido por Santa Catarina (12,8%), Rio Grande do Sul (10,0%) e Rio de 

Janeiro (9,8%), segundo relatório da OBMigra (2016). 

A partir da disponibilização desse Relatório, o Observatório espera contribuir 

para a sistematização e disseminação de dados estatísticos sobre a caracterização 

da migração contemporânea no Brasil (BRASIL, OBMigra, 2016). Esse número 

crescente de trabalhos temporários nos últimos anos pode ser observado na figura 

abaixo, que indica o número de estrangeiros com contrato: 

 
Figura 7 - Trabalhadores com contrato 

Fonte: Ministério do trabalho e emprego (2013). 
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Um destaque a ser observado nessas figuras é que nem todas as 

autorizações concedidas são efetivadas, pois os migrantes as recebem antes de 

chegarem ao Brasil e alguns não concretizam a vinda. Quanto às características 

gerais das autorizações, foram concedidas 25.393 a estrangeiros do sexo masculino 

e 3.265 para o sexo feminino, ou seja, segundo a OBMigra (2017) os homens 

predominaram, com 88,6% das concessões pela CGIg, em 2016. Destaca-se um 

ligeiro crescimento percentual das autorizações de trabalho concedidas às mulheres 

que, em 2011, correspondiam a 10,1% e passaram a representar 11,4%, em 2016. 

 
Figura 8 - Número de autorizações de trabalho concedidas, segundo sexo, Brasil 2011-2016 

FONTE: Coordenação Geral de Imigração /Ministério do Trabalho, 2011- 2016/ OBMigra 2017. 
 

Essas autorizações de trabalho a estrangeiros no Brasil são concedidas pelo 

Ministério do Trabalho, por meio da Coordenação Geral de Imigração (CGIg) e pelo 

Conselho Nacional de Imigração (CNIg). Segundo dados do Relatório Anual 2017 do 

Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra, 2017) a autorização é exigida 

pelas autoridades consulares brasileiras, para efeito de concessão de vistos 

permanentes ou temporários a estrangeiros que desejem permanecer no Brasil a 

trabalho. 

Quanto às motivações sobre a decisão de migrar, o trabalho permanece como 

o principal fator. No entanto, tais motivações podem ser observadas também de 

modo empírico, compreendendo a configuração sócio-cultural do mundo 
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contemporâneo. Como aponta Sousa Santos (2010, p. 195), “a globalização 

hegemônica é um processo através do qual um dado fenômeno ou entidade local 

consegue difundir-se globalmente” e a isso podemos assimilar o fenômeno da 

migração, pois esta não ocorre somente em determinados locais, mas abrange o 

mundo todo, em maior ou menor escala ao que podemos levar em conta também as 

implicações que impulsionam para que esse fenômeno venha a acontecer.  

Sousa Santos (2010, p. 195) também cita que “os excluídos, pessoas de 

países ou até mesmo continentes [...], são integrados na economia global pelas 

formas específicas com que são excluídos dela.” Ou seja, se o sujeito migra porque 

em seu local não há trabalho, então procurará um local que oportunize a situação de 

trabalho. Se ele migra por questões religiosas, então buscará um país de liberdade 

religiosa, e assim por diante. Como assinala Peralva (2007), a intensidade dos fluxos 

migratórios atuais é frequentemente explicada como resultado das difíceis condições 

de vida dos migrantes nos seus países de origem – guerras, desemprego, 

oportunidades econômicas inexistentes, desenvolvimento insuficiente. Assim, 

podemos inferir que há muito mais coisas em comum entre os imigrantes do que se 

admite, inclusive o fato de que vêm de países periféricos e semiperiféricos, Sousa 

Santos (2002, p. 31) pontua que esses últimos são “os que mais estão sujeitos às 

imposições do receituário neoliberal”. 

Nesse sentido, a visão de Sen (2000) nos instiga a seguinte reflexão: a razão 

para querermos mais riquezas são as coisas que a riqueza nos permite fazer. Assim, 

quando uma pessoa migra em busca de desenvolvimento, não é somente um 

desenvolvimento material, pois a noção de desenvolvimento deve ir muito além da 

questão econômica, pautando-se nas liberdades que nos proporciona, no modo de 

nos relacionarmos socialmente e na interação com o mundo. Entretanto, há muitas 

formas de privação dessas liberdades, como o problema da fome, a falta de acesso 

a serviços e saneamento básico, as desigualdades entre homem e mulher, além da 

privação de diretos políticos e civis em muitos países do mundo, esta última uma 

forma de repressão que impede as pessoas de participarem de decisões cruciais à 

sua realidade. 

A liberdade depende de processos que permitem ações e de oportunidades 

que as pessoas têm, por isso, muitas vezes, é o cerceamento dessas liberdades e 



51 
 

 

oportunidades que levam as pessoas a migrarem de um país a outro. No contexto 

da migração, o enfoque é dado às liberdades substanciais que as pessoas têm 

razão para prezar, e não apenas às primazias de renda e riqueza. Essas privações 

de renda e riqueza apresentam correlações, mas “é importante não cairmos na 

ilusão de pensar que levar em conta as primeiras de algum modo nos dirá alguma 

coisa sobre as segundas.” (SEN, 2000, p. 34). O papel da renda e da riqueza tem de 

ser integrado a um quadro mais amplo e completo de êxito e privação. O conjunto 

das liberdades relevantes pode ser muito amplo, e nota-se semelhança com a 

preocupação comum “qualidade de vida”. De fato, o enfoque no modo como as 

pessoas vivem e não apenas nos recursos e rendas de que dispõe as aproxima. 

Nesse sentido, a origem da economia também foi motivada pela necessidade de 

avaliar as influências sobre as oportunidades que as pessoas têm de levarem uma 

vida digna. 

Entretanto, não existe um critério único de desenvolvimento e liberdade, visto 

que esses conceitos envolvem diferentes necessidades para diferentes pessoas. A 

questão é remover as privações de liberdade que podem afligir qualquer membro da 

sociedade e evitar que sejam negligenciados assuntos decisivamente importantes. 

Nesse sentido, é impossível afirmar que todos os migrantes migram em busca das 

mesmas necessidades, mas compreendemos que suas migrações possuem 

motivações primeiras diversas. Em outras palavras, Ramos (2013) menciona que a 

generalização das práticas de mobilidade não subentende a garantia de equidade ao 

nível das condições e dos direitos de mobilidade, e traz à luz a visão de Bauman 

(1999), de que a mobilidade tornou-se um privilégio de classe constituindo um fator 

essencial das estratificações contemporâneas.  

Isto é, nem todos os andarilhos estão em movimento por preferirem isso a 

ficar parados ou porque querem ir aonde vão, ao que Bauman (1999) pontua que: 

“Muitos talvez preferissem ir a outros lugares ou mesmo não ter uma vida nômade 

— se pudessem escolher; mas, para começo de conversa, não lhes deram opção.” 

Ou seja, a ideia de que os migrantes saem de sua terra natal como se fosse uma 

opção de livre escolha, cai por terra sob a luz dessa reflexão. O autor ainda afirma 

que essas pessoas “estão se movendo porque foram empurrados, tendo sido 
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primeiro desenraizados do lugar sem perspectivas por uma força sedutora ou 

propulsora poderosa demais e muitas vezes misteriosa demais para resistir.” 

 
A hibridização cultural dos habitantes globais pode ser uma 
experiência criativa e emancipadora, mas a perda de poder cultural 
dos habitantes locais raramente o é; trata-se de uma tendência 
compreensível, mas infeliz dos primeiros confundirem as duas coisas 
e assim apresentarem sua própria versão de “má consciência” como 
prova de deficiência mental dos segundos. (BAUMAN, 1999, p.109). 
 

Nesse sentido, Zanforlin (2014) endossa a ideia encontrada largamente na 

literatura sobre imigração, de que a falta de condições materiais satisfatórias 

impulsionam fortemente a busca pela mudança de vida. Diversos são os fatores que 

contribuem para essa situação, como catástrofes naturais, guerras, mudanças no 

modo de vida rural para o urbano, além de perseguições políticas e religiosas, estas 

últimas gerando ocorrências de refúgio. Dessa maneira, percebemos que a força de 

trabalho é um dos principais motores da migração, e assim, também se perpetua 

como uma força de reprodução do capital, pois é o capitalismo que empurra as 

pessoas a esse deslocamento, uma vez que, para onde vai o capital vai o 

trabalhador. De tal forma, a migração configura-se como uma forma de solução para 

a classe trabalhadora que não encontra trabalho rentável em seus países de origem, 

fator fortemente identificado na recente migração haitiana. 

Seguindo essa perspectiva, Winckler (2001) menciona que migrantes são 

pessoas deslocadas, que muitas vezes não encontram um lugar no mundo para 

viver com dignidade, e quando buscam mudar é porque querem melhorar essa 

condição, e ainda assim “difunde-se a ideia de que os imigrantes tiram dos nacionais 

os postos de trabalho, sobrecarregam os serviços sociais e põem em risco a 

segurança das pessoas” (WINCKLER, 2001). Para a autora, privar os migrantes de 

sua cidadania afeta fortemente sua condição humana, pois mesmo quando recebem 

vistos, que costumam ser provisórios, encontram problemas para integrarem-se na 

vida social e política, pois há um fator significativo que se cria em torno do imigrante, 

que é a figura “do estrangeiro, aquele que vem de fora, estranho, e, portanto, 

merecedor de menos, haja vista que, via de regra, nem aqui deveria estar.”  

Nessa perspectiva, ao perceber o migrante como alguém que não pertence 

àquele espaço, ideia recorrente ao senso comum, dá-se lugar à estranheza e tal 



53 
 

 

sentimento é disseminado e sentido pelo outro, como bem pontuam Cotinguiba e 

Cotinguiba: 
Qualquer inferência que se faça de uma pessoa, grupo ou sociedade inteira, 
quando transformados em um outro de um nós, sem um tempo de 
convivência relativamente adequado é, no mínimo, um senso comum ou, no 
máximo, um reducionismo refinado por um sofisma retórico academicizado. 
Perceber o outro é, antes de tudo, um exercício de alteridade, longo, 
paciente e reflexivo. (COTINGUIBA; COTINGUIBA, 2014, p. 66). 
 

Assim, é preciso compreender o fenômeno migratório a partir de uma 

demanda humanitária, e não somente pelo viés economicista. Dessa forma, Diniz 

(2013) aponta que os movimentos migratórios têm diferentes determinantes, entre 

eles os efeitos das políticas sociais, que, ao melhorar as condições de vida da 

população, reduzem a pressão migratória. Ou seja, se há políticas sociais que 

proporcionam uma boa qualidade de vida, a probabilidade de que a pessoa 

permaneça onde está, é maior. O autor também menciona que “esses efeitos são 

conjugados com a dinâmica econômica e agem no sentido de uma nova 

reconfiguração demográfica e urbana do país” (DINIZ, 2013, p16). 

Desse modo, deslocar-se de um ponto a outro vai além de um mero desejo 

de se mover, mas significa ao migrante adaptar-se a uma nova cultura16, a um novo 

idioma, enfim, a uma nova dinâmica de vida. Na visão de Nunes e Oliveira (2015), “o 

Estado constrói e difunde na legislação migratória brasileira representações, 

algumas delas estereótipos, desejáveis do trabalhador imigrante.” O que podemos 

facilmente entender como a ideia do senso comum de que todo trabalhador migrante 

vem oferecer mão de obra barata e, muitas vezes, desqualificada. Os autores 

mencionam ainda que “do ponto de vista do Estado, o imigrante precisa ter algo a 

oferecer, a acrescentar ao país, pois aquele que detém alguma forma de 

conhecimento tem sua entrada priorizada e é aceito como membro do status quo.” 

Ou seja, a pessoa precisa dar “algo em troca” quando o país a recebe, geralmente 

sua força de trabalho, essa é condição para que o migrante possa a priori, usufruir 

de uma nova vida naquele local. Segundo Sayad (1998), o migrante vem para servir 

apenas como força de trabalho provisória, tornando-se logo um “problema” para o 

                                                
16  O termo/palavra “cultura” é compreendido ao longo deste trabalho em sentido amplo, pois 
cultura está em todos os lugares e perpassa nossas vidas e consciência; seja qual for o país, a 
nacionalidade ou a raça, ela sempre estará lá, perpetuando-se e, ao mesmo tempo, transformando-
se.” (MACHADO, 2002, p. 17) 
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país que o recebe se opta por permanecer, pois ele estabelece vínculos e cria 

raízes, embora permaneça estrangeiro, gerando uma tensão cultural e social.  

Nesse sentido, de acordo com Tedesco (2010), há uma visão de que “o 

imigrante só existe para o trabalho; o aceita em transitoriedade, como alguém que 

chegou, mas que em curto tempo retornará ao seu local de origem.” O autor 

menciona ainda que “o imigrante é alguém de um outro lugar e que, mais cedo ou 

mais tarde, deve retornar; portanto, em teoria, não tem porque se integrar e se sentir 

no país de destino.” (TEDESCO, 2010, p. 16). Assim, a ideia de inclusão que se 

fundamenta em aceitar a diversidade na vida em sociedade não se verifica 

completamente nos países de destino, pois isso significaria a garantia de acesso a 

todas as oportunidades, independentemente das peculiaridades de cada indivíduo, 

para manter condições de vida dignas. 

Diante do exposto, optamos, neste trabalho, pela utilização do termo 

migração, pois tratamos e entendemos o fenômeno como um todo, daqueles sujeitos 

que vão e vem em um fluxo constante de movimento. Migrar é, ao mesmo tempo, 

um ato de ruptura e de afirmação da sua origem, afinal, mesmo estando sob uma 

origem de mesma condição, muitos não migram, pois, como aponta Peralva (2007), 

atravessar fronteiras também requer o acesso a um conjunto de informações 

relativas às condições de passagem. Assim, ao apontarmos as condições de 

passagem, necessitamos fazer um pequeno adendo para explicar o porquê o termo 

utilizado nesse trabalho apóia-se na perspectiva do movimento de migração, que é o 

movimento de ir e vir, materializado nos fluxos migratórios. 

2.2.1 Migrante, Imigrante, Emigrante: Conceitos 
  

“A imigração e a emigração são dois lados de uma mesma moeda, de um 

mesmo processo, tanto macro quanto micro, vivido por nações e regiões mundo 

afora.” (TEDESCO, 2010, p. 16). Essa atribuição ampla aos referidos termos tem 

causado, invariavelmente, tomá-los por sinônimos, o que, a rigor, não se verifica. 

Por isso, nesta seção, abordar-se-ão conceitos de migração, imigração e emigração, 

para após, mencionar os contextos linguísticos e de interação linguística na 

migração. Tal concepção dessas noções precisa ser considerada para justificar 

nossa escolha do termo migrante para permear nosso estudo. Entende-se por 
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migrante aquele que se desloca, imigrante aquele que chega e emigrante aquele 

que sai (ZAMBERLAN et al, 2014).  

Assim, o emigrante é a pessoa que deixa um país para residir em outro. 

Imigrante é quem entra em um país, vindo de outro, para obter nova residência. Já a 

migração, caracteriza o movimento de realocação e deslocamento de pessoas de 

um determinado espaço a outro, e tal processo está relacionado a dois fatores: 

expulsão (push factors), que é o conjunto de razões e dificuldades que geram a 

emigração, a saída do país; e atração (pull factors), que é o conjunto de razões que 

ocasionam a imigração, a atração por determinado país; tais fatores são 

determinantes para que a decisão de migrar seja tomada.  Segundo Gottardi (2015), 

esses processos tendem a realizar-se sempre na direção do bem-estar do sujeito, 

família ou grupo.  

De tal forma, os migrantes são agentes ativos no processo de expulsão do 

lugar de origem e atração ao lugar de destino. (CORREA, 2002, p. 275). As 

migrações abarcam tanto os homens quanto as mulheres e crianças, e referem-se 

igualmente aos pobres e aos ricos, aos indivíduos pouco ou nada qualificados, 

estudantes ou não. (OULHAJ, 2007). Para Ramos (2013), as migrações 

internacionais comportam o desenvolvimento de práticas transnacionais dos 

migrantes e a emergência das denominadas comunidades transnacionais. O 

transnacionalismo é o processo de desenvolvimento de relações de natureza 

múltipla entre os migrantes, ligando as sociedades de origem às de acolhimento. 

Segundo a Organização Mundial das Nações Unidas (ONU, 2016), não há 

uma definição legal uniforme para o termo “migrante” em nível internacional, mas 

reconhece-se também que as migrações podem ocorrer de maneira voluntária, ou 

seja, não dependem de motivos específicos para fazer a transição de residência, ou 

ainda podem ser submetidos à mudança por força maior, por exemplo, em virtude de 

ocorrências ambientais (COTINGUIBA, 2014), que se configura fortemente como a 

causa da migração haitiana contemporânea. No Brasil, o fluxo de mobilidade 

haitiana iniciou-se a partir de 2010, perante diversos tipos de insegurança sentidas 

no Haiti: pública, política, socioeconômica, alimentícia, educacional, bem como na 

área da saúde e do saneamento básico; todas elas em decorrência do quadro 
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empobrecido e precário do Haiti, agravado pela tragédia provocada pelo terremoto 

de janeiro do mesmo ano (HANDERSON, 2015). 

Assim, para discorremos sobre o fenômeno da migração, pautamo-nos no 

conceito mencionado por Castles e Miller (1998, p. 20), de que a “[...] migração 

internacional é frequentemente causa e efeito de várias formas de conflitos e não um 

fenômeno isolado”. Ou seja, em nossa abordagem consideramos que a migração 

internacional envolve distintos fatores, com grupos sociais e implicações diversas, 

realizando interligações de instâncias sociais, econômicas, culturais, jurídicas, 

institucionais (e outras) que originam um fenômeno de complexa análise (PATARRA, 

2006).  

O primeiro estudioso das migrações e um dos autores clássicos do tema, E. 

G. Ravenstein publica em 1885 o livro Laws of Migration, onde discorre sobre 

padrões de migração que caracterizam os movimentos populacionais. Ele aponta 

que a migração ocorre a partir de razões como: mudanças naturais, forçadas, 

coercitivas, livre e de movimentos em massa, ou seja, sistematicamente as 

motivações econômicas regiam os deslocamentos, devido à importância laboral 

gerada pela indústria e pelo comércio. Assim, o autor consolidou as leis da migração 

e, ainda hoje, suas observações permanecem válidas e podemos inferir que a 

motivação principal continua a ser a instigante busca por melhores oportunidades de 

vida através do trabalho. 

Dessa forma, a questão do trabalho torna-se um fator condicionante e 

decisivo para o deslocamento dos migrantes, que partem em busca de melhores 

condições de vida, trazendo consigo outras consequências como o acesso à saúde, 

educação, segurança, habitação, lazer, entre outros fatores encontrados através do 

deslocamento. 

Então, partindo do princípio de que, ao migrar, a pessoa coloca-se em uma 

nova condição de vida, podemos citar a autora Hannah Arendt (1999), quando 

chama de natalidade a ação que provocou um novo começo, o início de algo novo. 

Assim, frisa a autora que a condição humana representa tudo aquilo a que o homem 

é condicionado, ou seja, todos os elementos com os quais ele entra em contato 

transformam a sua condição de existência. O que nos dá margem para retomar a 

reflexão de Tedesco (2010) de que “o imigrante situa-se nesse lugar ‘bastardo’ de 
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que Platão fala: a fronteira entre o não ser social que obriga a repensar a questão da 

cidadania e da nacionalidade. Ou seja, nessa nova condição de vida após a 

migração, os elementos da nova realidade farão parte do sujeito migrante, mas sem 

perder de vista tudo que já está imbricado na pessoa, que, mesmo distante de sua 

origem, não deixará de possuir traços marcantes do lugar de onde veio, 

internalizando traços da nova cultura, intercalando-os com os já inerentes a si, 

dimensionando traços da globalização no fenômeno migratório, ideia que 

exploramos a seguir. 

2.2.2 Globalização como fator impulsionador da Migração  
 

Como já mencionamos anteriormente, os movimentos migratórios podem ser 

internacionais entre os países, e também podem ocorrer dentro do mesmo país, ou 

seja, internamente, de uma cidade/região à outra. Assim, as migrações podem ter 

caráter definitivo, no qual o migrante estabelece domicílio permanente na região 

para a qual migrou, ou temporário, em que residem por um tempo pré-determinado 

no local para o qual migraram. 

Isto posto, dentre os fenômenos emergentes na globalização, a questão da 

migração internacional pode ser destacada, visto que assume contornos diferentes e 

apresenta novos desafios no que se refere à sua análise e interpretação (BÓGUS, 

1999, p. 165). Para Tedesco (2010), o imigrante gera inquietude, pois é um sujeito 

que demonstra poder viver descentralizado, em uma mobilidade e hibridez que 

podem causar estranhamento, assim, a mídia dos países de destino dimensiona 

espaços para a questão migratória de forma negativa, especialmente no continente 

europeu (TEDESCO, 2010, p. 17). Nesse sentido, a migração tem sido perpetuada 

na globalização de forma estigmatizada. De tal forma, segundo Oulhaj (2007), a 

excessiva utilização midiática do termo globalização provém de um sentimento geral 

de que a humanidade vive, na sua totalidade, num pequeno espaço comum, pelo 

fato de que se comunica mais fácil e economicamente com indivíduos que se 

encontram em outra extremidade do planeta. “Assim, o imigrante carrega consigo 

uma imagem ambivalente: é vizinho, mas está distante” (TEDESCO, 2010, p. 16). 

Nessa perspectiva de sujeito ambivalente, Tedesco traz à luz a visão de Geor 

Simmel, que configura a seguinte reflexão: 
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O estrangeiro participa e provoca um cenário que une dimensões contrárias: 
pertencimento e rupturas, alteridade e desejo de participar, distanciamento 
e proximidade, socialização e dessocialização; um sujeito ambivalente, 
próprio da modernidade, que provoca mobilidade na fixidez e, ao mesmo 
tempo, distância e proximidade sem ser ou querer ser um pertencente da/na 
cultura e sociedade hospedante. O estrangeiro, nesse sentido, é um sujeito-
síntese, uma configuração entre familiaridade e estranhamento, 
emoção/afetividade e indiferença, engajamento e liberdade, suspeição e 
perigo; é um recém-chegado. (TEDESCO, 2010, p. 29) 
 

Para Ramos (2013), a noção de globalização desenvolveu-se a partir dos 

anos 80 do século XX e modificou profundamente o funcionamento da economia 

mundial, e as migrações são um dos três pilares dessa globalização, juntamente 

com as trocas internacionais e os movimentos de capitais. Portanto, assim como a 

migração, a globalização também é um conceito em movimento, pois não a 

entendemos como um processo concluído, mas como um fluxo de culturas, 

permeado por várias implicações sociais, políticas e geográficas. 

Por isto, migração e globalização estão diretamente correlacionadas, na 

medida em que uma habita na outra, pois como bem conceitua Sousa Santos (2002) 

sobre globalização, esta é um fenômeno multifacetado com dimensões econômicas, 

sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas interligadas de modo completo. 

Considerando essa visão, tal configuração intensifica relações sociais e diminui 

distâncias espaciais e temporais, na medida em que amplia o contato e a interação 

entre povos do mundo todo. 

Em suma, em um novo país os migrantes têm a possibilidade de aprenderem 

novas ideias, de adquirirem capacitações e qualificações e, ao voltarem aos seus 

países, ou ao comunicarem-se do exterior com seus familiares e comunidade, eles 

tornam-se uma fonte de conhecimentos sobre outra realidade, que engloba aspectos 

culturais, de trabalho, entre outros. 

No mundo atual, o migrante é constantemente impulsionado a buscar novos 

horizontes através da globalização, pois vivemos em uma sociedade que estimula 

consumos, estilos de vida, criando expectativas e ressignificando seus próprios 

valores. Nesse sentido, Tedesco (2010) ressalta que os imigrantes também são 

atores, não simples vítimas dos processos de globalização, pois “lutam pela 

inclusão, pela inserção nos espaços migratórios em situação menos traumática; 

enfrentam legislações restritivas, encurtam distâncias, amenizam estigmas.” 
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(TEDESCO, 2010, p. 14). Assim, a partir do desejo de transformar sua realidade o 

sujeito coloca-se na condição de migrante, abandonando sua região ou país de 

origem, em busca de ascensão social e/ou de maiores benefícios de um dado novo 

sistema social. De tal maneira, a globalização gera transformações rápidas e 

profundas que impactam os movimentos migratórios, bem como aumenta o fluxo de 

informações a respeito das oportunidades ou dos padrões de vida dos países 

industrializados, provocando um anseio crescente de migrar e aproveitar 

oportunidades existentes em outros países. 

Assim sendo, “a globalização estimula o progresso econômico que transforma 

comunidades, estimula as pessoas a abandonar trabalhos tradicionais e a buscar 

novos lugares, enquanto as obriga a se confrontar com novos costumes e novas 

maneiras de pensar” (MILANOVIC, 1999, p. 10-11). Ou seja, a migração reflete tanto 

as desigualdades entre países como as mudanças econômicas e sociais que 

ocorrem em diferentes países. Nesse sentido, a globalização intensifica os 

movimentos migratórios entre países e determina seus contornos. 

Entretanto, como mencionado pela Comissão Econômica para a América 

Latina (CEPAL) 17, existem mecanismos que limitam o acesso dos migrantes, 

impedindo que possam se desenvolver mais amplamente, para que essas limitações 

sejam minimizadas, o documento cepalino sugere que: 

 
Em matéria de politicas de migração, a globalização fará cada vez mais 
necessária a transição de “controle migratório” para “gestão migratória” em 
um sentido amplo. Isso não significa que os Estados abandonem sua 
atribuição de regular a entrada de estrangeiros e supervisionar suas 
condições de assentamento, senão aceitar formular políticas razoáveis de 
admissão que contemplem a permanência, o retorno, a reunificação, a re-
vinculação, o trânsito nas fronteiras e a mudança de pessoas a outros 
países. (CEPAL, 2002, p. 267-268).  

 
Essas manifestações nos apontam que há muitas dificuldades para os 

migrantes, devido à falta de condições para se manter uma estabilidade em diversas 

regiões, especialmente nas grandes potências mundiais, devido às suas políticas 

rígidas no que se refere à migração internacional. Tal endurecimento nessas 

relações de interação não parece ser condizente com o atual processo de 

                                                
17 A CEPAL é uma das cinco comissões regionais das Nações Unidas e foi fundada para contribuir ao 
desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar as ações encaminhadas à sua promoção 
e reforçar as relações econômicas dos países entre si e com as outras nações do mundo. 
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globalização e tendo-se a impressão de que as práticas de um mundo globalizado 

são paralelamente conflitantes e convergentes, pois proporcionam uma aproximação 

e, simultaneamente, geram obstáculos. 

Nesse sentido, a globalização suscita a migração internacional, mas as 

oportunidades que são oferecidas em educação, por exemplo, em países que 

atraem migrantes, muitas vezes não acompanham a demanda, e muitos ainda 

impedem ou dificultam metodicamente a entrada dos sujeitos migrantes. Ou seja, ao 

passo que conduz à migração, muitas vezes a globalização também empurra 

pessoas para essa condição, tornando, segundo Ramos (2013), cada vez mais 

necessária a transição do “controle migratório” para a “gestão migratória”. Pois, em 

grande escala, os migrantes buscam equiparar-se às exigências do capitalismo. 

Como afirma Sousa Santos: 

 
A atual reorganização global da economia capitalista assenta, entre outras 
coisas, na produção contínua e persistente de uma diferença 
epistemológica, que não reconhece a existência, em pé de igualdade, de 
outros saberes, que por isso se constitui, de facto, em hierarquia 
epistemológica, geradora de marginalizações, de silenciamentos, exclusões 
ou liquidações de outros conhecimentos. (SOUSA SANTOS, 2010, p.153). 
 

Nesse sentido, a migração persiste, mesmo com todos esses contras detidos 

no bojo do capitalismo, e tem desempenhado um papel importante, já que muitos 

migram principalmente em busca de trabalho e por isso se busca aqui refletir sobre 

alguns aspectos da migração contemporânea internacional. James O’Connor (2003) 

aponta que o capitalismo é um sistema desigual por natureza, e que esse sistema é 

sustentado pela globalização. Essa última, dentro de sua lógica capitalista, move a 

rotina de consumo e produção, através do intercâmbio de produtos, ocasionando a 

expansão do mercado que é necessária para que o capital se reproduza, gerando 

acumulação. O’Connor associa a essas relações sociais capitalistas a 

responsabilidade pela crise ambiental atual. 

 
A distribuição global dos recursos como solos, bosques, minerais, clima e 
demais, mas não está determinado por ela. Algumas regiões ricas em 
recursos têm se convertido em potências industriais, como a América do 
Norte; outras não, com a África Central. Algumas potências industriais, 
como o Japão, são pobres em recursos, em particular energéticos. A 
distribuição desigual do capital industrial deve ser explicada, sobretudo, em 
termos socioeconômicos e de economia política. (O’CONNOR, 2003, p. 12, 
tradução nossa.) 
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O autor pontua que algumas regiões, mais ricas em recursos naturais, 

acabam convertendo-se em grandes potências industriais, e outras não. Isso se 

explica através de fatores socioeconômicos e de economia política. Quando as 

pessoas estão sujeitas às regiões mais pobres e menos produtivas, acabam 

migrando para regiões mais ricas, mais industrializadas e visam a uma gama maior 

de oportunidades, principalmente na questão do trabalho, como já mencionamos 

anteriormente.  O capitalismo se apropria, destrói e manipula a base física natural, 

além de degenerar profundamente a vida das pessoas, através da exploração do 

trabalho: 
O desenvolvimento capitalista desigual, fez do capitalismo mundial um 
desastre para centenas de milhões de pessoas. [...] ocasiona superlotação 
em áreas subdesenvolvidas, o que por sua vez acelera a degradação da 
natureza. (O’CONNOR, 2003, p. 19, tradução nossa). 
 

O’ Connor (2003) percebe nas relações do capitalismo atual que, devido às 

condições impostas pelo sistema, os trabalhadores, pela necessidade de 

sobrevivência, sujeitam-se a condições de trabalho muitas vezes lastimáveis para a 

condição humana e são essas condições que motivam as pessoas a buscarem 

trabalho em outros lugares, migrando e ocupando espaços em outras regiões que 

possibilitem acesso a trabalho mais digno. 

Para Singer (1973), as migrações estariam correlacionadas aos processos 

históricos relativos às mudanças estruturais decorrentes da revolução industrial, em 

que a expansão populacional e a alteração das relações de produção influenciariam 

a dinâmica da migração, resultantes de novas técnicas de produção, acentuado pelo 

modelo capitalista, reduzindo o número de vagas de emprego, impulsionando os 

trabalhadores a migrarem. Neste contexto, o panorama migratório tem se 

intensificado em nível mundial, especialmente através da indústria que demanda a 

importação da força de trabalho no auxilio de sua expansão, pois a dominação da 

economia e das técnicas industriais é imperativa e universal. A indústria só se 

estabeleceu solidamente em 10% da superfície dos continentes, mas colocou o 

mundo inteiro em estado de mobilização para o seu uso (GEORGE, 1971, p. 100). 

A migração, além de mobilidade, proporciona diversificação de emprego e 

apresenta oportunidades para, através de um salário formal, alcançar bens de 

consumo e mais qualidade de vida do que a vivenciada nos países de origem. 
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Entretanto, alguns migrantes aceitam trabalhos inferiores àqueles que tinham em 

seu país de origem, porém, muitas vezes isso é compensado por uma remuneração 

melhor ou pelas relações de trabalho mais formais, entre outros fatores que acabam 

justificando a troca de status na ocupação dos migrantes (MARTES, 1999, p. 26). 

Nesse sentido, o movimento migratório é aspecto constituinte do mundo 

globalizado, em que as pessoas vão de um lugar a outro, carregando consigo 

diversidades culturais e sociais. Sousa Santos (2010) sustenta que a emancipação 

deve ocorrer pela diferença e pelo reconhecimento de todos existirem 

democraticamente na diversidade cultural e ecológica. O que deve acontecer é 

manter-se aberto às alternativas diversas ao modelo hegemônico que possibilitem 

desenvolvimentos igualitários: 

 
Ou seja, as relações de poder, de resistência, de dominação e de 
alternativas de hegemonia e de contra-hegemonia são constitutivas da 
globalização. Isto é assim porque a globalização é hoje o marcador 
hegemônico dos termos do conflito social histórico criado pelo capitalismo. 
A globalização é simultaneamente o conflito (a ideia da força) e os termos 
do conflito (a força da ideia). O capitalismo global, por um lado, e a 
diversidade e a globalização, pelo outro. (SOUSA SANTOS, 2010, p. 151-
152) 
 

Em se tratando de hegemonia, Milton Santos (2009) pontua que ações 

hegemônicas se estabelecem e se realizam por intermédio de objetos hegemônicos, 

privilegiando certas áreas. Os lugares se distinguem pela diferente capacidade de 

produzir renda maior ou menor e se especializam em suas vantagens, o que conduz 

a uma marcante heterogeneidade entre os territórios. Nesse sentido, o migrante 

passa por um processo de adaptação ao adentrar um território com diferentes 

possibilidades, encontrando, muitas vezes, trabalhos em empresas gigantescas, que 

lucram ao contratar a força de trabalho de migrantes por um preço menor, o que faz 

com que muitas indústrias, diante da perspectiva de aumentarem seus lucros, visem 

justamente essas pessoas. 

Por isso, as empresas procuram boas localizações para se instalarem, bem 

como outros ramos, justificando a metáfora da “guerra dos lugares”. Para Santos, 

“com o passar do tempo a escolha do lugar torna-se mais preciosa, pois disso 

depende o sucesso dos empresários, ultrapassando a barreira da competitividade 

econômica e partindo também para a barreira geográfica.” (SANTOS, 2009, p. 249). 
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Essa dinâmica dos espaços da globalização supõe uma adaptação 

permanente das formas geográficas e normas jurídicas, técnicas e financeiras que 

configuram a determinação de preço e da ocupação dos espaços. Assim, “cada 

lugar, cada subespaço, tanto se define por sua existência corpórea, quanto por sua 

existência relacional. De resto, é assim que os subespaços existem e se diferenciam 

uns dos outros.” (SOUSA SANTOS, 2010, p. 257) 

Encontram-se aí as carências dos movimentos migratórios, pois, nas 

multiplicidades de estados de desenvolvimento observa-se movimentos sociais 

como reivindicação da diferença, apontando que há outros elementos além do 

hegemônico. O que podemos considerar é que há muitos empregadores que estão 

em busca de mão de obra, por vezes, faltante em seu país para desempenhar 

algumas funções mais insalubres dentro das empresas, acabam por contratar 

migrantes. Assim, somos forçados a consumir as consequências do capitalismo, ou, 

no caso dos migrantes, a aceitar trabalhos menos “quistos” por aqueles que 

encontram-se em seu país de origem e têm menos barreiras para buscar trabalho 

em outros locais. 

 Assim, ao refletirmos sobre as práticas de trabalho que se apresentam aos 

migrantes, é necessário considerar o sistema globalizado sob o qual estamos 

inseridos, pois a migração é parte integrante desse atual processo de globalização. 

Portanto, passemos a diante para entender e refletir sobre as relações que ocorrem 

entre migração e preconceito, especialmente àquele que está relacionado à língua. 

2.2.3 Migração e Preconceito: possíveis relações  
 

Os haitianos residentes em Pato Branco e em outras cidades do Brasil 

relatam, como vimos anteriormente, vivências de preconceito em diversas situações 

cotidianas. De acordo com Fernandes e Castro (2014), os haitianos ressentem-se 

pelo fato de o relacionamento com os brasileiros ser dificultado por não entenderem 

o português, especialmente, no âmbito do trabalho e enfatizam que a comunicação 

torna-se muito difícil sem o domínio da língua. Alguns recorrem à linguagem gestual 

para conseguir se comunicar razoavelmente ou pelo menos para se fazer entender e 

é aí que tem início as questões de preconceito, pois os nativos geralmente não 

demonstram interesse na sociabilidade com esses sujeitos. 
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Assim, em busca de compreender o embasamento teórico referente ao 

preconceito, pautamo-nos nas ideias de Heller (1985), que o entende como sendo 

de caráter alienado e contra os argumentos da razão, ou seja, se mantém em bases 

afastadas do real. A autora salienta que geralmente assimilamos os preconceitos do 

ambiente em que vivemos e o reproduzimos espontaneamente a partir dos casos 

concretos, ou seja, se vivo em um país que negativa a migração, tendo a reproduzir 

tal pensamento. Assim, o preconceito é reflexo do pensamento e do comportamento 

cotidiano, pois “de forma análoga, é o pensamento cotidiano fixado na experiência, 

empírico e, ao mesmo tempo, ultrageneralizador” (HELLER, 1985, p.43).  

Segundo a autora, essa ultrageneralização é inerente à vida cotidiana e se 

realiza quando adotamos estereótipos ou analogias pré-elaborados ou quando os 

mesmos nos são embutidos pelo meio em que vivemos. Então, a ultrageneralização, 

para Heller (1985), é um juízo provisório e antecipado, que nem sempre se confirma 

na prática, mas, mesmo assim, acaba se colocando como um saber cotidiano. O 

preconceito ao migrante, temática que perpassa nosso estudo, bem como reflete 

Heller, está implicado nas situações cotidianas, quando os migrantes são 

estereotipados pelo senso comum como indivíduos violentos, de mau caráter, entre 

outras noções preconceituosas atribuídas gratuitamente aos migrantes. 

Bueno (2006) contribui com o debate ao asseverar que o primeiro passo para 

o preconceito é a construção de uma imagem negativa do outro e que essa 

construção ocorre de duas maneiras: pelo conflito identitário quando a sociedade 

tenta assimilar o outro e este procura manter seus valores de origem e pela sanção 

negativa que o imigrante recebe por ter se tornado uma presença incomoda, aos 

olhos do julgador, pois “há uma incompatibilidade de valores e práticas que giram 

também em torno da língua e da cultura do imigrante com a sociedade receptora 

(BUENO, 2006, p. 56). Nesse sentido, Heller (1985) compreende que o preconceito 

é moralmente negativo, pois reduz a possibilidade de autonomia e liberdade dos 

indivíduos, que tendem a estigmatizar, hierarquizar e inferiorizar pessoas, julgando-

as por etnia, lugar de origem, religião, entre outros fatores. Portanto, assimilamos os 

preconceitos do ambiente em que vivemos e os aplicamos através de interações em 

casos reais. Assim, a autora aponta que o preconceito pode ser dividido em dois 

grupos:  
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Em preconceitos positivos e preconceitos negativos, em preconceitos 
acerca da própria vida, nossa própria moral, nossos próprios preconceitos, 
nossa própria comunidade, nossas próprias idéias, e preconceitos 
referentes aos “demais” alienados e contrapostos a nós. Nesse último grupo 
o preconceito se deforma “para baixo” na escala de sentimentos. O 
preconceito, portanto, impede o encontro do “valor médio” aristotélico; 
jamais alcança a exata medida, tanto no que se refere à quantidade como a 
qualidade. (HELLER, 1985, p. 49) 
 

Para Heller (1985), há uma relação entre o preconceito e a manutenção da 

ordem social, pois, segundo a autora, o preconceito contribui para a manutenção do 

sistema hegemônico de desigualdade18. Nesse sentido, afirma que nossos 

preconceitos têm caráter social, majoritariamente. Dessa forma, salienta que a 

classe dominante – burguesia – é a que mais produz preconceitos. A partir disso, 

infere-se que o preconceito é, de fato, um mecanismo fundamental na manutenção e 

legitimação das desigualdades entre os sujeitos, fator este que determina a 

perpetuação da ordem social. 

Freitas, Nélsis e Nunes (2012) apontam que a burguesia é formada por uma 

pequena parcela detentora dos meios de produção, e o proletariado 

majoritariamente empobrecido é obrigado, pela necessidade, a vender a única 

mercadoria que possui: sua força de trabalho, em troca de salários. Assim, uma vez 

que o sistema capitalista exerce grande pressão sobre os indivíduos, que vivem sob 

a ameaça de perder condições necessárias à manutenção de vida digna, pautadas 

pelo trabalho, esse sistema corrobora para que os indivíduos que vem de “fora” 

sejam vistos como concorrentes, instigando a difusão do preconceito em relação aos 

migrantes, e principalmente àqueles que vêm para trabalhar.  

As referidas autoras destacam, ainda, que as estruturas socioeconômicas e 

os sistemas políticos internos dos países periféricos auxiliam os países de economia 

central a fortalecer o modo de produção capitalista, a exemplo do que ocorre com os 

migrantes, quando se localizam em subempregos nos países de destino, fato este 

que identificamos fortemente na cidade de Pato Branco, onde os haitianos trabalham 

em locais como aviários, frigoríficos e outras situações de chão de fábrica, mesmo 

                                                
18Para Heller (1985), esse sistema hegemônico abrange as dimensões econômicas, políticas e 
intelectuais dominantes. É um processo em que os interesses voltados ao capital prevalecem sobre 
os sujeitos sociais.  
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que possuam formação acadêmica que relegue espaços mais bem remunerados, 

pois esses espaços não lhes são oferecidos. 

Portanto, o sistema capitalista se apresenta como um beneficiário desse 

mecanismo, pois o outro, quem quer que seja, é sempre visto como inimigo, 

dificultando a percepção dos sujeitos de uma mesma classe social e que 

compartilham as mesmas condições de vida; ou seja, o preconceito de um 

trabalhador nativo em relação ao trabalhador migrante, ao culpabilizá-lo pelo 

desemprego, ignorando, assim, os motivos reais do desemprego e da migração. 

O preconceito se materializa na hostilidade da população nativa, pois o 

preconceito dirigido aos migrantes não é baseado na realidade, já que os indivíduos 

nativos lhe dirigem estereótipos negativos mesmo não os conhecendo. Albuquerque 

(2007) define o preconceito como: 

 
Breve descrição, uma assertiva, ou um conjunto de afirmações que definirá 
previamente e definitivamente, antes que qualquer contato em busca de 
conhecimento se faça; e o que é pior e mais problemático, é que nenhum 
contato conseguirá, muitas vezes, desfazer ou questionar a definição 
previamente dada. É a estas definições prévias, definições ou descrições 
que não advêm do conhecimento do outro, que chamamos de preconceito. 
(ALBUQUERQUE, 2007, p.10) 

 
Entretanto, no que tange ao preconceito em relação ao sujeito migrante, é 

visível que tal discriminação se perpetua, sobremaneira, com migrantes negros, 

africanos e pobres. Quanto ao migrante europeu ou norte-americano, a visão 

preconceituosa é substituída por um tratamento acolhedor e hospitaleiro. Assim, o 

haitiano que é migrante e negro, ao chegar ao Brasil, sofre um “duplo preconceito”, 

primeiro, pela sua condição e depois, pela sua etnia. 

Mencionamos isso, pois, no Brasil, presencia-se um racismo recorrente, 

combinado por fatores econômicos, mas, sobretudo políticos, sociais e culturais, que 

vem desde o nosso passado colonial e escravista, composto por quase 400 anos de 

escravidão. A perpetuação do preconceito está também imposta na forma como os 

meios de comunicação retratam os negros, estereotipados como subalternos e 

trabalhadores sem qualificação, além dos estereótipos raciais do negro como 

criminoso em potencial e mesmo não sendo esse preconceito o foco de nosso 

trabalho, não há como não citá-lo, uma vez que se verifica ainda tão presente em 

nossa sociedade. 
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Em geral, quando se fala em migrações, os fatores econômicos e 

demográficos preponderam – são mais fáceis de serem visualizados – mas não se 

devem desmerecer os processos políticos e culturais das sociedades, em especial 

daquela de destino. (TEDESCO, 2010, p. 14)  

Enfim, antes de adentrar as questões linguísticas de preconceito, no próximo 

capítulo, cabe destacar que a migração no Brasil foi e é fundamental para o 

crescimento do país e de seu desenvolvimento econômico, e que o 

desconhecimento da língua portuguesa impede a comunicação e implica em 

dificuldades na qualidade de vida dos migrantes. Tais dificuldades se verificam em 

situações diversas: para solicitar emprego e compreender as normas do ambiente 

de trabalho, para explicar no sistema de saúde o que está ocorrendo quando estão 

doentes, enfim, nas formas de se relacionar com os brasileiros. 
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CAPÍTULO 3 

MANIFESTAÇÕES LINGUÍSTICAS DE PRECONCEITO: MIGRAÇÃO 
NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 
O objetivo deste capítulo é descrever e demonstrar, a partir de excertos, 

recortados de estudos já realizados e de notícias, como tem ocorrido, na 

contemporaneidade, o movimento de manifestações de preconceito através da 

língua em relação a migrantes em nosso país e em Pato Branco, região sudoeste do 

Paraná, recorte geográfico deste estudo, num período que abarca 2013 à 

atualidade. Essa escolha se deve ao fato de que essa região foi colonizada por 

migrantes, nas décadas de 1940 a 1960, e tem sido destino frequente de migrantes 

haitianos na contemporaneidade. Essas demonstrações apresentam-se em duas 

subseções, manifestações na mídia brasileira e em documentos da política 

migratória. 

3.1. MANIFESTAÇÕES NA MÍDIA BRASILEIRA 
 

Sobre manifestações de preconceito em relação a migrantes no contexto 

patobranquense destacam-se os primeiros estudos de Giacomini e Bernartt (2013), 

nos quais as autoras constataram que a questão linguística consistia num dos 

principais impactos sentidos por migrantes haitianos, pela população pato-

branquense e pela empresa onde elas realizaram investigações. À época, os 

migrantes mencionaram terem dificuldades de comunicação em língua portuguesa, 

tanto nas dependências da empresa quanto externamente. Naquele momento, como 

estratégia para amenizar a situação para esses trabalhadores, a empresa contratou 

um professor para ministrar aulas de língua portuguesa19 em suas dependências. 

A referida pesquisa demonstrou ainda  que a cor da pele dos haitianos 

tornara-se alvo constante de boatos e recriminação por parte da população, que 

                                                
19  Tendo em vista as dificuldades linguísticas dos trabalhadores migrantes, a partir de outubro 
de 2012, a empresa disponibilizou gratuitamente aulas de Língua Portuguesa para os haitianos. As 
aulas do projeto ocorriam duas vezes por semana, com duração de duas horas cada (GIACOMINI; 
BERNARTT, 2013). 
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apresenta uma espécie de receio dos haitianos que circulam pelas ruas, por não 

conhecerem, por acharem que são perigosos ou que podem fazer algum mal. 

O preconceito manifestado através da língua foi destacado pelas autoras 

como um dos impactos sociais e linguísticos, demonstrados por meio de entrevistas 

com os habitantes de Pato Branco. A grande maioria mencionou que os haitianos 

não foram bem recebidos e que estavam, aos poucos, inserindo-se na cidade; 

ressaltou-se a questão do preconceito racial da população de Pato Branco-PR em 

relação a esses novos migrantes, cujos trechos de entrevistas assim se 

evidenciaram: 

 
“(...) Nossa região é uma região bem complicada, é uma região digamos 
assim,... meio... atrasada, na verdade, em questão de... de pessoal de fora, 
né, das pessoas de fora. Eu não tenho esse problema porque, como eu já 
morei no Paraná inteiro, eu conheci pessoas de todos,... de todas as 
etnias,... de todas as classes sociais. (...) No começo foi meio estranho, ouvi 
alguns comentários... assim, fiquei chateado, até, porque... eu sei o que o 
país deles está passando, eu sei as dificuldades e..., na verdade, o 
brasileiro é um país receptivo, é um país que acolhe as pessoas de braços 
abertos, mas... aqui, em Pato Branco, ouvi alguns comentários maliciosos, 
assim, até... questão de... desconfiança, mesmo... desconfiança... sobre 
essas pessoas”. (Entrevistado 1) (GIACOMINI; BERNARTT, 2013, p. 52-53) 
 
“(...) Houve muito preconceito, ainda há muito preconceito, e... houve muito 
boatos, né, pessoas dizendo que... os haitianos abusaram sexualmente de 
mulheres, que nunca foi comprovado, mas houve muito boato disso. (...) o 
antigo prefeito (...) falando que não seria bom porque depois eles não 
sabiam o que iriam fazer com os haitianos. Talvez quando acabasse essa, 
essa necessidade de mão de obra barata, eles não sabiam o que iam fazer 
com os haitianos, que eles não se adaptariam no nosso, nosso tipo de viver, 
né, que eu acho que foi puro preconceito, assim, que eles nunca deram 
trabalho pra ninguém”. (Entrevistado 2) (GIACOMINI; BERNARTT, 2013, p. 
53) 
 
“(...) Não (foram bem recebidos pela população pato-branquense), e eu 
creio que não vão conseguir (inserir-se na sociedade). É um povo racista, é 
um povo que não dá abertura pra você que vem fora da cidade, já é difícil, 
imagina você vir de um outro país, sendo de cor. É um negócio muito... 
Pato- branquense nunca vai dar essa abertura não.” (Entrevistado 3) 
(GIACOMINI; BERNARTT, 2013, p. 53) 
 
“(...) Dificilmente eles vão entrar no meio da sociedade nossa, aqui, isso 
ainda o preconceito é muito grande ainda, entre os mais antigos é mais 
difícil ainda do que os jovens.” (Entrevistado 4) (GIACOMINI; BERNARTT, 
2013, p. 53) 
 
“(...) o preconceito, racismo, ainda é muito forte, e... eu num grupo de gente 
até relativamente grande, conversando, todos se opunham à presença 
destas, desses haitianos, andando nas ruas de Pato Branco, ou 
permanecendo na praça, centro de Pato Branco. Eles... demonstravam 
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certo receio, um certo medo, por desconhecimento, desconhecimento da 
língua, em suma, algum receio inclusive em relação às próprias filhas”. 
(Entrevistado 6) (GIACOMINI; BERNARTT, 2013, p.54) 
 
“(...) acredito que um primeiro impacto teve uma recusa muito grande. A 
nossa cultura, é uma cultura italiana bem forte, onde o povo é muito 
recatado.” (Entrevistado 9) (GIACOMINI; BERNARTT, 2013, p. 54) 
 
“(...) já ouvi falar também que pela diferença cultural, dos costumes, é... teve 
alguns, eu não sei exatamente se são haitianos, se são de que país que 
são, mas que teve alguns probleminhas (risos),  né, de ordem social, que 
eles andaram, digamos assim, fazendo algumas coisas que não são muito 
bem vistas pela nossa sociedade, né. E, isso é um problema, mas isso 
também não quer dizer que dá pra assim, impedir e negar a vinda de todos.” 
(Entrevistado 10) (GIACOMINI; BERNARTT, 2013, p.54) 

 
Esses excertos revelam que as percepções de parte da população pato-

branquense sobre os migrantes têm uma carga bastante significativa quanto ao 

preconceito vivido por eles no cotidiano. Essas falas evidenciam que a população 

em geral, não está, de fato, acolhendo essas pessoas de maneira adequada, pois 

mesmo tendo um visto humanitário, a estrutura para recebê-los nem sempre se 

apresenta de tal forma, com oportunidades de emprego, educação e condições de 

vida dignas.  

Essa situação ocorrida em Pato Branco, também pode ser visualizada em 

outras cidades do estado do Paraná e nos outros estados da região sul, onde a 

predominância de descendentes europeus gera mais estranheza em relação ao 

migrante haitiano, e isso está visível na circulação de notícias através da mídia, por 

isso iremos nos deter em alguns exemplos que ilustram situações de preconceito. 

No Estado do Paraná, em 2014, uma notícia20 relatava que, na cidade de 

Cascavel, região Oeste paranaense, desde que o africano Souleymane Bah, de 47 

anos, foi internado em Cascavel, na quinta-feira (9), com suspeita de estar com o 

vírus ebola, os cerca de dois mil estrangeiros que viviam na região começaram a 

sentir o aumento do preconceito. Na ocasião, o presidente da associação dos 

haitianos na cidade, Marcelin Geffrard, dizia ter ouvido comentários preconceituosos, 

mas orientou seus conterrâneos para que mantivessem a calma. Conforme relatos de 

Geffrard: 
 

“Agora está todo mundo mais relaxado porque o resultado do exame deu 
negativo. Mas as pessoas começaram a falar que tem haitianos casados com 

                                                
20  Notícia veiculada em RPC/G1 PR, 2014. 
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brasileiras, com filhos, e comentam que não vão mais saber quem está doente e 
o vírus vai começar a se espalhar. Ficam me perguntando no trabalho: ‘Vocês 
que estão com ebola? Tem que mandar todo mundo embora”. 
 
“Na quinta-feira, logo que se espalhou a notícia do ebola, um haitiano me contou 
que estava voltando do trabalho, e no ônibus as pessoas não queriam sentar 
perto dele por medo, ficaram afastadas”. 
 
 “Os haitianos estão com medo, vários vieram falar comigo e pediram para 
explicar a diferença entre haitiano e africano e que não temos epidemia de ebola 
no nosso país. Peço para eles ficaram mais quietos, enquanto o medo das 
pessoas não passa, para não falarem muito”. 
 
 “O maior preconceito é por sermos estrangeiros”. 

 
Essas falas de Geffrard demonstram preconceito no cotidiano dos migrantes e 

como essa percepção os afeta de forma visceral. Na mesma notícia, podemos ler que de 

acordo com o responsável pelo setor de imigração da Polícia Federal em Cascavel, 

Milton Fantucci,os estrangeiros tendem a se aproximar uns dos outros e a ficarem em 

grupos por causa da dificuldade com a língua. 

Em outra reportagem, é mencionada a chegada de imigrantes haitianos ao 

Rio Grande do Sul, o que já não é mais novidade, contudo, a cada vez que um 

ônibus sai do Acre levando haitianos em direção a algum estado brasileiro, o debate 

se acende. Nesse contexto, termos pejorativos como “invasão”, que são usados com 

frequência para fazer referência a esses imigrantes, normalmente é o que mais 

contribui para gerar estranheza e a desconfiança em relação a eles. 

A notícia relata que no Estado do Rio Grande do Sul, estima-se que tenham 

chegado mais de 10 mil imigrantes haitianos desde 2012, de acordo com o 

coordenador do Fórum Permanente de Mobilidade Urbana. Com a falta de 

coordenação entre os governos estaduais, e com pouca estrutura de assistência 

organizada para imigrantes, essas pessoas enfrentam dificuldades para o acesso à 

saúde, moradia e educação, além da barreira linguística, já que eles falam francês e 

crioulo. Somando-se a essas barreiras institucionais, o preconceito e o 

desconhecimento do brasileiro a respeito da situação desses imigrantes também 

afetam a integração dessas pessoas no Brasil. 

Já no ano de 2016, temos a veiculação da notícia21 de que a chegada de 

refugiados faz a xenofobia crescer mais de 600% no Brasil, mas nem 1% dos casos 

                                                
21 Notícia veiculada em PORTAL VERMELHO, 2016. 
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chega à justiça. Por exemplo, em agosto de 2015, sentado na escadaria da Igreja 

Missão Paz, no Bairro Glicério, em São Paulo, Hudson Prohete, migrante de 28 

anos, descansava após uma semana intensa de trabalho em um canteiro de obras 

na capital paulista e conversava com mais quatro refugiados sobre os planos de vida 

no Brasil. Mas foi em um som universal - sem qualquer barreira linguística - que 

todos os sonhos se silenciaram. Um tiro de chumbinho, vindo de um carro em alta 

velocidade, fez seis vítimas ao todo. Prohete foi atingido na perna direita, bem 

próximo do calcanhar, os outros quatro também foram atingidos na região das 

pernas.  

Prohete não conseguiu gravar a imagem de quem atirou, mas recorda até 

hoje a frase que ecoou junto aos tiros: "Haitianos, vocês roubam os nossos 

empregos". "Senti-me como se fosse um pedaço de carne sendo abatido. Esse é o 

momento que você entende que não vale nada no Brasil", lamenta Prohete. Logo 

que foi baleado, Prohete procurou ajuda na Missão Paz. Na época, a advogada Elisa 

Donda representou os seis haitianos que foram atingidos. Quase um ano depois, o 

crime segue como um enigma, sem nenhum suspeito identificado. A advogada 

Donda relata que "A gente não consegue identificar o andamento das investigações 

e do processo judicial. Tudo fica parado, como se nada tivesse acontecido”. 

(PORTAL VERMELHO, 2016). 

O caso de Prohete também foi acompanhado pela Defensoria Pública da 

União (DPU). Entretanto, a DPU não deu prosseguimento ao caso e o processo nem 

chegou até a mesa de um juiz. Em nota, a defensoria explica que "o processo foi 

arquivado em agosto de 2015 por desinteresse do assistido". Sobre isso, Prohete 

afirma: "Eu não sabia que precisava procurar o defensor. Achava que eles viriam até 

a gente, explicariam o que fazer". A defensora pública explica que a postura de 

Prohete é completamente normal e que quase 90% dos refugiados vítimas de 

xenofobia têm os casos arquivados por não saber os trâmites da Justiça brasileira. 

Segundo Vieira, "não há qualquer tipo de órgão que auxilie os refugiados a entender 

o que eles devem fazer. Há um buraco negro na defesa dos direitos deles". 
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Figura 9 - Migrante mostra boletim de ocorrência do ataque que sofreu em 2015. 

Fonte: Portal Vermelho <http://www.vermelho.org.br/noticia/291371-8> 
 

Hudson Prohete foi o primeiro a ligar para a polícia na ocasião do ataque 

sofrido, mas nenhuma viatura foi até o local. Os migrantes, feridos, foram negados 

em dois postos de saúde e dois hospitais da cidade que alegavam a eles não terem 

recursos para fazer cirurgia. Como consequência, o sonho não é mais viver no 

Brasil, o jovem haitiano deseja partir para o Chile e afirma: “Aqui no Brasil eu sinto 

medo todos os dias. Sou jovem e não quero morrer tão cedo”, conclui. (PORTAL 

VERMELHO, 2016). 

No ano de 2015, ele não foi o único a sofrer com as manifestações de 

preconceito no Brasil. As denúncias de xenofobia em todo o Brasil cresceram 633% 

naquele ano em relação ao ano de 2014. Foram 330 casos registrados recebidos 

pela Secretaria Especial de Direitos Humanos, através da plataforma Disque 100. 

(PORTAL VERMELHO, 2016). 

 Em 2014, foram 45 denúncias. Nos dois anos anteriores, o governo federal 

tinha o registro de apenas dois casos. O Humaniza Redes, que recebe denúncias 

online de xenofobia, registrou no mesmo período 269 crimes. Os dados não podem 

ser analisados de maneira integrada, mas, caso somados, seriam 599 denúncias em 

2015. (PORTAL VERMELHO, 2016).  

http://www.vermelho.org.br/noticia/291371-8
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Figura 10 - Denúncias de xenofobia no Brasil 

Fonte: HuffPost Brasil/ Portal Vermelho/ Secretaria Especial de Direitos Humanos/Ministério da 
Justiça e Cidadania. 

 

Na justiça brasileira, a xenofobia é um tipo de crime praticamente invisível aos 

olhos dos juristas. O HuffPostBrasil22 fez um levantamento nos 26 judiciários 

estaduais e no Distrito Federal e identificou apenas três casos de preconceito 

xenofóbico: um em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul e um terceiro na Paraíba. 

As três causas já foram julgadas em primeira instância, e nenhum dos réus foi 

condenado. A maioria das denúncias, no entanto, nem chega à mesa de um juiz. O 

medo e o desconhecimento das vítimas sobre seus direitos tornam o crime cada dia 

mais silencioso. (PORTAL VERMELHO, 2016).  

Na cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, por 

exemplo, um casal de peruanos foi impedido pela síndica de utilizar o salão de 

festas do prédio. "Desde que fomos morar lá, nossos filhos são encarados pelos 

moradores. Depois de um tempo, fomos impedidos de usar os benefícios do prédio 

pela síndica", conta C.N.S, de 42 anos. O caso foi parar na 2ª Comarca de Porto 

Alegre. Na primeira audiência, os peruanos ganharam a causa. Porém, no recurso, o 

                                                
22  Portal de notícias disponível apenas para plataformas online. Possui redações em inglês, 
alemão, francês, japonês, italiano, espanhol e português. 
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relator do processo disse que "não há provas de que em algum momento houve 

xenofobia, como querem fazer crer os autores". Também afirma que "não houve 

prejuízo, tampouco constrangimento para os autores". (PORTAL VERMELHO, 2016). 

Os refugiados têm sido os principais alvos do preconceito xenófobo. Os 

haitianos são a maioria das vítimas (26,8%), seguidos por pessoas de origem árabe 

ou de religião muçulmana (15,45%). (PORTAL VERMELHO, 2016). Esse aumento 

anda em conjunto com o movimento de chegada de novos migrantes ao Brasil, pois, 

nos últimos quatro anos, o número de refugiados praticamente dobrou, passando de 

4,2 mil, em 2011, para 8,4 mil em 2015, segundo dados do Comitê Nacional dos 

Refugiados (CONARE, 2015). Essas denúncias ocorrem em todo o Brasil, com 

maior incidência em algumas regiões: 

 
Figura 11 - Porcentagem de denúncias nos estados brasileiros em 2015 

Fonte: HuffPost Brasil/ Portal Vermelho/ Secretaria Especial de Direitos Humanos/Ministério da 
Justiça e Cidadania. 

 

A figura mostra, por exemplo, que a centralização de denúncias na Bahia 

(6,39%), é muito menor do que em São Paulo, que é o estado brasileiro que lidera o 

número de denúncias contra xenofobia (23%). Uma possível explicação é que na 

Bahia, a concentração de migrantes também é menor. Em seguida vem o estado do 
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Rio Grande do Sul (7,5%), Minas Gerais (8,9%) e Rio de Janeiro (11,2%), os quatro 

juntos somam 33,9% das denúncias, contra 37,6% somando-se outros estados 

brasileiros. Um exemplo de preconceito ocorrido na cidade de São Paulo foi com a 

migrante haitiana C. P., de 41 anos, que tem marcas na alma do preconceito que já 

vivenciou. A migrante relata que "Elas não me deixaram machucada, mas doem 

como se tivessem batido em mim", diz. Ela trabalhava em uma empresa de limpeza 

localizada em São Paulo e foi demitida porque os clientes de alto padrão não 

gostavam de ser atendidos por uma haitiana negra. "Meu chefe disse que eu era 

muito escura para a função e que no meu país a gente não é higiênico como aqui 

(no Brasil)." (PORTAL VERMELHO, 2016). Percebemos claramente nesse enunciado 

o quanto o preconceito está incutido nos discursos de brasileiros e ainda, como 

reflete em suas atitudes, prejudicando àqueles migrantes que aqui chegam para 

estabelecerem suas vidas através de novas oportunidades. 

Além disso, a referida temática raramente é abordada em pesquisas 

científicas e, por isso, defendemos a necessidade de refletirmos sobre as práticas 

linguísticas homogeneizadoras ao longo da história do Brasil. A fim de adentrarmos 

nesse cenário, primeiramente, precisamos ponderar que o senso comum considera 

a língua apenas um instrumento de comunicação neutro e sem tensões constituintes 

de ordem ideológica, o que explicaria sua ausência em debates sobre preconceito e 

intolerância nas relações sociais e históricas (BUENO, 2006). 

Como aponta Bueno (2006), desde os gregos a língua é utilizada como uma 

forma de se estabelecerem limites entre diferentes grupos ou sociedades. Ao 

observarmos o Art. 30 da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos23, 

encontramos a seguinte afirmação: “A língua e a cultura de cada comunidade 

linguística devem ser objeto de estudo e de pesquisa em nível universitário”. Assim, 

fazemos uso do espaço acadêmico para entender a temática migratória e as 

manifestações de preconceito, buscando, através da ADD, analisar manifestações 

de preconceito através da língua em relação aos migrantes. 

                                                
23  A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos (também conhecida como Declaração de 
Barcelona) é um documento assinado em 1996 pela UNESCO, pelo PEN (clube), e outras 
organizações não-governamentais para apoiar o direito linguístico. O documento foi aprovado na 
Conferência Mundial sobre Direitos Linguísticos realizada no mês de junho de 1996, em Barcelona, 
na Espanha. 
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3.2 MANIFESTAÇÕES LINGUÍSTICAS DE PRECONCEITO EM POLÍTICAS 
MIGRATÓRIAS BRASILEIRAS  

3.2.1 Conceito de Políticas Públicas 
 

A nosso ver, compreender primeiro o que são políticas públicas antecede o 

falar em política migratória brasileira, para melhor entender esta. Para elucidar essa 

questão, trazemos à luz a visão da cientista política Celina Souza (2006), ao apontar 

que a área de políticas públicas surgiu como uma superação do modelo europeu, 

que se concentrava sobre o papel do Estado, passando a enfatizar estudos sobre as 

ações dos governos. Ainda, segundo essa autora, os estudos sobre políticas 

públicas foram consolidados da seguinte forma: “em democracias estáveis, aquilo 

que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser formulado cientificamente e 

analisado por pesquisadores independentes.” Ela menciona como os quatro 

fundadores da área de políticas públicas os teóricos Laswell, Simon, Lindblom e 

Easton, cada um contribui em diferentes décadas, introduzindo novos e importantes 

conceitos. Souza resume da seguinte forma: 

 
Laswell (1936) introduz a expressão policy analysis (análise de 
política púlbica) como forma de diálogo entre academia e governo. 
Simon (1957) introduz o conceito de policy makers, questionando a 
racionalidade limitada desses decisores públicos, que ocorre através 
da falta de informação, tempo para a tomada de decisão, etc., fatores 
que segundo ele, podem ser solucionados se houver um conjunto de 
regras e incentivos que guiem o comportamento desses atores. 
Lindblom (1959;1979) questionou a ênfase no racionalismo de 
Laswell e Simon e propôs à analise questões além da racionalidade, 
Finalmente, Easton (1965) define a política pública como um sistema, 
uma relação entre formulação, resultados e ambiente; para ele, as 
políticas públicas recebem inputs dos partidos, da mídia e dos grupos 
de interesse, que influenciam seus resultados e efeitos. (SOUZA, 
2006, p. 24). 
 

Ou seja, o contexto de migração de que vimos falando, é um reforço de que 

essas dimensões se interligam, pois perpassam questões burocráticas, como a 

concessão de vistos, e necessidade de políticas públicas que permitam acesso às 

necessidades básicas, como moradia, saúde, educação e trabalho e outras 

demandas que advém da própria sociedade. Como menciona Lourenço (2005), “na 

medida em que certos grupos sociais, para verem executadas as ações públicas de 

seu interesse, exercem influência sobre os tomadores de decisões governamentais”. 
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Podemos notar isso na questão das políticas migratórias. Como aponta Reis 

(2011) “as mudanças positivas na relação entre o Estado brasileiro e seus migrantes 

se devem em grande medida ao ativismo dos próprios migrantes.” Ciconello (2008) 

assevera que “as lutas sociais a partir do começo da década de 1990 direcionaram 

suas energias para a construção e a defesa de políticas públicas universais e 

garantidoras de direitos por meio da criação de sistemas descentralizados e 

participativos nas políticas públicas.”  

Isto é, há tempos a sociedade civil tem se organizado para buscar e garantir 

seus direitos. No contexto migratório, um exemplo disso foi a recente abertura, por 

parte do Governo brasileiro, em outubro de 2016, para que os migrantes 

participassem do debate sobre a formulação de políticas públicas voltadas à 

população de migrantes estrangeiros no Brasil, tal processo fez parte do I Encontro 

de Diálogos do Fórum de Participação Social com a Sociedade Civil, que ocorreu em 

nos dias 4 e 5 de novembro, na cidade de São Paulo. (BRASIL, Portal Brasil, 2016). 

Para entender por que consideramos importante o cumprimento de políticas 

públicas para os migrantes, precisamos compreender o que são essas políticas. Sob 

este aspecto, não basta que tais políticas sejam elaboradas, mas precisam ser 

implementadas, como apontam Baptista e Rezende: 

 
A fase de implementação, definida como o momento de colocar uma 
determinada solução em prática. Esta fase envolve uma série de 
sistemas ou atividades da administração pública: o sistema gerencial 
e decisório, os sistemas de informação, os agentes implementadores 
da política, os sistemas logísticos e operacionais (recursos materiais, 
financeiros), dentre outros. (BAPTISTA; REZENDE, 2011, p. 149). 
 

Muitas vezes, a implementação dessas políticas públicas não logra êxito pela 

escassez de recursos financeiros, justamente pela falta de planejamento adequado 

ou até por não ser dada àquela política a importância necessária, sendo deixada em 

segundo plano. Nesse sentido, Hannah Arendt (2004) observa que a política é uma 

necessidade imprescindível ao ser humano, na medida em que o homem depende 

de outros para sua existência, a política tem como tarefa e objetivo a garantia de 

uma vida digna. Para a autora, a política tem uma estreita relação com a ideia de 

liberdade, que vai além da faculdade de ir e vir, alcançando também a vida política, 

como abordamos anteriormente. 
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Dessa forma, podemos depreender que os movimentos migratórios são 

também movimentos políticos, compreendendo melhor a relação entre migração e 

política que empregamos nesse estudo. Arendt (1999) aponta dois elementos 

centrais que podemos relacionar à migração: o espaço público e o direito de 

associação, uma vez que o acesso ao espaço público garantirá o direito de 

pertencer a uma comunidade política. 

No Brasil, essas políticas mostram-se recentes, se pensamos no contexto 

histórico, sendo que os principais órgãos públicos, sob os quais recai a 

responsabilidade de tratar da questão migratória brasileira, são ministérios, 

secretarias e conselhos, a saber:   

 

Ministérios/Secretarias 
responsáveis pela 

política migratória 
brasileira 

Organismos vinculados Função 

Ministério da 

Justiça e Segurança 

Pública.  (MJSP) 

Secretaria Nacional da 

Justiça 

 

Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE) 

Polícia Federal 

O CONARE é o 

organismo público 

responsável por receber 

as solicitações de refúgio, 

e determinar se os 

solicitantes reúnem as 

condições necessárias 

para serem reconhecidos 

como 

Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) 

  

Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) 

Conselho Nacional de 

Imigração (CNIg ) 

O CNIg, criado pelo 

Estatuto do Estrangeiro 

(Lei no 6.815/1980) e 

regulamentado pelo 

Decreto no 86.715/1981, é 

órgão de deliberação 
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coletiva vinculado ao MTE 

Originalmente, o CNIg é 

formado por um 

representante (i) 

do Ministério do Trabalho, 

(ii) do Ministério da 

Justiça, (iii) 

do Ministério das 

Relações Exteriores. 
Quadro 1 – Órgãos que tratam questão migratória no Brasil 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao abordar os fluxos migratórios contemporâneos, Pimentel e Cotinguiba 

(2014) apontam que, no Brasil, há falta de percepção dessas instâncias 

governamentais com o novo fluxo de migração, salientando que o problema é a 

ausência de uma política ou diretriz sobre o assunto. Nesse sentido, Oliveira (2015) 

alerta que “o tratamento dado à imigração haitiana revelou a fragilidade, a 

inadequação e o despreparo das nossas políticas migratórias”. Ou seja, fica evidente 

a carência de políticas públicas efetivas para migrantes, que acabam sendo 

negligenciados pelo nosso sistema político, o que não condiz com a forma passada 

ao exterior pelo Governo brasileiro, pois apesar da imagem de país em ascensão e 

hospitaleiro, os migrantes foram recebidos de forma improvisada, percebidas 

especialmente na emissão de documentos. (OLIVEIRA, 2015, p. 259). 

Segundo Pimentel e Cotinguiba (2014), quando os haitianos começaram a 

chegar expressivamente ao Brasil, em meados de 2010, tal fenômeno (re)colocou na 

pauta do Estado a questão da imigração. Para os autores, essa discussão não partiu 

do Estado, mas sim, da sociedade civil, onde se destaca o trabalho de pastorais 

sociais “que constituem uma rede humanitária para migrantes e refugiados. ” Nesse 

sentido, destacamos a atuação do CNIg (Conselho Nacional de Imigração) que é 

fundamentalmente importante no preenchimento de lacunas existentes na política 

migratória, pois, “a condição jurídica do migrante perpassa questões que necessitam 

de visibilidade e de afirmação através de oportunidades para sua mobilização, 

associação e participação política comunitária. ” (ROSSA, apud REDIN; MINCHOLA, 

2015, p. 30). 
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Os fenômenos migratórios têm, mundialmente, amparo jurídico. Sob este 

aspecto mundial, há o princípio nº 2 do Artigo 13º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos: "Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se 

encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país24.” O Brasil, seguindo 

a tendência mundial, também possui em seu escopo jurídico leis que trazem em seu 

corpus a questão migratória, conforme já mencionamos a Lei 6.815, de 19 de agosto 

de 1980 (Estatuto do Estrangeiro), traz o seguinte preceito: “Em tempos de paz, 

qualquer estrangeiro  que satisfazer as condições desta lei, poderá entrar, 

permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses nacionais.” 

3.2.2 Manifestações no Estatuto do Estrangeiro  
 

Diante de tal premissa, de que o Brasil dispõe de leis específicas para tratar 

da questão migratória, buscamos refletir sobre o Estatuto do Estrangeiro, instituído 

nos anos de 1980 (Lei 6.815 de 19 de agosto de 1980), e assinado pelo presidente à 

época João Baptista Figueiredo, documento que até o final de 2017 regia a política 

migratória brasileira. Segundo Reis (2011), trata-se de uma legislação inconsistente 

e em descompasso com as disposições relativas aos direitos humanos. 

Essa lei que vinha guiando a política migratória brasileira desde 1980 foi a 

responsável pelo controle do fluxo de pessoas no Brasil. Como afirma Reis (2011), 

“a elaboração dessa lei se deu em um momento em que o regime militar estava 

particularmente descontente com a “interferência” de religiosos estrangeiros25 em 

assuntos considerados de foro interno e buscava um mecanismo que facilitasse a 

expulsão de estrangeiros envolvidos em atividades políticas no país.” Ou seja, esse 

Estatuto é um instrumento estabelecido sob a doutrina da Segurança Nacional, 

típica do governo militar nacionalista: 

 
Art. 1º Em tempos de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as 
condições desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, 
resguardados os interesses nacionais.  
Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança 
nacional, à organização institucional, aos interesses políticos, 

                                                
24 Declaração Universal dos Direitos Humanos, acesso online. 
25 Segundo Reis (2011) a Igreja Católica foi desde o início uma das principais críticas da 
legislação brasileira para estrangeiros, e segue sendo a base para muitas das organizações de 
defesa dos interesses e dos direitos dos estrangeiros no Brasil. 
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socioeconômicos e culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador 
nacional.  
Art. 3º A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficarão 
sempre condicionadas aos interesses nacionais. 
(BRASIL, 1980). 

  
Nota-se, já nesses primeiros artigos, que não há nenhuma menção à 

proteção dos direitos humanos ou ao desenvolvimento social e econômico do país, 

pois se trata de uma política que percebe o estrangeiro negativamente, através de 

restrições, como por exemplo, o art. 106, inciso VII, que prevê vedação ao 

estrangeiro de “participar da administração ou representação de sindicato ou 

associação profissional, bem como de entidade fiscalizadora do exercício de 

profissão regulamentada”. Ou seja, é permitido que trabalhem, porém que não 

façam vistas a participar de sindicatos através dos quais possam exigir seus direitos. 

Por sua vez, enfim, o objetivo principal deste documento é garantir a segurança 

nacional, como disposto no artigo 7º, inciso II, em que não se concederá visto ao 

estrangeiro considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais. 

Entretanto, em concordância com o contexto atual e de acordo com a 

necessidade exigida pela demanda dos novos fluxos migratórios, foi publicado no 

Diário Oficial da União, o Decreto nº 8.757, de 10 de maio de 2016, que 

desburocratiza o Decreto de Migrações, nº 86.715, de 1981. Assim, o novo Decreto 

simplifica os documentos exigidos em diversos procedimentos migratórios, além de 

eliminar burocracia desnecessária e trazer medidas de modernização. Esse Decreto 

vem alinhado a práticas internacionais, pois abre a possibilidade de o Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg) estabelecer condições simplificadas para a concessão 

de visto temporário de trabalho para profissionais estratégicos para o Brasil. 

(BRASIL, 2016.) 

No Brasil, o CNIg, criado pela supracitada Lei 6.815/80 e regulamentado em 

1993, com o decreto 40 (ROSSA, in REDIN; MINCHOLA, 2015, p. 16), é 

responsável por formular a política migratória brasileira, a partir da normatização das 

questões migratórias e da edição de Resoluções Normativas (RNs). É um órgão 

colegiado, quatripartite, composto por representantes do Governo Federal, dos 

Trabalhadores, dos Empregadores e da Sociedade Civil, vinculado ao Ministério do 

Trabalho e que conta com apoio administrativo da Coordenação Geral de Imigração 
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(CGIg). Normalmente, o CNIg aprecia situações especiais ou caso não previstos nas 

RNs vigentes. (BRASIL, OBMigra, 2016). 

Entre os principais amparos tratados no âmbito deste Conselho encontram-

se: a avaliação de situações especiais ou casos omissos, concessão de visto 

permanente para estrangeiro designado para administrar entidades sem fins 

lucrativos, ou estrangeiros em união estável com brasileiro. Uma vez processadas e 

concedidas, as autorizações são encaminhadas, conforme competência específica, 

para o respectivo ministério, que pode ser o das Relações Exteriores, da Justiça e 

Cidadania ou do Trabalho. As estruturas das bases de dados do CNIg e da CGIg 

são semelhantes. Portanto, compartilham das mesmas potencialidades e limitações. 

(BRASIL, OBMigra, 2016). 

Um dos principais aspectos a ser observado nessa questão diz respeito ao 

fato de nossa legislação brasileira destinar à Polícia Federal a competência de 

gestar vistos e controle dos migrantes. Nesse sentido, há um esforço do CNIg em 

humanizar a política migratória, pois essa vinculação junto à polícia federal, perpetua 

efeitos não desejados, que clamam pela modificação da legislação, como a criação 

de um órgão responsável pelo suporte aos migrantes, conforme consta no projeto da 

Nova Lei de Migração (ROSSA, apud REDIN, MINCHOLA, 2015, p. 19). 

Portanto, ainda há um longo caminho a se percorrer até uma legislação 

migratória ampla e eficiente, que, como referimos anteriormente, amplie as 

possibilidades de implementação efetiva de políticas públicas aos migrantes, 

especialmente na educação, fator primordial para uma boa condição de vida, visto 

que os avanços legislativos são fundamentais para a garantia de direitos dos 

imigrantes, evitando discursos xenófobos. (JUBILUT; SILVA apud REDIN; 

MINCHOLA, 2015, p. 49). 

Mencionamos anteriormente que as normas legais que regulam a migração 

no Brasil vêm do período do Regime Militar, e por isso, conforme Ramos (2013) são 

necessários instrumentos de política migratória ancorados em Direitos Humanos, 

que sejam capazes de assegurar eficazmente as integrações sociais relacionadas à 

migração, estabelecendo políticas apropriadas ao emprego, à formação profissional, 

segurança social e à educação. Nas palavras de Tedesco (2010), “as migrações 

revelam, apelam e dinamizam mudanças em vários âmbitos, mas, em especial, nas 
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formas de integração social.” O estigma perpetuado pela linguagem da política 

migratória só reforça e realça a persistência do preconceito e da visão negativa 

sobre os migrantes, e a nova lei é um importante instrumento para derrubar esses 

mitos.  

Nesse sentido, sabemos que há muitos desafios para que, mesmo 

sancionada, a Nova Lei de Migração, Lei 13.445/2017, que foi publicada em 24 de 

maio de 2017 e entrou em vigor após 180 dias, substituindo o estatuto do 

estrangeiro, traduza-se em políticas públicas que garantam os direitos nela previstos 

e reflitam a relevância dos movimentos sociais, que, como mecanismos de 

representação popular, se posicionam para barrar retrocessos nas políticas de 

migração e se fazem cada vez mais pertinentes à nossa sociedade.  

A Nova Lei é destinada aos migrantes, e de acordo com o art. 1º da Lei, o 

conceito de migrante abrange26: imigrante: pessoa nacional de outro país ou 

apátrida que trabalha ou reside e se estabelece temporária ou definitivamente no 

Brasil; emigrante: brasileiro que se estabelece temporária ou definitivamente no 

exterior; residente fronteiriço: pessoa nacional de país limítrofe ou apátrida que 

conserva a sua residência habitual em município fronteiriço de país vizinho; visitante: 

pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil para estadas de curta 

duração, sem pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente no território 

nacional; apátrida: pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum 

Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos 

Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou 

assim reconhecida pelo Estado brasileiro.  

A Lei tem como ponto central a proteção de direitos humanos na temática das 

migrações, como consequência da proteção constitucional da dignidade humana. 

Nesse sentido, é garantida ao migrante, assim como aos nacionais, a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

assegurando-lhe também os direitos e liberdades civis, sociais, culturais e 

econômicos.27 

Diante do exposto, podemos afirmar que houve importantes avanços na Lei 

no que tange ao acolhimento e manutenção da permanência dos migrantes no 
                                                
26 Texto da Lei Nº 13.445, de  24 de maio de 2017.  
27 Texto da Lei Nº 13.445, de  24 de maio de 2017.  
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Brasil. Como aponta Oliveira (2017) “o país passa a ter uma das legislações mais 

modernas no trato das políticas migratórias, avançando no tratamento dos pilares 

que sustentam a integração plena do migrante à sociedade brasileira”.  

No entanto, o autor alerta que ainda há muito a se fazer, como por exemplo, 

assegurar que a regulamentação preserve esses avanços e que a lei não seja 

desfigurada nesse processo, além de reivindicar a imediata definição do organismo 

de governo que será responsável pela condução das políticas migratórias. Outro 

ponto relevante mencionado por Oliveira (2017) é promover campanhas educativas 

e de esclarecimentos sobre a necessária implementação da lei, tais campanhas 

buscariam combater, no âmbito das ideias, os setores que ainda posicionam-se 

contrários à migração. 

Ou seja, apesar de a Nova Lei de Migração representar uma considerável 

evolução na política migratória brasileira, o desafio maior é seguir avançando cada 

vez mais no desenvolvimento, garantia e aplicação dos direitos dos migrantes. 

3.3 MANIFESTAÇÕES NO CONTEXTO HISTÓRICO DO BRASIL 
 

O Brasil, atualmente, é considerado plurilíngue. Estima-se que existam no 

país em torno de 170 línguas indígenas, além de cerca de outras 30 comunidades 

de imigrantes (alemãs, italianas, polonesas, japonesas, ucranianas, árabes, 

chinesas, entre outras) que fazem uso de suas línguas maternas (MARTINY; 

MENONCIN, 2013).  

Em trabalhos mais recentes sobre contato linguístico, têm-se discutido mais 

profundamente os conflitos linguísticos, os conceitos de bilinguismo e de diglossia, 

como fenômenos não somente linguísticos, mas também socioculturais, 

principalmente com relação ao português brasileiro em contato com as línguas 

minoritárias, ou seja, as línguas que não possuem prestígio social (MARTINY; 

MENONCIN, 2013). Nessa passagem, podemos citar concretamente o exemplo do 

crioulo, que é a língua falada pelos haitianos, tal língua não possui prestígio algum 

na sociedade brasileira, como é o caso da língua inglesa, por exemplo. 

Portanto, em virtude do caráter social, histórico, cultural e ideológico que é 

inerente à língua, dificilmente é possível acreditar que diferentes línguas faladas em 

uma mesma comunidade de fala estejam sempre estáveis uma em relação à outra. 
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Há questões relacionadas de poder que sempre propiciarão maior status de uma 

língua em detrimento da outra, além da necessidade de afirmar a identidade de 

determinado grupo social que muito provavelmente irá utilizar-se da língua para 

efetivar essa afirmação (MARTINY; MENONCIN, 2013). 

No contexto brasileiro, Bueno (2006) aponta que a intolerância linguística vem 

de uma legislação que desde há muito (final da Monarquia até a Era Vargas28) 

versava sobre o uso de línguas estrangeiras e sobre a língua dos imigrantes em 

território nacional, proibindo ou delimitando o uso de determinadas línguas 

estrangeiras. Além disso, o autor também aponta a intolerância através das opiniões 

individuais a respeito de certa variante da língua utilizada pelos imigrantes – se é 

pior ou melhor do que a língua padrão – e de certas línguas estrangeiras (são piores 

ou melhores do que a língua nacional). 

Bueno (2006) aponta que no contexto brasileiro, a intolerância e o preconceito 

linguístico ocorrem de duas formas: “uma externa, em relação a determinados 

idiomas estrangeiros e outra interna, sobre as variantes desprestigiadas da língua 

portuguesa.” Sobre os imigrantes, o autor aponta que essas formas de intolerância e 

preconceito linguísticos se apresentam da seguinte forma: “uma em relação ao uso 

de um determinado idioma estrangeiro em solo brasileiro e outra em relação ao uso 

do português pelos imigrantes (Bueno, 2006, p. 39). Ou seja, o fenômeno da 

intolerância ocorre tanto em relação às variantes desprestigiadas quanto em relação 

a determinadas línguas estrangeiras, pois sabe-se que, de maneira geral, essa regra 

não se aplica ao inglês, que é uma língua de prestígio na sociedade brasileira e é 

usada constantemente como uma competência linguística comunicativa, em 

contextos de comunicação verbal (oral e escrita) privilegiados. 

No Brasil, o preconceito através da língua está contido ao longo do processo 

histórico, um exemplo disso é que, segundo Bueno (2006), na época do Estado 

Novo (1937 a 1945) houve a proibição, por meio de leis, do ensino de língua 

estrangeira nas escolas localizadas em colônias de imigrantes e a proibição da 

impressão de jornais em língua estrangeira. Sob este aspecto, Bueno (2006) 

menciona que: 

                                                
28  Período histórico de 1875 a 1945, no qual ocorreu grande afluxo de imigrantes para o Brasil. 
Além disso, houve aí uma grande variação na relação entre Estado e sociedade brasileiros e 
imigrantes. (BUENO, 2006). 
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a intolerância linguística, além de envolver a relação entre o uso e a 
idealização da língua, é aplicada nos seguintes campos: institucional, como, 
por exemplo, o uso da escola da imposição da língua oficial do país aos 
filhos de imigrantes que dominam outra língua; social, relacionada aos 
diversos tipos de representações do imigrante que se caracterizam a partir 
de sua língua de origem ou de seu sotaque e de seus supostos “erros” 
gramaticais ao usar a língua portuguesa. (BUENO, 2006, p. 40-41) 
 
 

 Esse registro só reforça a ideia de que a intolerância linguística para com os 

migrantes ocorre há muito tempo no Brasil. O autor pontua que a idealização da 

forma linguística se transforma em parâmetro de julgamento em relação àqueles que 

não seguem os padrões normativos, sejam brasileiros de estratos sociais mais 

baixos, sejam estrangeiros. Dessa forma, “a hierarquização social perpassa uma 

hierarquização linguística na qual aqueles que não utilizam a norma linguística 

estabelecida socialmente são considerados inferiores, inadequados, etc.” (BUENO, 

2006, p. 42-43). Justamente essa premissa é o que se verifica na cidade de Pato 

Branco, conforme resultados de estudos anteriores, os quais destacamos na 

seção1. 2. 

Em síntese, nota-se que na sociedade brasileira são produzidas e 

reproduzidas pautas que proclamam igualdade social, econômica e política 

enquanto que na prática ocorre a segregação e o preconceito nessas mesmas 

áreas, como verificamos através de exemplos apresentados anteriormente.  

Dessa forma, no próximo e último capítulo pretendemos trazer à tona como as 

pessoas envolvidas com migrantes haitianos se sentem e como eles próprios se 

sentem em relação à situação atual, e por fim, apresentar uma análise sobre essa 

situação. 
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CAPÍTULO 4 

MIGRAÇÃO HAITIANA: OBSERVAÇÃO E ANÁLISE DE ENSINO E 
USO DA LP EM PATO BRANCO (PR) 

 
 

Ao chegar aqui é momento de rever o percurso. Na trajetória do trabalho, ao 

longo do capítulo 1, discorremos sobre nossa motivação, justificativa da escolha, 

contextualização da problemática e objetivos, no capítulo 2 dimensionamos 

exemplos de preconceitos existentes e verificados, que são direcionados aos 

migrantes haitianos no Brasil e em nossa cidade/região. O capítulo 3 abarca 

concepções acerca de língua, linguagem e relações de preconceito relacionado ao 

fenômeno migratório. Assim, após apresentar nossas perspectivas de análise 

baseadas em pesquisas documentais e teóricas, apresentamos neste capítulo a 

análise dos dados coletados em campo.  

Para tanto, a seguir, analisamos os dados provenientes dos questionários e 

diários de campo. Para a apresentação destes dados, organizamos o texto deste 

capítulo em duas seções. Na primeira, 4.1, apresentamos a situação observada em 

campo, um panorama geral das nossas impressões sobre as aulas de língua 

portuguesa, ressaltando fatos relevantes, conforme dados do diário de campo, além 

de descrição dos discentes e docentes. Na segunda seção, 4.2, por intermédio da 

Análise Dialógica do Discurso (ADD), analisamos os dados obtidos a campo, nos 

questionários para migrantes e para docentes, conforme nos propomos 

anteriormente, levando em conta os enunciados concretos. 

4.1 ANÁLISE DO CONTEXTO DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
PARA MIGRANTES HAITIANOS EM PATO BRANCO 
 

Primeiramente, percebamos o lócus da pesquisa. As aulas de Língua 

Portuguesa observadas foram ministradas por uma docente da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR Câmpus Pato Branco, com formação na 

área de Letras, com o auxílio de uma estagiária. As aulas ocorreram semanalmente 

na Igreja Batista de Pato Branco, com duração média duas horas. Foram 

observadas aulas durante dois meses, totalizando dez horas aula, em novembro e 
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dezembro de 2017. Em relação à estrutura física, onde as aulas foram ministradas, 

pode-se dizer que a sala destinada às aulas era pequena e situava-se no segundo 

andar do prédio da referida Igreja, contendo cadeiras e mesas simples, quadro 

branco, um pequeno armário para guardar o material escolar, além de uma televisão 

que era utilizada para passar alguns vídeos durante as aulas. Em relação à iniciativa 

de organizar e oferecer aulas de Língua Portuguesa para migrantes neste espaço, 

esta foi elaborada pela própria docente, que, como membro da Igreja Batista e 

professora da Área de Língua Portuguesa da UTFPR Câmpus Pato Branco, propôs 

a execução do projeto, como extensão, em conjunto com as duas entidades. 

No primeiro contato com a docente, em uma conversa informal na Igreja, 

antes de as aulas iniciarem, ela nos relatou que esse projeto de LP para migrantes 

surgiu a partir da percepção de que havia uma grande demanda de público para tal. 

Ela já conhecia alguns migrantes pelo convívio na igreja, mas boa parte acaba vindo 

às aulas a convite dos próprios discentes, que incentivam os colegas no trabalho ou 

na vizinhança. Além disso, ela relata que essa relação de interação entre docente e 

discentes, para além dos encontros semanais, acontece também em alguns cultos 

dominicais na igreja e em um grupo formado no aplicativo WhatsApp, cuja intenção 

é incentivar a comunicação escrita em Língua Portuguesa (LP).  

Segundo a docente proponente do projeto, diante das dificuldades dos 

haitianos se comunicarem em Língua Portuguesa, surgiu a ideia de criar o referido 

grupo, que conta com mais de 30 participantes, já que alguns migrantes que estão 

adicionados não participam mais das aulas de LP, devido a vários fatores, 

principalmente alteração de horário de trabalho. Porém, mesmo com a 

impossibilidade de participar das aulas, ela relata que através do aplicativo eles 

podem continuar interagindo com todo o grupo. Segundo as docentes, essa 

ferramenta é importante, pois assim eles podem auxiliar uns aos outros e, desse 

modo, elas também acompanham o desenvolvimento linguístico deles. Elas 

pontuam que levar a comunicação com os migrantes para um aspecto menos formal 

que a sala de aula, surte efeitos positivos, pois o processo torna-se mais natural e a 

interação contínua, não somente em dias de aula, mas também durante toda a 

semana. 
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Quanto aos discentes, um fato relevante observado quanto ao seu 

comportamento é que os homens se apresentaram mais reservados em questões 

pessoais e informais, já as mulheres conversam e riem mais em situações de 

interação social, porém participam menos quando questionadas em relação ao 

conteúdo aplicado em sala de aula, nesse aspecto, os homens mostram-se mais à 

vontade. Cabe ressaltar que muitos discentes relataram à pesquisadora, 

corroborados pelas docentes, que costumavam frequentar aulas de LP ofertadas 

pela Igreja Católica, na Paróquia São Pedro Apóstolo, também localizada na cidade 

de Pato Branco, porém, com a diminuição da oferta devido ao óbito do Frei Vitalino, 

o qual atuava diretamente no acolhimento a migrantes, alguns discentes, por 

questões principalmente de horários disponíveis, deslocaram-se então para as aulas 

na Igreja Batista. 

A participação média era de 15 migrantes por aula, porém com uma 

rotatividade altíssima, fato este bastante relevante, pois dificultava um cronograma 

de atividades sequenciais. Os migrantes que trabalhavam, cumpriam horário de 

trabalho no período da noite e/ou madrugada e, por isso, frequentavam as aulas 

pela manhã. A maioria de participantes era de migrantes homens, sendo uma média 

geral de 10 discentes homens e 05 discentes mulheres nas aulas observadas. 
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Figura 12 - Participação média das aulas de LP 

Fonte: Elaboração da autora 
 

 
Quanto ao projeto das aulas de LP, segundo cópia fornecida pela docente 

(Anexo A), o objetivo das aulas de LP para os haitianos consiste em contribuir com a 

inserção de tais migrantes no mercado de trabalho, bem como no ambiente social e 

cultural da cidade de Pato Branco, através do domínio da Língua Portuguesa. No 

conteúdo programático do projeto encontram-se elencados aspectos de 

compreensão oral e escrita, conversação e pronúncia, vocabulário, práticas de 

comunicação em situações cotidianas e uso dos tempos verbais para expressão de 

eventos presentes, passados e futuros. 

As docentes utilizavam material didático de elaboração própria, mediante uso 

de textos e atividades impressas. Quando da observação de aulas, obtivemos 

amostras de tais materiais, os quais estão anexados ao final deste trabalho (Anexos 

B até F). Essas tarefas, os discentes recebiam e socializavam entre si. Tais 

atividades ou textos eram sempre explicados pelas docentes, momento no qual 

alguns discentes faziam perguntas e dirimiam dúvidas, as quais sempre eram 

esclarecidas pelas docentes, e, então, somente após todos os discentes 
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confirmarem que haviam compreendido o deveria ser realizado na sequência, elas 

entregavam a eles o referido material, e eles davam início às leituras e tarefas. 

 
Figura 13 - Discentes haitianos participando de aula de língua portuguesa na igreja Batista em 

Pato Branco. Fonte: Arquivo pessoal 
 

Ainda sobre as aulas observadas, podemos relatar que o ensino tem como 

foco principal oportunizar democraticamente o estudo da LP, tendo como discentes 

homens e mulheres migrantes haitianos, que voluntariamente frequentam as aulas, 

sem necessidade de processos burocráticos de documentação, matrícula ou 

inscrição. O único registro documentado é lista de presença, na qual os discentes 

preenchem seu nome completo toda vez que assistem às aulas. 

De modo geral, nas dez aulas em que estivemos presentes, percebemos a 

grande rotatividade de migrantes e notamos muitos rostos diferentes a cada dia. Ao 

mencionar isso às docentes, ambas relatam sobre a dificuldade com a grande 

rotatividade de alunos, além do número expressivo de faltas e, muitas vezes, o 

cansaço físico e mental devido aos trabalhos que realizam.  
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Na primeira semana de observação das aulas de LP, dia 01 de novembro, 

havia dez alunos presentes, quatro mulheres e seis homens e todos já haviam 

frequentado as aulas anteriormente. A docente registrou no quadro da sala as 

atividades do dia e então realizou um ditado oral de cinco termos, e os discentes 

escreveram em seus cadernos como entendiam tais palavras, que eram 

relacionadas ao texto que iriam ler posteriormente (Anexo B). Após essa atividade, 

ela efetuou a correção das palavras, para que os discentes pudessem corrigi-las, se 

necessário, para isso ela as escreveu por extenso no quadro, conforme figura 

abaixo: 

 
Figura 14 - Quadro da sala de aula no dia 01/11/2017 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Além da escrita, com auxílio da docente, os migrantes atribuíam às palavras 

seus significados, como por exemplo: não aceitar bem para preconceito e 

discriminação; mudar e trocar para transformar aproximando do sinônimo em 

francês; ação muito ruim para ofender, aproximando também de sinônimo francês. A 

leitura do texto foi feita individual e depois coletivamente, cada aluno lendo um 

excerto. Tal prática pressupunha o conhecimento da língua francesa como uma 
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língua intermediária entre docente/discentes, tal condução era possível graças ao 

conhecimento prévio da docente em uma língua dominada pelos haitianos, por meio 

da qual, através dessa prática eram feitas constantemente associações com a língua 

portuguesa. 

Nas leituras, a docente intervia oralmente, enfatizando a pronúncia correta 

das palavras, e por fim, uma conversa informal debatendo o significado do texto, 

com o intuito de promover compreensão mais profunda da temática abordada. Ao 

final desta aula, uma missionária da Igreja Batista chegou até a sala, conversou e 

orou com eles, apresentando intenções principalmente pelas famílias que 

permanecem no Haiti e por trabalho para os que aqui estão desempregados. Todos 

baixaram a cabeça e oraram com ela. Todos discentes demonstram ser bastante 

religiosos, pois essa foi uma prática recorrente que pudemos observar em todas as 

aulas, especialmente quando havia a presença da missionária ou pastor da igreja. 

Na semana seguinte, estavam presentes todos os discentes da primeira 

semana e mais alguns, sendo cinco mulheres e dez homens, totalizando 15 alunos. 

Nesta aula, os alunos realizaram um trabalho de interpretação relacionado ao texto 

da semana anterior, e puderam trabalhar em duplas ou grupos para discussão das 

questões (Anexo B). A docente, sua auxiliar e a pesquisadora participaram nos 

grupos com o intuito de contribuir na contextualização de algumas palavras do 

vocabulário, em geral. 

Em outra aula observada no dia 22 de novembro, havia 12 alunos presentes e 

a docente realizou uma revisão do vocabulário apresentado na aula anterior, o que 

consistia na abordagem de animais da fauna brasileira. Ela passava os slides no 

televisor, onde eram observados os animais e seus nomes escritos por extenso, ao 

que todos liam, coletivamente, em voz alta. Após essa revisão, a docente introduziu 

a temática da próxima semana: meios de transporte. Nesta data, os haitianos 

haviam preparado uma festa em comemoração ao aniversário da docente e 

festejaram animadamente, até o final da aula. 
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Figura 15 - Quadro da sala de aula no dia 22/11/2017 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

Neste mesmo dia, com o ambiente da sala mais descontraído, os migrantes 

relataram em conversas informais que enfrentam barreiras e experimentam muita 

solidão por não falarem a Língua Portuguesa, além de sempre serem lembrados de 

que têm uma desvantagem: vieram de outro país. Por isso, sentem-se pressionados 

a trabalharem para ser tão bons quanto, ou melhor – em uma mesma função – do 

que os trabalhadores brasileiros. Para eles, migrar representa um desafio diário. Em 

suas palavras, parafraseadas: com realismo, sabendo que terá de enfrentar 

dificuldades, tendo humildade, fé e disposição para aprender a língua portuguesa, 

podem aproveitar plenamente a experiência da migração. 

Na semana seguinte, em 29 de novembro, a docente iniciou a aula com 

frases informais relacionadas aos meios de transporte, citando exemplos tais como: 

hoje viemos à escola a pé/ viemos de carro; viemos para o Brasil de avião. Neste dia 

havia 4 alunos que já frequentavam as aulas e 4 alunos novos, que nunca haviam 

frequentado. A docente incentivava que eles sugerissem frases que ouvissem no 
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cotidiano, cujo significado não entendessem, então ela explica o sentido a eles e 

escreve no quadro, depois solicita que repitam oralmente e copiem conforme escrito 

no quadro. Nesta aula ela finaliza com os significados de faixas etárias. 

Em uma das aulas observadas, uma situação atípica nos chamou a atenção, 

pois se recebeu a visita de uma senhora dona de comércio de alfaiataria na cidade 

de Pato Branco, cujo interesse era contratar uma haitiana para trabalhar na função 

de lavar e passar, ao explicar às docentes sua intenção, elas prontamente se 

dispuseram em ajudar, pois era do conhecimento delas que muitas das discentes 

precisavam de emprego. Ao que uma das docentes perguntou se alguma das 

mulheres presentes tinha interesse no trabalho, duas levantaram a mão, e logo a 

comerciante apontou para uma das haitianas e falou que a contrataria. A situação foi 

bastante embaraçosa e constrangedora, pois a docente esperava que a comerciante 

chamasse as interessadas para conversar, porém o comportamento apresentado 

pela comerciante indicou a preferência por uma mulher mais velha e com menos 

traços que pudessem indicar sua origem haitiana. 

4.2 ANÁLISE DE RELATOS DE PERCEPÇÕES DOS MIGRANTES E 
DOCENTES SOBRE MIGRAÇÃO, PRECONCEITO E IMPORTÃNCIA 
DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Nesta seção, apresentamos a transcrição e análise dos questionários 

aplicados aos discentes. Porém, ressaltamos que, em algumas questões, não há 

respostas de todos os participantes, pois optamos por descartar aquelas que 

estivessem pouco claras ou demasiadamente resumidas, dificultando análises mais 

profundas dos discursos emitidos.  

 Para um melhor entendimento, esclarecemos que utilizamos nomes fictícios 

que foram escolhidos aleatoriamente para determinar os discentes migrantes 

haitianos que optaram por participar da pesquisa através dos questionários escritos, 

que são, respectivamente: Jean, Ana, Marcelo, Hugo e Ian, a fim de preservar suas 

identidades. Para as docentes utilizamos as siglas E1 e E2, com o mesmo intuito. 

 

o Percepções discentes sobre migração e preconceito 
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A primeira questão refere-se à relação do discente com a migração, e à 

escolha do Brasil como país de destino: 

Sobre isso, Jean relata que: “Foi primeira vez que sai do Haiti. Após um 

evento terremoto que passou em 12 de janeiro de 2010... fui embaixada do Brasil 

que o presidente Matelly colocou lá com todos meus documentos, quando encontro 

meu visto, vou comprar uma passagem avião, fui de Panamá até São Paulo. Depois 

comprei passagem ônibus até Pato Branco.” Nesse enunciado, percebemos que o 

migrante teve o primeiro contato com a migração de forma forçada, devido ao 

terremoto, e que teve no Brasil a primeira opção de destino devido ao contato com a 

embaixada brasileira colocada no Haiti.  

Na mesma questão, Ana relata que: “Eu escolhi o Brasil porque todo mundo 

fala bem dele. Meu marido deixou trabalho dele e veio para Brasil. Ele pensou que 

aqui a vida do Brasil está melhor e venho morar com ele Pato Branco.”  

Aqui podemos perceber que a migrante já veio ao Brasil com uma segurança 

maior, pois seu marido já morava e trabalhava aqui, ela veio depois, ao encontro 

dele. Para eles, a vida no Brasil tem se mostrado melhor do que a vida que tinham 

no Haiti. 

Marcelo: “Escolhi o Brasil porque muitas pessoas no Haiti amam o Brasil e o 

futebol brasileiro, por isso o escolhi. Eu tomei avião do Haiti para o Equador e de lá 

até Peru. Peru até aqui no Brasil de ônibus e depois fazer documentos necessários, 

cheguei aqui em Pato Branco depois de um mês.”  

Este migrante também já demonstra conhecer um pouco do Brasil através de 

pessoas próximas a ele. Além disso, relata o trajeto que teve de passar para chegar 

até o Brasil, que levou em torno de um mês. Há também a preocupação em chegar 

aqui já com a documentação em dia, pois como muitos haitianos relatam, a 

documentação irregular é um empecilho bastante grande.  

Hugo diz que: “Eu escolhi o Brasil porque eu tinha um visto para fazer pelo 

menos 2 faculdades, e eu gostaria de ter a chance de me tornar um grande 

professor no Brasil. Então, para chegar ao Brasil há vários passos, depois que tive a 

chance de terminar com as etapas do documento, entusiastas. Eu ia depositar meus 

documentos embaixada do Brasil, ter o visto. Depois de 2 meses tive a chance de 

garantir o visto e pegar um avião para o Brasil.”  
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Este migrante viajou ao Brasil com visto de estudante e a intenção de cursar 

faculdade. Em uma conversa informal com a pesquisadora durante uma das aulas 

acompanhadas, ele relatou que no Haiti era professor de literatura e que ele gostaria 

de estudar mais de sua área no Brasil para poder lecionar nas escolas daqui. 

Porém, a barreira linguística o impede de realizar as provas que proporcionam o 

acesso à universidade. Por isso, ele está assistindo às aulas de LP, e sente-se 

entusiasmado com o conhecimento que tem adquirido. 

Na sequência, a fim de mantermos uma ordem lógica das questões, 
questionamos os migrantes sobre as dificuldades encontradas ao chegarem 
ao Brasil: 

O primeiro enunciado já traz a questão da LP, pois Jean relata que: 

“Português é uma língua difícil que eu nunca conheci. Graças a Deus e apoio de 

pessoas de fé eu começo a falar a escrever pouco em português. Nas conversas, eu 

escutava e não entendia nada. Senti mais dificuldade na igreja e no comércio, para 

comprar. Aquele problema se resolveu, graças a Deus.”  

Esta resposta suscita várias reflexões: LP é tida como uma língua de difícil 

compreensão, essa é uma constante nas percepções dos migrantes, demasiadas 

regras e pronúncias diferenciadas que dificultam a aprendizagem. Além disso, Jean 

menciona o apoio de pessoas de fé, ao que podemos atribuir o ensino que recebem 

através das igrejas, que tem desempenhado papel importante frente a esses 

migrantes, pois além de disponibilizarem espaço, também contam com voluntários 

que doam seu tempo e trabalho para colaborar no ensino de LP aos migrantes que 

os procuram, como veremos mais adiante nos relatos docentes. 

Na resposta da migrante Ana, notamos a preocupação com a dificuldade de 

se encontrar um trabalho, pois relata que no Haiti “sabia trabalhar” e no Brasil acaba 

ficando em casa: “As maiores dificuldades que cheguei encontrar porque no meu 

país eu sabia trabalhar, mas no Brasil fico na minha casa sem trabalho. Antes, tinha 

dificuldade na língua portuguesa, mas chegar professora minha dúvida sair.”  

Nesse ponto de seu enunciado, a migrante também demonstra que as 

dificuldades com a LP existem, porém, têm sido sanadas graças às aulas, que, com 

o auxílio da professora consegue esclarecer dúvidas e familiarizar-se cada vez mais 

com a LP. Em consequência disso, a mesma nos relata que acredita que 
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brevemente está inserida novamente no mercado de trabalho, pois já consegue 

comunicar-se razoavelmente em língua portuguesa. 

No diálogo, o migrante Marcelo relata que sentiu muita tristeza nos primeiros 

dias de viagem, mas que quando chegou ao Brasil o sentimento mudou, no 

questionário, ele aponta: “Este movimento foi muito difícil, deixar mãe e pai. Foi a 

primeira vez.” De aspecto bastante jovem, Marcelo almeja reencontrar sua família, 

mas somente quando puder oferecer a eles uma condição melhor do que quando 

deixou o país: “Penso pai e mãe todo dia, quero quando ver eles estar sem 

dificuldades, para nenhum de nós.” Este enunciado deixa bem claro o quanto é 

importante para esses migrantes alterarem, de fato, sua situação econômica, 

financeira, proporcionando uma vida sem dificuldades para a família e para eles 

próprios. 

Retomando a questão da LP, Ian relata suas dificuldades da seguinte 

maneira: “Quando cheguei ao Brasil, à maior dificuldade é que é muito difícil de 

adaptar e não tive a sorte de voltar para a escola para aprender português.” Logo 

que chegou ao Brasil, D5 não possuía qualquer conhecimento de ofertas de aulas 

de LP para migrantes, para haitianos. Voltar á escola para aprender a nova língua 

tornou-se realidade há pouco tempo: “Esse ano voltar para aula de português e 

estou aprender.”  

Percebemos a importância dessas aulas de LP, pois através desse 

aprendizado os migrantes demonstram ter mais segurança para executar quaisquer 

atividades em seu novo contexto. 

A partir da explanação sobre as dificuldades gerais, questionamos sobre 
as dificuldades específicas por não conhecerem/dominarem a língua 
portuguesa: 

Nessa questão, Jean menciona que: “Não conhecer um idioma para funcionar 

no meio é muito difícil, desde uma pessoa inteligente é difícil adaptar-se a ele. Por 

exemplo, eu vim para o Brasil, a primeira coisa que devo fazer é tentar aprender a 

língua que me faz entender como operar no país. Sempre ir em igreja e escola 

também.” Ele explica que a LP é uma língua difícil de se aprender, há muitas regras 

e mesmo para uma pessoa inteligente é um idioma complicado.  
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Nesse enunciado percebemos a preocupação em aprender a LP como 

primordial, pois ele cita que é a primeira coisa a fazer quando chega ao Brasil, 

aprender a língua para poder “operar” no país, e que ir à igreja e à escola são 

formas que contribuem para esse aprendizado tão importante. Subentende-se que 

essa capacidade de operar implique a comunicação como um todo, facilitando a 

inserção em diversos meios. Ana aponta a percepção da dificuldade, especialmente 

no ambiente do trabalho, pois aponta que: “No trabalho você precisa saber do que 

está fazendo, porque é uma obrigação para você também, precisa entender o que é 

pra fazer.” Assim, é de suma importância entender o que fazer em sua função no 

trabalho para ter um bom desempenho. O objetivo é realizar as atividades com a 

maior eficiência possível. A migrante ainda relata que: “Na saúde e na igreja se você 

não está sozinho dá para entender também.”  

Nesse enunciado podemos perceber que quando não estão sozinhos, as 

dificuldades são minimizadas, provavelmente em companhia de outro migrante que 

tenha uma maior compreensão da língua, pois como observamos, nos ambientes 

citados, como a igreja, eles sempre vão juntos, em pequenos grupos e interagem 

entre si, um auxiliando o outro. 

Já para Marcelo, a percepção quanto à dificuldade com a LP é um pouco 

diferente: “Eu tenho uma grande capacidade de aprendizagem, língua portuguesa 

quero aprender para enriquecer meu conhecimento e ter mais oportunidades.”  

Nesse enunciado, podemos perceber grande interesse do migrante em 

aprender a língua, e de fato este migrante acompanha as aulas com grande 

assiduidade, como pudemos observar nas aulas acompanhadas. Subentende-se 

que, para ele, ter um conhecimento maior da LP lhe trará melhores oportunidades, 

sobretudo de trabalho. 

Outro aspecto é levantado por Hugo, a questão do ensino de LP como língua 

estrangeira: “Quando estava professora nível infantil é mais fácil. Para uma pessoa 

aprender na língua dela é rápido, para mim diferente porque já tinha um 

conhecimento de outro sistema.” Ou seja,  quando a docente ensinava conteúdos de 

nível  infantil, ele entendia mais facilmente. Os conteúdos mais avançados mostram-

se mais complexos de compreender, pois ele já está acostumado a um outro 

sistema linguístico, que funciona de forma diferente.  
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A partir desse enunciado, podemos inferir que o ensino de LP para migrantes 

deve ser pensado como ensino de uma língua estrangeira, adicional, e não da 

mesma forma como se ensina aos nativos de LP, pois, como mencionado por Hugo, 

para uma pessoa aprender na língua dela “é rápido”. Hugo ainda aponta sobre as 

dificuldades, que elas se sobressaem principalmente na hora da conversação: 

“Algumas vezes dúvida aparece sobre tudo na conversação verdadeiramente.” 

Deste enunciado, podemos compreender a opção dos migrantes por responderem 

às questões por escrito e não oralmente. 

Nesse mesmo viés, Ian também ressalta a dificuldade com a LP, 

principalmente na questão oral: “A dificuldade de se comunicar: entender bem as 

falas e falar também. As pessoas aqui evita falar com você.”  

Esses últimos enunciados nos auxiliam na compreensão da escolha do 

formato da participação na pesquisa, sendo os questionários escritos e não a 

entrevista através da oralidade. 

Sobre as condições de aprender a língua, se gostaria de aprender mais, 
se acham que isso diminuiria as dificuldades apresentadas nas questões 
anteriores: 

De acordo com Jean, a oportunidade de aprender a LP veio, pela primeira 

vez, na Igreja Católica, representada nesse caso pela Paróquia São Pedro de Pato 

Branco: “Já tive uma condição para aprender, foi na igreja católica. Então, o padre 

faleceu e o curso parou. Agora a Igreja Batista oferece e eu aproveita-lhe.” Mesmo 

com o contratempo do fim das aulas a que estava adaptado, buscou em outro local a 

oferta das aulas para continuar aprendendo. E esse aprendizado contínuo é notório, 

pois o desempenho oral de Jean é muito bom. Além disso, nas aulas em que 

participamos, observamos que seguidamente ele se propunha a auxiliar os colegas 

que demonstravam ter maiores dificuldades de compreensão. 

Ana menciona que: “Sim. Já tinha condições de aprender a língua portuguesa 

na primeira Igreja Batista de Pato Branco. Quero continuar aprender.” Assim, 

ressalta ainda que: “Eu gostaria aprender mais bem sobre projetor acompanhar as 

imagens porque ensino não faz sem imagens. Após, a professora deve julgar nós 

conhecimento e ela escolhe onde.” Ou seja, a avaliação apresentada pela docente é 

muito importante, além disso, aponta um outro fator: o aprendizado através das 
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imagens, que muitas vezes facilita a compreensão do conteúdo que está sendo 

abordado. 

Marcelo relatou que quer continuar aprendendo cada vez mais, que a vida é 

um novo país é como um renascimento: “Quanto mais aprendo mais quero 

aprender, porque viver em um novo país é como se você nascesse, porque quando 

você obtém um ambiente de aprendizagem em um país que o faz mais envolvido na 

comunidade em que você vive.”  

Esse enunciado revela que através da linguagem é possível sentir-se mais 

entrosado, parte da comunidade. Tal importância de ter acesso a um ambiente de 

aprendizagem, o intuito de continuar a estudar e crescer profissionalmente, Marcelo 

conclui: “Eu gostaria de me tornar um professor de moda.” 

Hugo volta a tocar no assunto da abordagem do ensino de LP realizar-se 

também através de linguagem não-verbal: “Gostaria de aprender mais, acho que 

isso aumentaria as possibilidades apresentadas. O curso será mais interessante se 

for pelo audiovisual, junto com imagens. A gente só precisa de materiais para 

desenvolver nossa capacidade, nosso conhecimento e determinar-se para aprender 

o curso.”  

Para os migrantes, a assimilação da linguagem com imagens contribui como 

um instrumento facilitador de aprendizagem e compreensão dos conteúdos. 

Diante desses relatos e percepções, faz-se pertinente ao dialogismo que 

saibamos se as intenções desses migrantes, discentes das aulas de LP são 

pretensões de continuar no Brasil, em Pato Branco-PR ou não, e, porquê, pois é 

nessa reflexão que culminam os demais enunciados analisados até aqui. A seguir, 

nossa última questão de pesquisa direcionada aos discentes migrantes visa elucidar 

o que estava implícito ate então, sobre a permanência e justificativa ou motivação 

para tal decisão, seja positiva ou negativa. 

Sobre se pretendem continuar no Brasil/ Pato Branco, e por quê?  

Jean relata que: “Sim eu pretendo ficar no Brasil e em Pato Branco 

verdadeiramente.” A vontade de permanecer em Pato Branco “verdadeiramente” 

revela o gosto pela cidade, o querer ficar sinceramente no local onde se encontra. 

Da mesma forma, o desejo de permanecer também se encontra no relato de 

Ana: “Eu quero ficar aqui porque é uma cidade mais tranquila, mas não tem trabalho 
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para as estrangeira.” Entretanto, pondera sobre a questão do trabalho, 

especialmente para as mulheres, transparecendo a dificuldade encontrada. 

Expondo uma perspectiva mais otimista, Hugo vê a cidade de Pato Branco 

sob um prisma mais acolhedor, apontando que, em sua opinião, a maioria da 

população patobranquense não é racista e enaltecendo o projeto que possibilita 

aprender LP e o emprego que possibilita condições de atender às suas 

necessidades: “Eu quero ficar em Pato Branco, eu amo a cidade que é 90% de 

pessoas não racistas. Temos um projeto que quer apoiar o nosso português, pois 

encontramos pequenos empregos que nos ajudam e sem ele não poderia responder 

às nossas necessidades. Nós amamos Pato Branco.” 

O único relato divergente quanto à permanência no Brasil ou em Pato Branco, 

foi Ian, que afirma: “Não pretendo ficar em Pato Branco, no Brasil. Na verdade, eu 

gosto do Brasil, mas infelizmente se no futuro a condição trabalhista de imigrantes 

haitianos não melhorar eu vou embora para meu país. As empresas não querem 

integrar mais haitianos no mercado de trabalho e pessoal aqui da cidade não gosta 

de haitiano, trata mal.”  

Para este migrante, o fato determinante é o mercado de trabalho, que tem 

dificultado a inserção e a integração dos haitianos. Em sua opinião, as empresas 

brasileiras não querem mais contratá-los e por isso, ele pretende voltar ao Haiti, 

mesmo gostando do Brasil. Além disso, ele destaca que a população 

patobranquense não gosta de haitianos e os trata mal, o que nos indica que muito 

provavelmente tal migrantes já tenha vivenciado alguma situação de preconceito.   

Em suma, percebemos que cada migrante realizou seu ato migratório 

caracterizado nos processos da vida real, em sua eventicidade (BAKHTIN, 2014). 

De modo geral, a maioria dos migrantes considera muito importante o estudo da LP, 

porém, nem todos conseguem manter-se com assiduidade na participação das 

aulas, devido aos horários e funções desempenhadas em seus respectivos 

trabalhos.  

Salientamos também que, nesse processo dialógico, com a observação direta 

das aulas de LP, pudemos perceber que os discentes estavam em níveis diferentes 

de aprendizado, alguns demonstravam dificuldades maiores, porém, todos recebiam 

as mesmas instruções, pois não havia nivelamento nesse sentido. Contudo, todos 
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participantes da pesquisa almejam continuar seus estudos e aprofundar o 

conhecimento em língua portuguesa.  

 

o Percepções docentes 

 

Em nossa observação de aulas, as duas docentes entrevistadas ministraram 

aulas de LP para os migrantes haitianos; a primeira, idealizadora do projeto, de 

forma mais atuante, tendo em vista que a docente auxiliar está concluindo a 

graduação e não podia estar presente em todas as aulas. A intenção dos 

questionários direcionados a elas foi ampliar a reflexão sobre o tema, e ressaltamos 

que tais perguntas foram elaboradas a partir das respostas obtidas nas questões 

dos discentes, para que pudéssemos verificar, de fato, as convergências entre as 

suas percepções, estabelecendo assim uma perspectiva dialógica de análise. 

 
Onde é seu trabalho com os migrantes?  

E1: Em um Projeto de Extensão, do qual sou proponente e professora. O 

espaço físico é em uma sala de aula da PIB - Primeira Igreja Batista de Pato Branco, 

pois o projeto foi idealizado pela igreja e posteriormente realizamos uma parceria 

com a UTFPR. 

E2: Meu trabalho com os migrantes é na Primeira Igreja Batista de Pato 

Branco, um projeto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

Por que o interesse em trabalhar com essas pessoas? 

E1: O interesse na verdade surgiu dos próprios imigrantes que frequentam a 

igreja e pediram as aulas de Português. 

E2: Quando apareceu a oportunidade de trabalhar com eles, pensei ser esta 

uma forma de ajudá-los a integrarem-se melhor em nossa sociedade, já que a língua 

é um dos maiores obstáculos das diferenças culturais. 

Como se pode perceber, o interesse em aprender a língua portuguesa surgiu 

da própria demanda dos migrantes, que sinalizou a necessidade das aulas à 

docente que, mais tarde, se dispôs a idealizar o projeto. Além disso, fica claro já 

neste enunciado a preocupação de uma das docentes com a integração dos 
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migrantes, ressaltando a questão da LP, que se apresenta como um obstáculo para 

tal.   

Como é a relação deles com a língua quando chegam até você? 

E1: A maioria dos alunos que frequentaram as aulas falam e compreendem 

bem pouco a Língua Portuguesa, e, praticamente, também não escrevem. 

Conseguem fazer algumas relações porque, como possuem o Francês como 

segunda língua, estabelecem algumas associações. 

E2: No início do projeto foi bem difícil manter uma comunicação, já que o 

conhecimento deles em nossa língua era mínimo. Embora a rotatividade de alunos 

seja grande, podemos observar uma evolução em todos: eles já conseguem ler, falar 

e escrever um pouco em português. Lógico que sempre há dúvidas, mas isso em 

nenhum momento atrapalha, na verdade, é aí que eles ficam mais curiosos para 

sanarem suas dúvidas. 

Nessa questão, as dificuldades dos alunos são acentuadas pelas docentes. 

Uma delas, que possui conhecimento da língua francesa, demonstra que consegue 

estabelecer associações com os discentes através dessa “segunda língua”. Ou seja, 

se houvesse somente a possibilidade de comunicação somente pela língua 

portuguesa, o trabalho seria mais complicado, como aponta a outra docente: era 

difícil comunica-se com eles, no entanto, ela aponta que mesmo com dúvidas agora 

eles já conseguem comunicar-se utilizando as três habilidades em LP: leitura, fala e 

escrita. 

Eles relatam situações de preconceito por não saberem/conseguirem se 

comunicar claramente? O que eles relatam sobre onde isso ocorre e com que 
frequência? 

E1: Sim. Alguns alunos relataram dificuldades, principalmente, nos setores de 

saúde. Algumas mulheres relataram que, hoje, são as crianças que estão na escola 

que ajudam como intérpretes dos pais. 

E2: Comigo, particularmente, eles nunca relataram tal situação relacionada à 

língua. 

Com essas questões, queríamos compreender se os discentes migrantes 

sentiam-se à vontade para relatarem às suas professoras as mesmas dificuldades 

que haviam nos relatado em seus questionários, com relação às dificuldades e 
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preconceitos sentidos devido ao não domínio da língua portuguesa. Notamos que a 

docente que está há mais tempo com eles já obteve relatos, principalmente de 

mulheres, sobre situações vivenciadas por elas, especialmente na área da saúde. Já 

a docente auxiliar diz que os alunos, a ela, nunca relataram tais situações, embora 

nas respostas dos migrantes tenhamos verificado que isso ocorre. Em outras 

palavras, isso se deve ao fato de que os migrantes são bastante reservados, não se 

sentem confortáveis ao relatar, principalmente situações desagradáveis para 

pessoas com quem eles tenham pouco contato. 

Você acredita que um domínio maior da língua portuguesa traria 
mais/quais benefícios para a vida desses migrantes? 

E1: Eu acredito que sim, com certeza. O fato de terem maior domínio da 

Língua Portuguesa poderia torná-los mais autônomos e até melhorar a 

empregabilidade.  A comunicação tem sido entrave para que muitos empregadores 

deixem de contratar os migrantes para atuar em suas empresas. 

E2: Não acredito que apenas a língua traria mais benefícios para a vida deles, 

mas traria a oportunidade de estudar aqui no Brasil, para ingressarem em alguma 

universidade e trabalhar em algo que não envolva mão de obra barata. Muitos deles 

são graduados, mas não podem atuar aqui no Brasil, então dar a oportunidade de 

fazer uma faculdade por aqui e saírem com um diploma valido, isso ajudaria a mudar 

a vida deles.  

Nessas respostas, podemos encontrar afirmações que retomam e reafirmam 

os enunciados dos discentes: a dificuldade de comunicação que prejudica o 

trabalho, a perspectiva de que um melhor entendimento de LP proporcionaria 

melhores condições de emprego e chances de ingressar em uma 

faculdade/universidade. Além disso, em nossa pesquisa como um todo, verificamos 

que há complexas peculiaridades que dificultam um aprendizado contínuo e eficiente 

de língua portuguesa pelos migrantes haitianos, especialmente a questão de 

conciliar estudos e trabalhos extenuantes, os quais desempenham com frequência, 

ocasionando a evasão escolar. 

Segundo enunciados de discentes e docentes no decorrer de nossa pesquisa 

de campo, concluímos que, em Pato Branco, obstáculos básicos pelo não domínio 

da LP, como a fluidez de uma consulta médica, de um atendimento bancário ou no 
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comércio, dificultam a integração dos migrantes. De tal forma, uma unanimidade 

entre os migrantes e docentes é que aprender o idioma facilitaria a integração como 

um todo, e por isso consideraram tal aprendizagem como fundamental. Já aqueles 

que desejam deixar o país não o fazem apenas por uma questão econômica, mas 

relatam terem sofrido preconceito na região. 

Assim, notamos que o aprendizado da língua portuguesa figura como 

importantíssimo para os migrantes, porém ainda em segundo plano, pois como a 

prioridade e o objetivo da vinda é o trabalho, responsável por proporcionar melhores 

condições de vida como um todo, é necessário ainda uma melhoria em torno do 

ensino-aprendizagem de língua portuguesa para migrantes, reforçando a 

importância de investimento em uma educação inclusiva que, acima de tudo, é um 

direito de todos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nos últimos anos percebeu-se uma crescente procura dos migrantes pelos 

espaços de ensino, especialmente no caso dos haitianos, que se mostram cada vez 

mais atuantes e engajados no cenário educacional pertinente às suas novas 

comunidades. No entanto, a saída de seus locais de origem implica novas 

configurações sociais, marcando a relação do migrante com a língua portuguesa. 

Assim, o objetivo central desta pesquisa foi refletir sobre as manifestações de 

preconceito direcionadas aos migrantes haitianos residentes na cidade de Pato 

Branco, através da língua portuguesa.  

A problemática que apresentamos inicialmente, de que migrantes haitianos 

são vítimas de preconceito, além de sofrerem com a dificuldade de inserção social 

que é agravada pela barreira linguística, haja vista que o acesso à língua não é um 

fim, mas a principal forma de inserção na sociedade. E, partindo de discursos 

obtidos no estudo de Campo, podemos determinar que, sim: há migrantes haitianos 

inseridos em Pato Branco, os quais têm dificuldades para interagir e para imergir na 

sociedade porque não dominam a língua, em seus enunciados relatam a dificuldade 

para comunicar-se com brasileiros, para conseguirem trabalho, para lidar com 

situações cotidianas como interagir na igreja, no acesso à saúde, etc. Ou seja, tal 

barreira linguística interfere diretamente em suas relações sociais. 

Assim, nosso trabalho teve o papel de analisar manifestações de preconceito 

em relação a migrantes, especialmente quanto a haitianos. Para isso, identificamos 

no movimento migratório contemporâneo para o Brasil e para Pato Branco-PR, 

manifestações de preconceito através das diversas formas da língua: verbais, 

gestuais e escritas, na mídia e em documentos da política migratória. 

Posteriormente, investigamos o porquê da ocorrência de tais preconceitos em 

relação a migrantes, especialmente haitianos, e analisamos as percepções dos 

migrantes, discentes de um curso de LP em Pato Branco, e das docentes que 

lecionam a eles, à luz da teoria dialógica do discurso, tendo como foco os 

enunciados observados durante a pesquisa. 

De tal modo, consideramos a vivência no campo de uma importância 

fundamental para abordar nossas questões, e, por isso, este estudo foi realizado 
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através de observação no ambiente de aprendizagem, questionários realizados com 

docentes e discentes, e dados coletados em diário de campo, com posterior análise 

das informações obtidas. Nas várias questões que nos pautaram para a elaboração 

e realização deste trabalho, pudemos verificar e apresentamos como resultado as 

seguintes conclusões: por meio da língua portuguesa, os migrantes visam ocupar 

novos espaços, buscam novas interações e objetivam também uma formação 

acadêmica mais elevada, aproximando-se cada vez mais da construção de uma 

identidade pessoal permeada pelo acesso à educação e ocupação de espaços onde 

as práticas culturais e sociais pertinentes a eles sejam respeitadas. 

Com base no que observamos na cidade de Pato Branco (PR), podemos 

tecer ainda outras reflexões. Muitas vezes, os migrantes haitianos procuram modelar 

seu comportamento de forma a evitar situações com sujeitos nativos, para evitar 

vivências de preconceito. Assim, formam suas pequenas comunidades: dividem a 

mesma residência, frequentam a mesma igreja, trabalham na mesma empresa; 

enfim, buscam proximidade com outros migrantes. Tal isolamento é visto pelo senso 

comum como uma escolha espontânea, como se o próprio migrante quisesse 

restringir sua vida social. Essa visão nos leva a refletir sobre as situações de 

xenofobia, violações a direitos humanos e cortes em políticas públicas no país que 

não podem ser ignoradas, pois o preconceito designado aos migrantes é o que gera 

essa privação de convivências. Pois, ao chegar, estando desamparado pelas 

rupturas sociais e aliando as dificuldades linguísticas a seu estado migratório, sente-

se marginalizado, apartado na terra onde aportou e é apenas conhecido pela 

nacionalidade, enfim, um estrangeiro. 

Um dos problemas observados é em torno da língua institucionalizada que 

impõe uma barreira para as interações sociais em geral. No que tange aos haitianos, 

um grande impedimento na inserção social é a língua portuguesa, e é esse entrave 

para tal inserção dos migrantes que permeou nossas questões de pesquisa. De 

acordo com Fernandes e Castro (2014), os haitianos ressentem-se pelo fato da 

dificuldade em relacionar-se com os brasileiros, e por isso nos propusemos a 

investigar essa esfera social e educativa, onde eles procuram orientação para 

melhorar sua comunicação e sociabilidade.  
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Com base na pesquisa de campo, por meio do acompanhamento de algumas 

aulas de Língua Portuguesa ofertada pela Igreja Batista, por intermédio de docentes 

da Universidade Tecnológica Federal do PR, localizada na cidade de Pato Branco, 

averiguamos uma situação específica de ensino de LP, em que os discentes são 

homens e mulheres, migrantes haitianos que buscam aprender a língua para melhor 

se adaptarem ao novo contexto linguístico no qual estão inseridos, principalmente na 

questão do trabalho, o que notamos ser de extrema importância para eles, ter um 

bom desempenho para poderem se manter ativos no mercado. Os alunos, em geral, 

declararam estar satisfeitos com o ensino que recebem e demonstram reconhecer 

que um conhecimento mais abrangente de LP proporciona a eles uma qualidade de 

vida melhor. 

O presente trabalho demonstrou que a atividade docente, ao trabalhar o 

ensino de LP para com os migrantes, consiste em não considerar apenas as suas 

características enquanto migrantes, mas de atentar para o seu desenvolvimento 

como um todo, de forma que possibilite a eles que passem a ocupar espaços além 

da sala de aula e do trabalho, possibilitando o diálogo entre as diversas culturas 

existentes. Com efeito, verificou-se que o ensino e o uso da língua portuguesa têm 

as suas razões sociais e não ocorre de forma aleatória.  

Assim, ao refletirmos sobre as práticas de trabalho para os migrantes, não há 

como desvinculá-las da educação, principalmente porque existe uma grande falha 

de políticas públicas voltadas à sua inclusão educacional. Nesse sentido, Saviani 

(2007) aponta que “a relação trabalho-educação irá sofrer uma nova determinação 

com o surgimento do modo de produção capitalista.” Ou seja, o sistema no qual 

estamos majoritariamente inseridos, traz essa relação de forma indissociável. A 

educação para os migrantes deve ocorrer de forma a respeitar suas singularidades 

culturais, bem como relacionar práticas que combinem a diversidade e os 

conteúdos, assegurando a preservação de sua identidade e a oportunidade de 

exercerem trabalhos condizentes com a sua formação. Não traçamos aqui um 

panorama definitivo, pois esse fenômeno está em constante circulação, mas 

buscamos identificar e refletir sobre alguns aspectos objetivos e suscitar um 

entendimento da migração como um movimento que necessita de apoio para 
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promover avanços políticos que poderiam ajudar no que concerne à questão do 

ensino de LP para os migrantes.  

Pudemos assim verificar a extrema importância, diante da situação 

apresentada, de reformular uma política de ensino de LP para migrantes e, nesta 

direção, argumentamos sobre a necessidade do reconhecimento da atividade 

docente do ensino de LP como língua estrangeira, abordando as perspectivas 

concernentes às concepções de linguagem a partir das quais se possa, de fato, 

estabelecer e implementar uma formação docente mais coerente com a realidade 

intercultural que está posta nas interações entre migrantes e não-migrantes na 

contemporaneidade.  

Essa implementação pode contribuir com a construção de paradigmas mais 

adequados para a formação de docentes que visem ensinar a LP nesse viés, e com 

a própria educação escolar como um todo, mas, principalmente, com a atenção 

devida da educação que é de direito desses povos. 

Neste sentido, notamos ser imprescindível assegurar aos migrantes o ensino 

de LP, possibilitando uma maior autonomia e eles, sobretudo no entendimento de 

que a aprendizagem dessa “nova língua”, não implica que precisam abrir mão de 

sua tradição. Com base no que foi aqui relatado, concluímos que a aprendizagem de 

fato não é possível sem cultivar o campo do sujeito e sem respeitar as suas raízes, a 

cultura na qual ele está inscrito. Por isso devemos pensar a educação sempre em 

termos interculturais numa perspectiva que considere todas as dimensões do ser 

humano. 

Entendendo a língua como um fenômeno de constituição de ideias, 

sentimentos, percepções da realidade, emoções, logo, na construção da nossa 

linguagem está a influência do meio social, e, por isso, a necessidade da 

comunicação faz-se intrínseca aos seres humanos. Sendo assim, é de suma 

importância que os migrantes vivenciem a Língua Portuguesa, no ambiente de 

aprendizagem, mas também fora dele, como observamos em nossa pesquisa, pois 

fazendo parte da comunidade linguística de LP, poderão ocupar os espaços que 

também têm direito. Ou seja, a migração está no mundo globalizado, e vivendo em 

uma sociedade globalizada, é preciso que haja conhecimento da língua onde se está 
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inserido, pois sem ela não há diálogo para defenderem o quer que seja de seu 

interesse. 

Como uma questão verdadeiramente global, o movimento migratório requer 

grande atenção em nível universal para assegurar a prevalência dos direitos dos 

migrantes, pois entendemos que os seres humanos não se tornam desprovidos de 

seus direitos em razão de seu status migratório. Então, como somos um país 

historicamente formado por migrantes, o contexto contemporâneo da mobilidade 

humana reserva às políticas públicas a função de mitigar suas dificuldades e 

melhorar as condições de vida dos migrantes. 

O que move adiante trabalhos como o nosso, é o objetivo básico de 

realização da justiça para garantir os Direitos Humanos dos migrantes mundo afora, 

assim, não pretendemos com este trabalho esgotar o assunto, mas edificar bases e 

rumos para a continuidade das pesquisas a partir de um olhar científico profundo e 

comprometido, pois, como nos afirma Bakhtin (2014) “nosso discurso não é o 

primeiro e não será o último: tudo que é dito já o fora antes e será novamente 

(re)dito.” Assim, este trabalho não tem a pretensão de exaurir as significações 

temáticas relacionadas à migração, linguagem e preconceito, mas propomos com 

ele verificar e refletir sobre a sua configuração atual. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (MIGRANTES) 

 
Título da pesquisa: MANIFESTAÇÕES DE PRECONCEITO ATRAVÉS DA 

LÍNGUA: HAITIANOS EM PATO BRANCO – PR 
 
Pesquisadoras responsáveis pela pesquisa: Camila Correa Baptista e Maria de 
Lourdes Bernartt (orientadora) 
Local de realização da pesquisa: Pato Branco – Paraná  
Endereço, telefone do local: Via do conhecimento, km 01 – 3220-2511 
 
A) INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES:  
 
 
1. Apresentação da pesquisa: Você está sendo convidado a participar de uma 

pesquisa sobre migração e linguagem, realizada no Programa de Pós 
Graduação em Desenvolvimento Regional, na cidade de Pato Branco. Esse 
estudo irá abordar o preconceito linguístico na questão da migração com 
haitianos residentes em Pato Branco, região sudoeste do Paraná. Sua 
participação será através de respostas em entrevista. 

2. Objetivos da pesquisa: Identificar e analisar manifestações de preconceito 
linguístico a que estão sujeitos os migrantes residentes em Pato Branco, no 
tocante às interações sociais. 

3. Participação na pesquisa: Ao participar da pesquisa você será entrevistado em 
um tempo estimado de 30 minutos. 

4. Confidencialidade: Os dados que você fornecer estarão em sigilo absoluto e 
nenhum dado pessoal seu será divulgado. 

5. Riscos e benefícios:  
Riscos: Para todos os participantes há riscos mínimos de constrangimento ao 
participar das entrevistas. Se a situação dificultar a continuidade, a entrevista 
poderá será interrompida.  
Benefícios: Não há benefício direto para nenhum dos participantes da pesquisa. 
No entanto os resultados do estudo poderão gerar programas de ensino de 
português como língua estrangeira para migrantes, bem como forma de minorar 
o preconceito linguístico dos locais. 

6. Critérios de inclusão e exclusão:  
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Inclusão: Migrantes haitianos de ambos os sexos residentes em Pato Branco, 
trabalhadores formais e maiores de 18 anos.  
Exclusão: Não se aplica para nenhum dos três grupos de participantes. 

7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo: 
Você tem a liberdade de não participar e caso concorde em participar, tem o 
direito de deixar a pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo, 
retirando seu consentimento. 
Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, 
caso seja de seu interesse:  
( ) quero receber os resultados da pesquisa (email para envio : 
camilabaptista@alunos.utfpr.edu.br) 
(      ) não quero receber os resultados da pesquisa 

8. Ressarcimento e indenização 
Sua participação no estudo não implica custo financeiro de sua parte. Você tem 
o direito de ser indenizado por qualquer dano que, comprovadamente, tenha 
sofrido em função de sua participação na pesquisa, nos termos da resolução 
466/2012 CNS. 

 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por 
uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que estão trabalhando 
para assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem 
por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e será executada de forma ética. Se 
você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi 
informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Av. Sete de Setembro, 3165, 
Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-4494 e-mail: 
coep@utfpr.edu.br 
 
B)  

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter 
recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação na 
pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os 
riscos, benefícios, ressarcimento e indenização relacionados a este estudo. 
Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa 
possam ser publicados em congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos 
científicos. Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma. 
Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum 
prejuízo.  
 
Nome completo (participante): 
Passaporte:                                                              Data de nascimento:       /         /             
Endereço completo: 
Telefone para contato: 

mailto:camilabaptista@alunos.utfpr.edu.br)
mailto:coep@utfpr.edu.br
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Assinatura:                                                               Data:     /        / 
 
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas pelo 
convidado a participar da pesquisa.  
Nome completo (pesquisador):  
Assinatura:                                                                      Data:     /        / 
 
Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, você pode 
entrar em contato com ____________________, via e-mail:______________, ou 
telefone:____________  
   
Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 
Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230-
901, Curitiba-PR, Telefone: 3310-4494 E-mail: coep@utfpr.edu.br  
 
OBS: este documento deve conter 2 (duas) vias iguais, sendo uma pertencente 
ao pesquisador e outra ao participante da pesquisa.  
 

mailto:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE B – 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO (DOCENTES) 

 
Título da pesquisa: MANIFESTAÇÕES DE PRECONCEITO ATRAVÉS DA 

LÍNGUA: HAITIANOS EM PATO BRANCO – PR 
 
Pesquisadoras responsáveis pela pesquisa: Camila Correa Baptista e Maria de 
Lourdes Bernartt (orientadora) 
Local de realização da pesquisa: Pato Branco – Paraná  
Endereço, telefone do local: Via do conhecimento, km 01 – 3220-2511 
 
B) INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES:  
 
 
2. Apresentação da pesquisa: Você está sendo convidado a participar de uma 

pesquisa sobre migração e linguagem, realizada no Programa de Pós 
Graduação em Desenvolvimento Regional, na cidade de Pato Branco. Esse 
estudo irá abordar o preconceito linguístico na questão da migração com 
haitianos residentes em Pato Branco, região sudoeste do Paraná. Sua 
participação será através de respostas em entrevista. 

3. Objetivos da pesquisa: Identificar e analisar manifestações de preconceito 
linguístico a que estão sujeitos os migrantes residentes em Pato Branco, no 
tocante às interações sociais. 

4. Participação na pesquisa: Ao participar da pesquisa você será entrevistado em 
um tempo estimado de 30 minutos. 

5. Confidencialidade: Os dados que você fornecer estarão em sigilo absoluto e 
nenhum dado pessoal seu será divulgado. 

6. Riscos e benefícios:  
Riscos: Para todos os participantes há riscos mínimos de constrangimento ao 
participar das entrevistas. Se a situação dificultar a continuidade, a entrevista 
poderá será interrompida.  
Benefícios: Não há benefício direto para nenhum dos participantes da pesquisa. 
No entanto os resultados do estudo poderão gerar programas de ensino de 
português como língua estrangeira para migrantes, bem como forma de minorar 
o preconceito linguístico dos locais. 

7. Critérios de inclusão e exclusão:  
Inclusão: Migrantes haitianos de ambos os sexos residentes em Pato Branco, 
trabalhadores formais e maiores de 18 anos.  
Exclusão: Não se aplica para nenhum dos três grupos de participantes. 

8. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo: 
Você tem a liberdade de não participar e caso concorde em participar, tem o 
direito de deixar a pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo, 
retirando seu consentimento. 
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Você pode assinalar o campo a seguir, para receber o resultado desta pesquisa, 
caso seja de seu interesse:  
( ) quero receber os resultados da pesquisa (email para envio : 
camilabaptista@alunos.utfpr.edu.br) 
(      ) não quero receber os resultados da pesquisa 

9. Ressarcimento e indenização 
Sua participação no estudo não implica custo financeiro de sua parte. Você tem 
o direito de ser indenizado por qualquer dano que, comprovadamente, tenha 
sofrido em função de sua participação na pesquisa, nos termos da resolução 
466/2012 CNS. 

 
ESCLARECIMENTOS SOBRE O COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 
O Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP) é constituído por 
uma equipe de profissionais com formação multidisciplinar que estão trabalhando 
para assegurar o respeito aos seus direitos como participante de pesquisa. Ele tem 
por objetivo avaliar se a pesquisa foi planejada e será executada de forma ética. Se 
você considerar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você foi 
informado ou que você está sendo prejudicado de alguma forma, entre em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR). Av. Sete de Setembro, 3165, 
Rebouças, CEP 80230-901, Curitiba-PR, telefone: 3310-4494 e-mail: 
coep@utfpr.edu.br 
 
B)  

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter 
recebido respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação na 
pesquisa e, adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo, a natureza, os 
riscos, benefícios, ressarcimento e indenização relacionados a este estudo. 
Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa 
possam ser publicados em congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos 
científicos. Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma. 
Estou consciente que posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum 
prejuízo.  
 
Nome completo (participante): 
RG:                                                              Data de nascimento:       /         /             
Endereço completo: 
Telefone para contato: 
Assinatura:                                                               Data:     /        / 
 
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e 
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas pelo 
convidado a participar da pesquisa.  
Nome completo (pesquisador):  
Assinatura:                                                                      Data:     /        / 

mailto:camilabaptista@alunos.utfpr.edu.br)
mailto:coep@utfpr.edu.br
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Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, você pode 
entrar em contato com ____________________, via e-mail:______________, ou 
telefone:____________  
   
Comitê de Ética em Pesquisa que envolve seres humanos da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná (CEP/UTFPR) 
Endereço: Av. Sete de Setembro, 3165, Bloco N, Térreo, Rebouças, CEP 80230-
901, Curitiba-PR, Telefone: 3310-4494 E-mail: coep@utfpr.edu.br  
 
OBS: este documento deve conter 2 (duas) vias iguais, sendo uma pertencente 
ao pesquisador e outra ao participante da pesquisa.  

 

APÊNDICE C – 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIOS APLICADOS AOS MIGRANTES 
 

 

o Nos fale um pouco sobre sua relação com a migração: é a primeira vez 

que migra, já migrou antes? 

o Por que escolheu o Brasil e como chegou até aqui? Como chegou até 

Pato Branco? 

o Quando chegou aqui, quais foram as suas maiores dificuldades?  

o Você sente que não conhecer a língua dificulta mais ainda as coisas? 

As pessoas evitam conversar com você... 

o Em que ambientes sente mais dificuldade de se comunicar? No 

trabalho, no comércio, na saúde, na igreja... 

o Você já teve condições de aprender a língua portuguesa? Onde, quem 

ofereceu? 

o Gostaria de aprender mais? Acha que isso diminuiria as dificuldades 

apresentadas? Onde gostaria do ensino... em que condições.... 

o Pretende ficar em Pato Branco/no Brasil? Sim/Não? Por quê? 

 

mailto:coep@utfpr.edu.br
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APÊNDICE D – 

ROTEIRO DE QUESIONÁRIOS APLICADOS AOS DOCENTES 
 

o Onde é seu trabalho com os migrantes? 

o Por que o interesse em trabalhar com essas pessoas? 

o Como é a relação deles com a língua quando chegam até você? 

o Eles relatam situações de preconceito por não saberem/conseguirem 

se comunicar claramente?  

o O que eles relatam?  

o Onde isso ocorre? Com que frequência? 

o Você acredita que um domínio maior da língua portuguesa traria 

mais/quais benefícios para a vida desses migrantes? 
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ANEXOS 

ANEXO A – PROJETO DE PORTUGUÊS PARA FALANTES DE 
OUTRAS 
LÍNGUAS
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ANEXO B – TEXTO DA PRIMEIRA SEMANA 
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ANEXO C - ATIVIDADES 
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ANEXO D – ATIVIDADES GRAMATICAIS 
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ANEXO E – TEXTO 
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ANEXO F – TEXTO AULA 
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