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RESUMO 

Nos últimos anos, o Brasil passou a receber um número significativo de imigrantes que aqui 

desembarcam em busca de melhores condições de vida. No processo de inclusão desses 

imigrantes seus direitos básicos devem ser respeitados e garantidos, proporcionando uma 

inclusão humanizada. Muitos imigrantes que chegam ao Brasil pelo Oceano Pacífico 

desembarcam na cidade de Porto Velho (Rondônia) aqui permanecendo, fixando moradia. 

Sendo o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) uma instituição de que oferece gratuitamente 

cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, graduações e cursos subsequentes, decidimos 

compreender o que está sendo feito para a inclusão dos alunos estrangeiros no IFRO, Campus 

Calama. Nesse contexto, esta pesquisa, qualitativa fenomenológica, busca analisar os 

principais fatores que envolvem a matrícula, inclusão escolar, permanência e êxito dos alunos 

estrangeiros matriculados nos cursos do IFRO. Assim, como objetivos específicos procurou-

se verificar alternativas para a inclusão escolar dos alunos estrangeiros nos cursos oferecidos 

pelo IFRO Campus Calama, sugerindo possíveis formas de intervenção e apontar 

encaminhamentos necessários para promover de fato a inclusão escolar a alunos estrangeiros 

nos cursos. Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa-ação com abordagem 

qualitativa fenomenológica, dividida nas fases de diagnóstico e ação. Os instrumentos 

utilizados foram: análise documental, observação indireta e encontros com o grupo focal. 

Nessa trilha, a pesquisa contou com a participação de uma aluna e alguns profissionais do 

IFRO que se tornaram protagonistas na avaliação e planejamento de ações de inclusão escolar 

que respeitem a diversidade e singularidades, promovendo assim uma educação humanizada e 

de qualidade aos alunos estrangeiros. Foram realizados dois encontros presenciais, sendo que 

as discussões e reflexões do grupo focal resultaram na elaboração de um Caderno de 

Orientações para os alunos estrangeiros, caderno este que será oferecido ao IFRO para 

apreciação, confecção e distribuição. Por fim, observamos que ainda não há uma Política de 

Inclusão no IFRO, o que compromete a inclusão desses alunos. Os participantes da pesquisa 

acreditam que o IFRO deve elaborar o quanto antes uma Política de Acolhimento aos alunos 

estrangeiros, pois nos próximos processos seletivos organizados pela Instituição, certamente 

serão aprovados candidatos estrangeiros e que precisarão de um acolhimento eficaz, 

sobretudo na fase do processo seletivo.  

Palavras-chave: Educação escolar. Inclusão. Diversidade. Alunos haitianos. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, Brazil has started to receive a significant number of immigrants who come 

here in search of better living conditions. In the process of including these immigrants, their 

basic rights must be respected and guaranteed, providing humanized inclusion. Many 

immigrants arriving in Brazil through the Pacific Ocean come to the city of Porto Velho 

(Rondônia), staying here and settling in. Since the Federal Institute of Rondônia (IFRO) is an 

institution that offers free technical courses integrated to high school, graduations and 

subsequent courses, we decided to understand what is being done for the inclusion of foreign 

students in IFRO, Campus Calama. In this context, this research, qualitative 

phenomenological, seeks to analyze the main factors that involve enrollment, school 

inclusion, permanence and success of foreign students enrolled in IFRO courses. Thus, as 

specific objectives, we sought to verify alternatives for the school inclusion of foreign 

students in the courses offered by the IFRO Campus Calama, suggesting possible forms of 

intervention and pointing out the necessary steps to promote in fact school inclusion for 

foreign students in the courses. To achieve the proposed objective, an action research was 

carried out with a qualitative phenomenological approach, divided into the phases of 

diagnosis and action. The instruments used were: document analysis, indirect observation and 

meetings with the focus group. Along this path, the research included the participation of a 

student and some IFRO professionals who became protagonists in the evaluation and planning 

of school inclusion actions that respect diversity and singularities, thus promoting a 

humanized and quality education to foreign students. Two face-to-face meetings were held, 

and the focus group discussions and reflections resulted in the elaboration of a Guidance 

Booklet for foreign students, which will be offered to IFRO for appreciation, preparation and 

distribution. Finally, we note that there is still no Inclusion Policy at IFRO, which 

compromises the inclusion of these students. Research participants believe that IFRO should 

develop a Reception Policy for foreign students as soon as possible, as in the next selection 

processes organized by the Institution, foreign candidates will certainly be approved and will 

need an effective reception, especially in the selection process phase. 

 

Keywords: School education. Inclusion. Diversity. Haitian students. 
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 PRIMEIRAS PALAVRAS... 

 

Estive em Cuiabá, na UFMT, também em bancas avaliadora de teses e dissertações 

de outros programas de Pós-Graduação, feitas sobre estas pessoas em condição de dignidade 

surpreendente, que possuem uma noção de grandeza que contrasta com as formas sórdidas e 

cruéis do tratamento daqueles que se consideram melhores por não serem negros e, 

principalmente, por não serem negros haitianos.  

Saindo do portão da minha casa, há um vizinho e ao lado dele uma república de 

haitianos, que também compartilham com outras pessoas o espaço. Nos cruzamos 

frequentemente, não apenas no dia a dia, são meus vizinhos, mas nos cruzamos nos 

Supermercados, padarias etc. Preciso contar uma a história a Luciana... de minha enorme 

desproporção de carinho por este povo. 

São BANTOS e, sob muitas formas na terra onde nasci de parto feito em casa, no 

meio das montanhas, no mato, estava abraçado por seus remanescentes - que povoam ainda 

minha terra e não tinham ainda conquistado o Haiti. Nem antes tinham organizado Palmares. 

Nem sofrido a mais perversa das escravidões no Maranhão. Nem passados pela Minas de 

Minas Gerais. Foram os que ficaram nas salinas e nos matadouros e produtores de charque. 

Migraram para favelas, cortiços e para as fazendas no Rio Grande do Sul. Organizaram suas 

revoltas, porque não eram negros cativos por dentro; e continuam sendo livres e fiéis à sua 

doçura em face da pretensa civilização de morte e mortífera que organizamos chamada 

“branquidade”.  

Esses comentários que faço são minha homenagem, sobretudo, a este povo que passa 

domingos em rodas parecidas com o jogo de “truco”; pondo, em uma das vítimas, 

prendedores de roupa nas orelhas que tinha equivalência ao aurículo-cultura usada 

milenarmente por eles e elas na sabedoria do conhecimento ancestral dos meridianos do 

corpo. 

Acredito, Luciana e Fábio, que o trabalho de vocês tem uma capacidade de, para 

além de acompanha-los, buscar diminuir a desistência, torna-los acolhidos como deve 

acontecer com todo ser vivo que faça parte do universo. E, quando falo vivo, falo também dos 

inanimados. Todo o universo lateja de amor e precisa ser amado, reconhecido, pois nos 

salvam por dentro, com os minerais que necessitamos para continuar vivendo, nos 

expressando, lutando e amando. São as coisas que não temos em nós por nossa incompletude, 
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e que precisamos descobrir que somos dons dos OUTROS E OUTRAS e não poderemos 

viver sem eles e elas. E, no que tange, sobretudo, à diferença, as grandes diversidades têm 

maior importância que as onipresenças daquilo que nos cerca, nos acolhe e não nos larga, 

porque de certa forma são nossas. 

Reconhecer, como dizia Dom Helder, na noite mais escura o rosto de qualquer outra 

pessoa, como irmã! Reconhecer, em qualquer pedrinha pacata a importância dela na nossa 

vida. Ela me acolhe, ela me abraça, ela se comunica com uma linguagem que não me é 

acessível, por todas as coisas! Diz, Paulo, nos Hebreus, em Colossenses e em Filipenses, as 

que estão na terra e debaixo da terra, gemem aguardando a parição de todas as coisas neste 

parto dos filhos de Deus que oferece ao Pai, como dádiva de sua criação. 

Parece-me Luciana que, efetivamente, conseguiste uma proposta inédita que é abrir o 

espaço para que se possa efetivamente tomar a falta do acolhimento viável, por formas que 

poderão transformar-se, também possíveis, como produção artística de graffitis, desenhos, 

histórias cotidianas e, inclusive, ver dimensões lúdicas no cotidiano da entre-ajuda, das festas, 

dos jogos, dos brinquedos, da dança, do canto e do culto. Formas que teriam como política a 

divulgação via universidade, com valor acadêmico. Que também comunicassem valores 

transmitidos pelos mais idosos aos mais jovens, homens e mulheres e utilização da pintura em 

guache ou anilina, e que promova nas pessoas a remoção do estranhamento. 

As pessoas não conhecem, pelo qual temem. E as pessoas mais abandonadas são 

consideradas selvagens, no sentido perverso que lhes dão os ilustrados, traiçoeiro, maus, 

perigosos, animalescos, cruéis. Não percebem as coisas lindas, a cultura no seu interior. 

A produção do canto dos africanos e seus descendentes promovem a paz! Eles são 

cantores e músicos natos. Dominavam pelo contato com orientais, o que era comum também 

nos negros moçárabes, a anotação musical. Fazer banda com músicas e mostrar a tradução do 

que se canta. Penso que eles são festivos, mas tímidos. Mas são senhores da estética. Acho 

que aprenderão todas as outras coisas, se o espaço escolar acolher o lado jocoso, brincalhão, 

de histórias contadas. 

Quero ressaltar que tive a alegria de participar de duas teses e duas dissertações sobre 

os Haitianos, uma delas com detalhes muito impressionantes da política brasileira mormente 

da ênfase dada ao Presidente Lula, que trouxe a esperança do Haiti tendo o Brasil como casa, 

seria o seu país, efetivamente. No entanto, eles continuaram alheios a quase todos os direitos 

que o Brasil tinha acenado, pois havia um interesse muito distinto da plena integração em 
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função da diferença, dos preconceitos, das necessidades mais imediatas e assim por diante; 

mas, sobretudo, pelas dificuldades de os brasileiros tratarem haitianos com dignidade 

necessária. Na UFMT tivemos uma senhora que dominava magnificamente o francês. Ela era 

da Faxina da Universidade, mas também havia sido contratada por um conjunto de alunos e 

alunas do PPGE para aulas de conversação em francês. 

Devo dizer que a estrutura do seu trabalho está muito cuidadosa, de informes, 

resumos, apresentação, organização de blocos em ordem excelente; o que cada bloco 

destacaria, quais as informações que punham o ordenamento das necessidades a se colocar em 

uma dissertação. Foi muito feliz na exposição impressionante do IFRO, e com detalhes. Foi 

magnífica também a exposição dos boletins, documentos, certificações comparativas do 

histórico, e também da área de diagramas (é assim que se chama feito pela mestranda) com 

competência que é parte também do seu espaço de contribuição no corpo organizativo da 

Universidade.  

A linguagem direta, simples, bonita, português com excelência, informações 

necessárias, todas muito bem redigidas. Penso que já alcança um nível extraordinário para 

dissertação, sobretudo porque consegue mostrar o conjunto de percepções que tem, com 

distanciamento necessário, e também de prover coisas mais fundamentais como o 

acolhimento, e as técnicas preciosas de jogos, encontros, lazer na própria universidade, 

atividades culturais próprias que permitam conhecer o cotidiano da vida da cultural. Era 

importante que algumas fotos, ou mesmo vídeos, cujo link pode ser posto em rodapé, 

permitissem aos leitores/as do seu trabalho poder ‘passear’ no Haiti. Acredito porque li, que o 

último furacão, por milagre deixou praticamente o Haiti intacto, segundo testemunho do um 

dos militares que não acreditava que o estrago feito não dizimaria o Haiti.  

 A questão da educação, comentei que é de agências particulares que usam o espaço, 

o Haiti, sem reponsabilidade, pois não eximem do que, em outros lugares, estas mesmas 

agências por exigência posta pela população de outros países, o que não acontece no Haiti.  

É importante saber que os haitianos são BANTOS, BANTU... povo africano que veio 

para o Brasil Colonial pelas correntes marinhas... chegaram no sul do Rio Grande do Sul, 

onde existem hoje espécie de Sambaquis, fruto da presença deles na região próxima ao mar 

que banha a cidade de Rio Grande, nominada Herval do Oeste. Foram aprisionados para 

trabalho nas Minas, sobretudo na região de Pelotas, Piratini, Camaquã... Eram como Bantus 

guerreiros, e se pode ver no Rio Grande do Sul, mulheres e homens que são da mesma etnia, 
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vamos dizer assim. Nas charqueadas, que foi a principal fonte economia e que era feita pelo 

sal do mar, eles sofreram muito a pontos de utilizar o açúcar para se livrar da queima do sal 

que destruía o corpo.  

Os alimentos da minha terra, Pelotas, que tem hoje a FENADOCE, festa de doces 

que se baseiam completamente em ovos, ovos moles, ambrosia, fios de ovos... quase todos 

utilizam  a gema que era o que era historicamente rejeitada, pois as roupas vindas da Europa, 

com ÊNFASE da França, como saias engomadas, atendendo os padrões de roupas das 

mulheres; camisas especiais dos homens, necessitavam da clara de ovos para manterem a 

beleza... Assim, as gemas eram postas fora. E delas, complementadas com açúcar, surgiram 

doces de muitas formas, todos feitos com gemas de ovos e raramente de clara.  

Por outro, também as frutas em caldas que se tornaram tradição de Pelotas do Rio 

Grande do Sul, mas que eram voltadas para diminuírem a corrosão do sal. Ali se desenvolveu 

a arte de doces de calda pelos negros Bantus. Com a destruição do corpo pelo sal das 

charqueadas eles se revoltaram, iniciando a guerra de guerrilhas e se deslocaram para Minas 

Gerais onde implantaram, na tradição mineira, seus doces... O curioso também, é que de lá 

eles foram para fundar Palmares... Palmares foi uma república popular democrática aberta às 

diferenças, aos que se refugiavam para viver em Paz e com justiça.  

Um companheiro meu, Padre Jesuíta criado como irmão, tinha toda estrutura familiar 

de origem Bantu. Seu testemunho como Jesuíta, publicado na Revista da Unisinos, descrevia 

que ele sentia no sangue a desejo da luta...Seu avô deixou em Pelotas uma bandeira, que está 

na biblioteca, e que traz as letras LC (Libertar os Cativos), representando a luta do povo. 

Simplicando... este jesuíta chamado João Manoel Lima Mira (Joca), foi meu companheiro de 

infância. Estudamos sentados em uma carteira dupla a I, II e III série ginasial. Era teólogo 

místico, fez sua entrada no Candomblé, como Pai de Santo (mesmo sendo um Jesuíta), 

terminou se filiando aos grupos Japoneses de Monges da Floresta e também aos grupos 

Xintoístas da China. Faz parte da linha ancestral dos monges YAMABUSHI (considerados no 

Japão como Monges Feiticeiros da Floresta na qual ninguém entra). Foi o único ocidental a 

fazer parte deste agrupamento que era só composto por Japoneses e, logicamente, todos 

brancos. Joca foi o único negro a pertencer a Hierarquia dos Yamabushi.  

Foi o único ocidental a fazer parte da Associação Brasil-China que tem um espaço 

em Florianópolis. Era historiador e sua tese era a cerca do Negro no Período Colonial no 

Brasil. Era na Universidade de Sofia que ele realizava a cerimônia do chá. Ele foi entrevistado 
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pelo Jô Soares e sua entrevista foi por quatro vezes reprisada. Importante, tem várias 

entrevistas dele no IHU e na Revista da Unisinos, pois ele morreu como Jesuíta. Ficou em 

Cuiabá muito pouco tempo na Igreja do Rosário. Não aguentou o racismo de Cuiabá.  

Lembrem que em Palmares eles resistiram anos a fio a guerra. Com a derrota dos 

Palmares foram para o Maranhão. Lembram que os ‘Tambores do Maranhão’ eram 

divindades, eram sua principal forma de luta e resistência. De lá foram para o Haiti. Ao 

tomarem o Haiti, derrotaram o Exército Inglês.  

Napoleão depois de fazer guerra em tudo que foi lugar da Europa, desceu de 

Espanha, Portugal e entrou no Haiti. Mas, depois de anos de guerra, os haitianos fizeram 

Napoleão correr. Vejam que o projeto político, tanto em Herval, Pelotas, Minas Gerais, 

Palmares, Maranhão e Haiti sempre foi um projeto democrático popular.  

Na verdade, a primeira Revolução Popular Democrática da América Latina, no 

Ocidente, realizou-se quase sessenta anos antes de todas as outras que floriram na Europa com 

o socialismo de inspiração russa em 1917. Ela mostrou a possibilidade de um sistema voltado 

à comunidade, à igualdade, aos direitos por igual, ao respeito às formas matriciais, sem 

patriarcado.  

Sempre digo, com esse povo a gente precisa considerar que eles trazem no corpo, na 

disciplina, na bondade, na beleza, na palavra sem mentir, no coração sem medo... aquilo que é 

nosso sonho universal de ligação com a TERRA como mãe e a partir dela toda a bondade e 

justiça, e resiliência e resistência sem medo...  

 

Com muito carinho, 

Passos. 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto elaborado por Luiz Augusto Passos, membro externo da banca e lido em 23 de maio de 

2019, data da qualificação desta Dissertação). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a educação tem dimensões continentais e grande diversidade regional e 

cultural. Aproxima as pessoas ao promover o fortalecimento da formação de jovens 

(BRASIL, 2013). Assim, rever a minha própria trajetória profissional é sempre uma 

oportunidade interessante. É um momento em que paramos para refletir sobre o caminho que 

vimos trilhando na direção tanto da nossa realização profissional quanto da nossa 

contribuição, nesse campo, ao desenvolvimento das comunidades e da sociedade das quais 

fazemos parte; e, como diz Cunha (1977, p. 4) “As narrativas têm sido usadas como um 

instrumental de coleta de dados”. 

É com essa frase que eu aproveito para tecer pequenos relatos de minha vida 

escolar... tive um Ensino Fundamental maravilhoso, em uma escola particular evangélica 

chamada “Instituto Evangélico de Educação Paul Aenis” na zona sul de Porto Velho. Estudei 

do Pré I até a então 8ª Serie. Tive que sair, pois não tinha Ensino Médio lá. Então embarquei 

em um Ensino Médio foi encantador, estudava no Centro de Ensino Classe A, no centro de 

Porto Velho.  

Em toda a minha vida escolar, sempre fui apaixonada pela matéria História, seja 

História Geral, do Brasil ou de Rondônia. Conhecer minorias, principalmente estudar sobre os 

índios sempre fez (e faz!) meus olhos brilharem. Logo que eu recebia minhas apostilas, ia 

logo pra parte de História e fazia inclusive os exercícios antes do tempo.  

É essencial lembrar que “experiência e narrativa se imbricam e se tornam parte da 

expressão de vida de um sujeito” (CUNHA, 1997, p. 3). Assim, vários professores do meu 

Ensino Médio, o qual cursei integralmente no Centro de Ensino “Classe A”, uma escola 

privada de Porto Velho/Rondônia, me mercaram afetivamente. As lembranças mais doces 

invadem a minha mente... dois deles são memoráveis. O primeiro professor do meu Ensino 

Médio quem me dá um gosto de ímpar nostalgia é o professor Nazareno, o “polêmico” mestre 

Nazareno. Para mim sempre foi um excelente professor, independente do que diziam e ainda 

dizem dele. Na sala de aula ele sempre deu um “show”. 

Lembro-me especialmente da primeira redação que fiz no primeiro ano no Colégio 

Classe “A” (meu jardim de infância e Ensino fundamental eu estudei em um colégio chamado 

Escola Evangélica chamada “Paul Aenis” que fica na zona sul de Porto Velho). O professor 

Nazareno, professor de Redação, havia passado uma redação a ser feita e entregue... não me 
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recordo o tema agora... e na aula seguinte, quando ele foi entregar as redações corrigidas ele 

deixou minha redação por último... lembro quem pensei: “ou tirei zero ou foi dez”...       

Felizmente, eu fui a única da sala a “tirar dez” sem nunca ter ouvido falar em 

professor Nazareno, muito menos como eu deveria redigir uma redação que lhe agradasse. 

Fiquei muito feliz. Conquistei-o de cara! Sempre amei escrever e fui feliz nos 3 anos que tive 

tal professor me ensinando. Sempre consegui tirar “dez” ou “nove e meio” no decorrer dos 3 

anos que fui sua aluna... “O professor constrói sua performance a partir de inúmeras 

referências. Entre elas estão sua história familiar, sua trajetória escolar e acadêmica, sua 

convivência com o ambiente de trabalho, sua inserção cultural no tempo e no espaço” 

(CUNHA, 1997, p. 3). 

 Com esta ideia em mente, outro professor do Ensino Médio que me encanta ainda 

hoje é o professor Carlos Moreira, meu professor de Literatura do Ensino Médio... que 

professor! Lembro-me de sua voz declamando os mais variados poemas, poesias e narrativas. 

A paixão que ele demonstrava pela matéria que lecionava me fascinava! Que benção ter sido 

sua aluna! 

Desta feita, é importante ressaltar que “a perspectiva de trabalhar com as narrativas 

tem o propósito de fazer a pessoa tornar-se visível para ela mesma” (CUNHA, 1997, p. 3). 

Como é bom relembrar dois professores magníficos! Agradeço a oportunidade de poder 

compartilhar lembranças tão doces. 

Com muito esforço e gratidão ingressei em 2008 na Fundação Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR), para fazer o curso de Informática. Porém tranquei o curso, pois não me 

dei bem na área de exatas. Também em 2008 comecei simultaneamente meu curso de Direito 

no ILES/ULBRA-PVH e fiz ainda durante dois anos os dois cursos ao mesmo tempo. Me 

formei em Direito no ano de 2012. Passei no exame da OAB em 2014 e me tornei advogada 

em 2015. 

Em 2013 fiz concurso para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia (IFRO) Campus Calama e passei em 2º lugar para o cargo que me inscrevi. Assim, 

trabalho atualmente no IFRO desde julho de 2013, no qual ocupo o cargo de assistente de 

alunos. Nos últimos anos tenho, ao lado de excelentes alunos, convivido com um número 

crescente de discentes que alavancam suas carreiras ao se empenharem com afinco nos 

estudos. Por isso, estar diariamente com eles motiva-me a ir além, especialmente também por 

conviver com alunos pertencentes aos grupos classificados como “minorias”. 
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Profissionalmente, é um desafio muito grande exercer esta profissão em uma escola técnica 

que desconhece a função deste profissional. Na verdade, a categoria busca ainda uma 

identidade. 

Rever a minha trajetória profissional é uma oportunidade estimulante, visto que sou 

desta terra, minha Porto Velho tão querida e agradeço a Deus por cada professor que tive. Sou 

capaz de reconhecer todos... ainda me recordo do nome de praticamente todos, do Jardim às 

minhas Graduações... Diz Cunha (2015, p. 2) que o homem vive em movimento. O faz em 

busca de abrigo, de alimento, em busca de uma melhor condição de vida, na luta pela sua 

sobrevivência, seja em pequenos grupos ou até grandes populações.  

Lembrei-me de minhas experiências enquanto assistente de aluno, e sim, enquanto 

educadora fora de sala de aula e refleti sobre os desafios que são lançados sobre essa função, 

principalmente no que diz respeito a conviver e ouvir o outro e ao mesmo tempo aprender 

com o outro. Enfim, assim como eu tive uma passagem positiva pelas escolas onde estudei, 

hoje, de igual modo, trabalhando em uma escola, desejo que os alunos com quem lido 

diariamente também tenham uma boa experiência escolar, sobretudo aqueles que precisam de 

uma atenção a mais, as minorias. Destes grupos de minorias, me chamou a atenção os grupos 

de imigrantes que tem chegado à Porto Velho/RO. Assim, surgiu a vontade de estudar os 

haitianos. Um porto importante trazido por Tardif (2014, p. 244) nos leva a refletir que, 

Seremos reconhecidos socialmente com sujeitos do conhecimento e verdadeiro 

atores sociais quando começarmos a reconhecer-nos uns aos outros como pessoas 

competentes, pares iguais que podem aprender uns com os outros. Diante de outro 

professor, seja ele do pré-escolar ou da universidade, nada tenho a mostrar ou a 

provar – mas posso aprender com ele como realizar melhor nosso ofício comum. 

 

Do ponto de vista pessoal, surgiram várias indagações por ser esta pesquisadora 

assistente de aluno do IFRO - Campus Porto Velho Calama; no decorrer do tempo, dos mais s 

de seis anos exercendo essa função, manifestaram-se mais indagações ainda. Assim a 

pergunta que suleia a pesquisa é: “O que está sendo feito para incluirmos alunos estrangeiros 

no IFRO Campus Calama?” E mais, estes alunos estão de fato incluídos no âmbito do IFRO? 

O que pode ser feito para melhorar o processo de inclusão escolar destes alunos? Quais 

alternativas podem ser tomadas para promover a inclusão dos alunos estrangeiros nos cursos 

oferecidos pelo IFRO Campus Calama? Quais encaminhamentos são necessários para 

promover de fato a inclusão escolar a alunos estrangeiros nos cursos? 
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A importância de se propor uma pesquisa-ação, com base na Fenomenologia 

Merleaupontyana é tentar compreender os fenômenos que envolvem a inclusão e garantia de 

direito dos estrangeiros a partir de um olhar humanizado, considerando seus significantes e 

compreendendo-os como seres humanos globais, com direitos e deveres que extrapolam as 

fronteiras. Assim, para Merleau ponty, 

[...] qualquer definição de mundo seria apenas uma caracterização abstrata que nada 

nos diria se já não tivéssemos acesso ao definido, se não o conhecêssemos pelo 

único fato de que somos. É na experiência de mundo que todas as nossas operações 

lógicas de significação devem fundar-se, e o próprio mundo não é portanto uma 

certa significação comum a todas as nossas experiências, que leríamos através delas, 

uma ideia que viria animar a matéria do conhecimento (MERLEAU-PONTY, 2011, 

p. 440). 

 

Pesquisar a política de inclusão escolar de alunos estrangeiros no IFRO significa sentir 

seus anseios, dores e desejos. “Nesse sentido, a busca da Fenomenologia é mostrar uma 

plataforma universal entre nossa condição humana universal e as dimensões que nos 

aproximam” (QUEIROZ, PASSOS, 2014, p. 27). 

A inclusão escolar de alunos estrangeiros se faz necessária porque o IFRO não pode 

mais ignorar esta pendência, ou deixar para que um grupo de profissionais selecionados para 

participar de uma comissão, resolvam o assunto e elaborassem uma Política de inclusão da 

noite para o dia. Era preciso uma conversa inicial apontando a questão, bem como a sua 

urgência. 

Dessa forma, presente estudo apresenta um apanhado de anotações com base em 

observações feitas sobre o processo de inclusão escolar de alunos estrangeiros, quando estes 

fazem algum curso no IFRO – Campus Porto Velho Calama. E, desta feita, surgiu o objetivo 

geral deste trabalho, que é analisar os principais fatores que envolvem a matrícula, inclusão 

escolar, permanência e êxito dos alunos estrangeiros matriculados nos cursos do IFRO. 

Assim, como objetivos específicos procurou-se verificar alternativas para a inclusão 

escolar dos alunos estrangeiros nos cursos oferecidos pelo IFRO Campus Calama, sugerindo 

possíveis formas de intervenção e apontar encaminhamentos necessários para promover de 

fato a inclusão escolar a alunos estrangeiros nos cursos. 

É possível afirmar que os estudos sobre a temática de alunos estrangeiros têm si 

ampliado no meio acadêmico, geralmente relacionado ao processo de inclusão escolar. No 

entanto, existem poucos trabalhos regionais sobre o tema, que inclui os alunos estrangeiros 

haitianos nos institutos federais, tema então que se torna oportuno para esta pesquisa. Já 
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vimos trabalhos que abordam os alunos haitianos e seu processo de inclusão em escolas de 

nível fundamental, em escolar de nível médio no âmbito estadual, mas na educação 

profissional este trabalho será um dos pioneiros. Procuramos verificar iniciativas em Porto 

Velho e no IFRO Campus Calama que foram iniciadas em meados de 2011, logo que os 

haitianos chegaram à Porto Velho, capital de Rondônia. Felizmente, alguns desses projetos de 

acolhimento ainda estão sendo executados e outros tem surgido, graças à solidariedade de 

professores e alunos. 

Marcado ao longo de sua história por dominações estrangeiras, governos ditatoriais e 

golpes de estado, o Haiti, foi levado a ganhar o nada agradável título de país mais pobre da 

América. Como se não bastassem os problemas socioeconômicos, o povo haitiano sofreu em 

2010 uma tragédia natural que praticamente desintegrou o país, gerando um cenário 

catastrófico de mortes, destruição e incertezas para o sofrido país caribenho (DUTRA; 

SILVA, 2016).   

Para Castro, Bernart e Baptista (2016) são necessárias políticas públicas que possam 

assegurar aos imigrantes haitianos condições básicas de sobrevivência. Visualiza-se que ainda 

são discriminados em âmbito social, cultural e por isso, encontram dificuldade de inserção na 

educação brasileira. Em virtude dos vários tipos de alunos que estudam atualmente no 

Campus Calama, como deficientes físicos, com mobilidade reduzida, com baixa visão, com 

perda auditiva mista, com autismo leve, dislexia, déficit de atenção, entre outros, alguns 

desses alunos não são acolhidos verdadeiramente por causa das suas especificidades. Por 

exemplo, temos o caso dos alunos que tem mobilidade reduzida ou deficiência física e se 

deparam com várias barreiras arquitetônicas do prédio do Campus. Deduzimos que também é 

o caso dos alunos estrangeiros e, mais especificamente, os alunos haitianos.  

A inclusão escolar de alunos imigrantes nos cursos do IFRO tem preocupado a 

direção geral, os departamentos e a equipe de professores da instituição. Sabe-se que os 

artigos, dissertações e teses realizados sobre o tema são relacionados apenas ao ensino 

fundamental, médio e cursos de graduação; raramente há pesquisas relacionadas ao ensino 

técnico, oferecidos nos Institutos Federais pelo Brasil afora. 
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O locus da pesquisa foi o IFRO Campus Porto Velho Calama. Os colaboradores 

foram alguns servidores da Reitoria
1
 uma pedagoga do Campus Calama e uma aluna que é 

atualmente representante do Grêmio Estudantil no IFRO Campus Porto Velho Calama. 

Foi realizada uma pesquisa-ação, que a contar da proposta inicial até a finalização da 

pesquisa sofreu várias alterações, inclusive nos objetivos e metodologia. Vale ressaltar que 

investigar a inclusão escolar é uma questão de extrema necessidade, dada à dimensão que tal 

problema tomou não somente no âmbito educacional, mas na sociedade como um todo. 

Segundo Cunha, Tunes e Silva (2001), é prejudicial a saída do aluno do curso o qual 

frequentava, no qual perde este, que não recebe seu diploma de formação, perde o professor, o 

qual, na função de educador não se realiza. Perde ainda o Instituto Federal, a Universidade, a 

família e a sociedade como um todo, quando o aluno não é verdadeiramente incluído no meio 

escolar. A seguir, temos um quadro demonstrando o número de matriculas de alunos 

estrangeiros nos anos de 2008 a 2016. 

 

 

Figura 1: Alunos estrangeiros matriculados na educação básica (2006-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: https://www.institutounibanco.org.br/aprendizagem-em-foco/38/. 

 

 

Na figura 2 apresentamos o esquema de delimitação de nossa pesquisa, que parte do 

campo de saberes da grande área da Educação a Rede Federal de Educação, ao IFRO, onde 

                                            
1
 Em Porto Velho, temos dois Campus: Zona Norte e Calama, bem como a Reitoria, que administra os Campi de 

todo o Estado de Rondônia. 
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Educação e Ciências Sociais Aplicadas 

Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Rondônia - IFRO Campus Porto 

Velho Calama 

Alunos  
Alunos estrangeiros 

Alunos  

haitianos 

focamos os estudos nos alunos estrangeiros do Campus Porto Velho Calama e por fim o foco 

do estudo, que são os alunos haitianos que estudam atualmente neste Campus. 

 
Figura 2: Delimitação do universo da pesquisa. 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                       

                                   

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

Este trabalho está ordenado para oferecer uma leitura lógica na compreensão das 

etapas executadas na indagação científica. Na primeira seção, expomos a introdução da 

pesquisa e abordamos a imigração haitiana para o Brasil, e em seguida destacamos a 

problemática norteadora, a justificativa, os objetivos gerais e específicos; fala-se do 

acolhimento ao imigrante haitiano em Porto Velho, bem como apontamentos sobre a questão 

da política de inclusão escolar, assim como os resultados esperados da pesquisa-ação e a 

organização do estudo. Na segunda seção, apresentamos a imigração dos haitianos ao Brasil 

tendo o Brasil como um novo horizonte e abordamos o acontecimento do terremoto ocorrido 

em 2010.  

Em seguida, na terceira seção, retratamos o imigrante tendo Porto Velho/Rondônia 

como atrativo e as práticas inclusivas em Porto Velho para esses imigrantes. Na quarta seção 

apresentamos os Institutos Federais brasileiros e a inclusão escolar de alunos estrangeiros, 

bem como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – campus 

Porto Velho Calama e sua política de inclusão educacional; falamos ainda das Práticas 

inclusivas do IFRO para imigrantes haitianos, bem como o grupo de pesquisa GET e projetos 
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advindos desse grupo de pesquisa, como também o IFRO Campus Calama como uma escola 

inclusiva. 

Na quinta seção falamos sobre o processo de inclusão escolar e o perfil do educador 

inclusivo; na sexta seção temos um conceito de ‘inclusão escolar para alunos estrangeiros’ 

elaborado por esta pesquisadora e na, sétima seção, ressaltamos os caminhos da pesquisadora 

e a cooperação dos colaboradores, a metodologia de pesquisa utilizada, que foi a pesquisa-

ação e a mesma como uma proposta metodológica. Realizou-se a delimitação do estudo e por 

fim, apresentamos os procedimentos metodológicos. Foram apresentadas a fase de discussão e 

ação da pesquisa-ação e as contribuições dos colaboradores do IFRO Campus Calama.  

Por fim, apresentamos as considerações finais, as referências utilizadas e os apêndices. 
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2 A IMIGRAÇÃO HAITIANA: TERRAS BRASILEIRAS COMO UM NOVO 

HORIZONTE 

 

Por diversos motivos o Brasil recebeu imigrantes ao longo de sua história, seja por 

iniciativa do governo outras vezes por iniciativa própria, necessidades de grupos ou de nações 

inteiras. Quando uma pessoa sai de seu país de origem, seja por catástrofe ambiental, crise ou 

pela vontade de melhorar de vida, ela está amparada pelos direitos humanos internacionais. 

Não nos cabe aqui discutir o direito de circulação internacional, mas quando o país recebe 

esses indivíduos, têm responsabilidades morais e legais sobre eles (MAHL; CELLA, 2018).   

O fluxo de imigrantes haitianos é uma tentativa de se reerguerem individualmente. 

Muitos haitianos, mesmo após se mudarem do Haiti, enviam dinheiros para seus parentes que 

ficaram naquele país, na tentativa de se ajudarem mutuamente. Tentam, sobretudo, uma vida 

melhor para si, seus filhos e seus familiares. 

Primeiramente, o motivo de todos os nossos interlocutores alegarem que o lugar de 

origem não lhes oferecia condições adequadas de vida para si e para seus filhos se deve, não 

a um acontecimento pontual, mas a um conjunto de fatores históricos, de ordem política e 

econômica, tanto internas quanto externas, como já demonstramos anteriormente. A 

alegação para os motivos dessa migração se insere no conjunto das forças, repulsivas e 

atrativas, e excluem, dessa forma, a noção de espontaneidade (ANDREANI, 2000). Assim, o 

Haiti repele pelas suas condições adversas, enquanto o Brasil, na condição de um lugar cujas 

possibilidades acenam para uma vida melhor entra como atrativo e essa atração tem como 

força centrípeta o trabalho (COTINGUIBA, 2014). 

A imigração dos haitianos para o Brasil é um processo que teve início em menor 

quantidade antes do ano de 2010 e teve seu clímax após o terremoto ocorrido em 2010. O 

número de haitianos no Brasil não para de crescer. Dispostos a enfrentar uma nova vida em 

um país distante de seu país de origem, esses imigrantes buscam sobretudo uma oportunidade 

de trabalho para poderem comer e se vestir, além de sonhar com uma vida melhor para si e 

seus parentes que os acompanham ou que ficaram no Haiti. Hartwig (2016, p.6) afirma que o  

Brasil é considerado um país acolhedor pela maioria dos estrangeiros que procuram 

firmar raízes. É um país membro da Organização Internacional para as Migrações 

(OIM), principal organismo intergovernamental no campo da migração e trabalha 

em estreita colaboração com os parceiros governamentais, intergovernamentais e 

não-governamentais. 
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A maior parte dos imigrantes que adentraram o nosso País vieram pelo Oceano 

Atlântico, como alemães, holandeses, portugueses e africanos. Porém, diferentemente das 

rotas tradicionais de migração, os haitianos chegam ao Brasil pelo Oceano Pacífico. 

Hoje, na Europa, na América do Norte e também na América do Sul, os imigrantes 

vistos como “problemáticos” geralmente são os não brancos, ou não europeus, aqueles 

oriundos do Oriente Médio, da Ásia ou da África que chegam à Europa, os mexicanos e 

outros latino-americanos que chegam aos Estados Unidos, os bolivianos, haitianos e africanos 

que chegam ao Brasil ou os paraguaios e bolivianos que chegam à Argentina. Há um contraste 

que se elabora mais ou menos explicitamente na Europa e na América, entre os velhos 

imigrantes europeus, que supostamente se integraram sem grandes problemas, e os “novos” 

imigrantes não europeus, vistos como intrusos provenientes de regiões sem vínculo com a 

Europa, portadores de uma alteridade radical, atrasados e incapazes de se integrar em 

sociedades modernas e democráticas (Mbembe, 2014).   

Para corroborar o entendimento que alguns haitianos começaram a migrantes antes 

mesmo do terremoto ocorrido em 2010, Handerson (2015, p. 49) aduz que “a mobilidade é 

um fenômeno antigo e estrutural entre os haitianos. Os fatores mobilizadores da chegada 

dessas pessoas ao Brasil são diversos”. O estudioso afirma também que fica “claro não serem 

apenas motivações econômicas, mas também, políticas, educacionais, culturais, estratégias 

geográficas e sociais, sobretudo”. Já Pereira (2016, p. 148,) dialogando com um haitiano 

chamado Sérgio, diz que: 

[...] a vinda dos haitianos para o Brasil está relacionada à falta de oportunidade, falta 

de esperança, perspectiva, principalmente depois do terremoto, mas considera a rota 

escolhida muito estranha, pois “dão essa volta pela Bolívia”. Ele considera que os 

haitianos gostam do Brasil não somente pelo contato durante a missão de paz, mas 

principalmente por causa do futebol. A seleção brasileira jogou lá, mas independente 

da seleção jogar lá, já era uma coisa assim. Eles são apaixonados pelo nosso futebol, 

então eles gostam muito do Brasil. 

 

Handerson (2015, p. 49-50) lista ainda alguns fatores que influenciaram na decisão e 

haitianos escolherem o Brasil como destino: 

1) inicialmente, o Brasil representava (e continua representando para alguns) uma 

porta de entrada para chegar à Guiana Francesa, e também, um  “corredor” ou uma 

etapa para conseguir vistos para outros países como Estados Unidos, Canadá ou 

França; 2) o fato de o Brasil possuir um papel político e econômico importante no 

cenário mundial atual e, ao mesmo tempo, comandar as tropas da Missão das 

Nações Unidas para a Estabilização no Haiti  - MINUSTAH; 3) a posição pública e 

internacional de abertura e de hospitalidade do  Governo brasileiro em relação aos 

haitianos; 4) a difusão entre os haitianos (no Haiti e aletranje) de o Governo 
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brasileiro estar incentivando a migração haitiana no país, tendo interesse na mão de 

obra haitiana nas construções das obras da Copa do Mundo (mesmo não sendo 

verídico); 5) a propaganda de a imagem do Brasil ser um “paraíso racial”, sem 

discriminações, particularmente no imaginário daqueles que sofriam tal 

discriminação na República Dominicana e no Equador. 6) circular a informação de, 

no Brasil, o migrante ganhar moradia e alimentação gratuita (o que não é fato), além 

da remuneração do trabalho ser bem significativa, variando entre U$ 2. 000 a U$ 3. 

000 mensais. Somando a tudo isso o acontecimento de 12 de janeiro de 2010, o 

terremoto foi mais um motivo, dentre outros, a impulsionar a mobilidade haitiana 

para mais um lugar que até então demonstrava, aos olhos internacionais, “estar 

comprometido” no cenário político, econômico, educacional, da “estabilização” e do 

“desenvolvimento do Haiti”, do ponto de vista dos representantes dos governos 

haitiano e brasileiro. 

 

Com isso, houve vários fluxos migratórios, tornando o Brasil um país almejado para 

um recomeço. Dessa forma, haitianos entraram por diversos Estados brasileiros, inclusive 

Rondônia, pois: 

O terremoto se tornou, desde o início, o argumento explicativo do governo brasileiro 

para a migração haitiana para o país e encontrou eco no reforço dado pelas agências 

de comunicação por meio de jornais, revistas e programas televisivos, além de sítios 

na internet. Entrando pela região Norte do país, pelos estados do Acre e Amazonas, 

as primeiras cidades a receber os primeiros haitianos no que diz respeito a trabalho e 

moradia foram Porto Velho, capital de Rondônia e Manaus, capital amazonense. 

Essas duas cidades se tornaram local de destino de milhares de haitianos, fosse para 

permanecer por tempo indefinido, por curto tempo ou como rota de passagem para 

outras cidades do país, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Diante desses 

acontecimentos, demos início a uma pesquisa com a intenção de encontrarmos 

explicações satisfatórias, para esse fluxo migratório (COTINGUIBA, 2014, p. 17). 

 

 Além do exposto acima, Silva (2017, p. 100) relata que “[...] num curto espaço de 

tempo, esses imigrantes se encontravam em todos os estados do Norte e Centro-Sul do Brasil, 

ou pelo menos por ali passaram, inserindo-se em diferentes atividades do mercado de 

trabalho”. Neste mesmo sentido, Silva (2017, p. 106) comenta que: 

A chegada de haitianos na fronteira norte do Brasil, a partir de 2010, e a sua 

permanência naquela fronteira por vários dias, e até meses, à espera de ser atendido 

por um agente da Polícia Federal local colocaram um grande problema à Pastoral do 

Migrante, pois ela nunca tinha recebido um grande contingente de imigrantes e 

tampouco dispunha de estrutura para recebê-los com um mínimo de dignidade. 

 

 Moraes, Andrade e Mattos (2013) sinalizam que os imigrantes haitianos que buscam 

o Brasil para refazerem suas vidas, em geral, possuem algum grau de qualificação 

profissional, em vista disso, não podem ser considerados refugiados, iletrados e 

despreparados. Porém, sobre este assunto, discorre Fernandes; Castro e Ribeiro (2014, p. 17): 
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A pouca instrução, as dificuldades com o aprendizado da língua portuguesa e a 

impossibilidade de conseguir a equivalência de diplomas levou a maioria dos 

haitianos a buscar trabalho auxiliares ou em linhas de montagem industrial. Em se 

tratando das mulheres a situação é mais delicada, pois ao lado das dificuldades com 

o idioma, soma-se a pouca oferta de postos de trabalho para elas. As ofertas de 

emprego são, em sua maioria, no setor de serviços domésticos, onde há necessidade 

de maior interação patrão e empregado, dificultada pela barreira linguística. 

 

Ainda sobre a migração de haitianos para terras brasileiras, alguns haitianos tiveram 

o Brasil como destino antes do terremoto ocorrido em 2010. A partir de 2010, quando um 

terremoto destruiu o Haiti, grandes levas de imigrantes haitianos vieram para o Brasil e ao 

poder público coube a árdua tarefa de atender as necessidades básicas desses imigrantes e 

tentar promover ações para integrá-los, conforme as políticas públicas administrativas na 

sociedade (Estatuto do Estrangeiro 1980, PLS 288/2013 que permite a associação política e 

sindical do estrangeiro). Municípios, igrejas, empresas se mobilizaram para atender estas 

famílias e para que esses exercessem atividade remunerada no país (MAHL; CELLA, 2018). 

No entanto, certamente após o terremoto ocorrido no Haiti no ano de 2010, tivemos 

um maior número de haitianos. Estes migrantes viram no Brasil, após o lamentável terremoto 

que devastou seus sonhos uma oportunidade de recomeçar a vida aqui no Brasil, pois nosso 

País representava uma espécie de “terra prometida” ou “El Dorado
2
”.  

Informam Santos, Santos e Cotinguiba (2015, p. 2) que: 

[...] a imigração haitiana para o Brasil se intensifica a partir do início de 2010, por 

vários fatores, inclusive após o convite de autoridades brasileiras no país 

(COTINGUIBA, 2014) e, também, em parte pelo agravamento da situação do país, 

após o terremoto de 2010. Assim, uma gama de fatores colocou o Brasil numa das 

rotas migratórias deste povo que há muito, possui o hábito de migrar para diversas 

localidades do mundo. 

 

Informam Durans e Santos (2016, p. 132) que “[...] em 2010, o Haiti foi atingido por 

um terremoto de magnitude 7 na escala Richter que matou 300 mil pessoas, 400 mil feridos e 

1 milhão de desabrigados, deixando o país devastado”. Ainda sobre o terremoto, de acordo 

com Thomaz (2013, p. 131), “[...] o terremoto de alta magnitude que acometeu o país em 

janeiro de 2010 reforçou, em grande medida, essa imagem infortuna do país ao provocar mais 

                                            
2
 O Eldorado (do castelhano El Dorado, “O Dourado”), Manoa (da língua achaua manoa, “lago”), ou Manoa del 

Dorado (já citado anteriormente) é uma lenda que se iniciou nos anos 1530 com a história de um cacique ou 

sacerdote dos muíscas, indígenas da Colômbia, que se cobria com pó de ouro e mergulhava em um lago dos 

Andes. Inicialmente um homem dourado, índio dourado, ou rei dourado, foi depois fantasiado como um lugar, o 

reino ou cidade desse chefe lendário, riquíssimo em ouro. Disponível em: 

https://alekspalitot.com.br/urucumacuan-o-eldorado-em-rondonia/ 
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de 200.000 mortes e levar cerca de 1.6 milhão de pessoas a se deslocarem e perderem suas 

habitações”.  

 

Figura 3: Devastação no Haiti após o terremoto em 2010. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://internacional.estadao.com.br/blogs/olhar-sobre-o-mundo/drama-no-haiti/ 

 

Contiguiba (2014, p. 32), em sua dissertação, explica que: 

Desde 2010, o Brasil se tornou o destino de muitos haitianos e devido à dinâmica 

desse fluxo migratório, os dados oficiais do governo brasileiro não se atualizaram11. 

A estimativa é que, desde então, tenham entrado no país mais de trinta mil pessoas 

vindas do Haiti. Tanto o governo quanto as fontes jornalísticas têm tratado essa 

imigração12 de forma reducionista, justificando-a como fruto do terremoto que 

arrasou a capital daquele país, Porto Príncipe, em 12 de janeiro de 2010. Sabemos, 

no entanto, que os motivos são vários, tais como crise política interna, poucas 

perspectivas de trabalho, violação dos direitos humanos, graves acontecimentos de 

ordem natural, a procura por melhores condições de vida por meio do trabalho, 

estudos, fatores políticos e econômicos externos, além da possibilidade de utilizar o 

Brasil como uma base fixa para residirem ou transitória para alcançarem outros 

países. Enquanto alguns vivem essa transitoriedade em solo brasileiro, outros traçam 

seus planos para fixarem residência por meio da reunião familiar com esposa e 

filhos. 

 

Infelizmente o terremoto no Haiti trouxe muita destruição àquele país. Destruiu 

sonhos, casas, famílias, o que fez com que muitos haitianos sonhassem com uma nova vida, 

porém infelizmente obrigados a sair de seu país de origem.  
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 Os motivos que levaram vários haitianos migrarem para diversos países depois do 

terremoto ocorrido em 2010 foi melhorar de vida, e, sobretudo, estudar em outro país e ser 

mais bem visto, pois: 

 

Estudar em outro país é um sonho para muitos haitianos, e essa afirmação não é um 

exagero. Como nos disse um rapaz, em Porto Velho, externando o que parece ser a 

tônica de uma mesma retórica que ouvimos em diferentes cidades, a de que “se você 

só estuda no Haiti você não tem valor, mas se você estudar em outro país, quando 

volta aí você tem todo respeito”. Essa afirmação deve ser vista com atenção. Não 

sabemos, ainda, se essa retórica tem como objetivo dizer que é interesse estudar em 

outro país e retornar ao Haiti ou se é uma forma de dizer que se tem prestígio e 

respeito perante os demais na dyaspora e ser orgulho da família na origem. 

Dyaspora, ao mesmo tempo, conceito e categoria. É o movimento de emigração 

haitiana para os diversos países. Também é a pessoa que emigra. Todo haitiano 

emigrado é um dyaspora. Pode, também, ser aplicado às coisas inanimadas, àquelas 

enviadas ou presenteadas por um dyaspora (COTINGUIBA, 2014, p. 64). 

 

 

Muitos haitianos perderam casas, parentes, bens materiais e inclusive decidiram 

começar a vida em outro país. Sonhavam em ser bem-sucedidos em um lugar que os fizessem 

esquecer toda a dor sofrida por conta do terremoto. Para Silva (2017, p. 112): 

No caso dos haitianos, não seria exagero afirmar que, sem a atuação da rede de 

acolhida católica, a experiência desses imigrantes em terras brasileiras certamente 

teria sido mais dramática do que realmente foi. A ampla rede de assistência e 

orientação foi, na verdade, mais um agente facilitador da mobilidade haitiana pelo 

Brasil, na medida em que eles usufruíram da sua ampla estrutura para resolver 

questões mais imediatas, como obter alojamento temporário, alimentação, 

encaminhar documentação, buscar trabalho, conseguir recursos para viagem, buscar 

atendimento psicológico, aprender a língua portuguesa, entre outras. A passagem 

deles pela Amazônia está relacionada, sobretudo, com as exigências legais do visto 

de entrada no Brasil, já que a falta do documento de visto legal os obrigou a criar 

uma rota alternativa de entrada no país.  

 

Desta feita, cidadãos haitianos vieram para o Brasil com a esperança de terem uma 

vida melhor em nosso país e conseguirem prioritariamente uma oportunidade de trabalho. 

Pimentel e Cotinguiba (2013, p. 11), apontam que “[...] a força de trabalho se tornou uma 

mercadoria como as demais no mercado de trocas e, para a maioria, a única maneira de 

sobreviver, enquanto para outros uma expectativa de mobilidade social por meio do trabalho”.  

O estudioso Joseph Handerson, ao elaborar sua tese, entrevistou o haitiano Reginald, 

o qual residia na República Dominicana, antes de vir ao Brasil. Este haitiano relatou que:  
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Depois do terremoto, os haitianos queriam respirar (no sentido de alívio) um pouco. 

E a maneira de respirar, não teria outra alternativa do que migrar para qualquer país 

que seja. É uma das coisas que vai permitir ao Haiti mudar o panorama que o país 

vive. Porque o panorama se torna tão precário, a Capital do país se destruiu, se a 

Capital do país se destruiu e é ela que era a massa produtiva do Haiti, em outras 

palavras, a cabeça se destruiu, então, qual é a nossa esperança? A esperança é aliviar 

as demais pessoas, devemos dar-lhes uma oportunidade Depois do terremoto, 

independente da pessoa, ela é obrigada a tomar uma decisão. Mesmo não sendo seu 

irmão, seu pai, mas tem algum amigo que morreu. E a maneira como ocorreu (o 

terremoto), ele não tem consequência somente na sua vida, mas, também na sua 

identidade. E para transformar essa realidade, tem de se deslocar, e quando se 

desloca tem de fazer o possível para aliviar a vida dos que ficaram. O terremoto não 

somente marca a nossa história, mas também vira a página da nossa vida. Nas 

condições em que vivemos (os haitianos), mesmo se estivesse ou não no Haiti 

durante o terremoto, tem que ir embora, porque a crise política do Haiti não dá 

acesso e gosto de ficar ainda no país. Desde que haja uma oportunidade, desde que 

algum país estrangeiro abra a sua porta, independente da pessoa, mesmo se tivesse 

dinheiro (boa condição financeira) deixaria o país, porque o país vive numa situação 

extremamente caótica, nenhuma pessoa se sente segura pela maneira como vive, 

porque não há oportunidades e economicamente a pessoa está sofrendo. Imagina ser 

um jovem de 25 anos que ainda depende das pessoas no exterior. É a hora de poder 

trabalhar também, é a hora de sentir que é uma pessoa também, é a hora de 

concretizar os seus sonhos [...]. (REGINALD, 2012, apud HANDERSON, 2015, p. 

51-52). 

 

Nota-se que alguns haitianos foram tiveram sucesso na tentativa de chegar ao Brasil. 

Conseguiram moradia, emprego e sustento para a sua família. Mas nem todos eles 

conseguiram uma vida mais digna no Brasil, pois as perdas decorrentes do terremoto e as 

dificuldades enfrentadas no trajeto e na permanência no Brasil como idioma, emprego, 

habitação, formação, regularização migratória, saúde, discriminação e segurança social 

desestabilizaram muitos haitianos (FERNANDES; CASTRO; RIBEIRO, 2014). 
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3 O IMIGRANTE HAITIANO EM PORTO VELHO: A CAPITAL DE RONDÔNIA 

COMO ATRATIVO 

 

Morei no bairro Embratel do ano de 2009 até maio do ano de 2019 e vivenciei bem 

de perto a chegada deles a partir do ano de 2010. Bem próximo à casa em que eu morava tem 

uma igreja frequentada por haitianos e pude acompanha-los de perto. Próximo dessa igreja 

tem ainda muitos apartamentos nos quais residem vários haitianos e sempre os via nas ruas 

em grupos. Nessa trilha, Cotinguiba nos relata seu primeiro contato com haitianos recém-

chegados em Porto Velho da seguinte forma: 

O nosso contato direto com os haitianos teve início em julho de 2011. Cerca de 

quatro meses após a chegada de um grupo de cento e cinco haitianos na cidade de 

Porto Velho, tomamos conhecimento do início de um curso de ensino da língua 

portuguesa, ministrado por um haitiano, apoiado e mantido pela Paróquia São João 

Bosco em suas dependências. Apresentamo-nos à direção da paróquia com uma 

proposta dupla, colaborar com o ensino do português e realizar a pesquisa científica. 

Obtivemos o consentimento do padre responsável e fomos apresentados ao 

professor, que se colocava na condição de tradutor e porta-voz do grupo. Após nos 

ouvir e tomar conhecimento da proposta consentiu a nossa participação. O professor 

haitiano se tornou o nosso principal contato junto aos quinze imigrantes que 

assistiam às aulas de português. De colaboradores passamos a coordenadores e 

condutores da iniciativa, que foi institucionalizada como projeto de extensão pela 

Universidade Federal de Rondônia. Cerca de três meses depois passamos a trocar 

experiências e nos tornamos, também, colaboradores do Serviço Pastoral dos 

Migrantes (COTINGUIBA, 2014, p. 28). 

 

Na rota em busca de oportunidades e esperanças, um lugar de passagem e, ao mesmo 

tempo, de permanência, ainda que temporária
3
, era Porto Velho/RO, onde muitos encontraram 

empregos na construção das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, ou ainda na 

limpeza pública da cidade (COTINGUIBA, 2014, p. 126). 

Em relação à recepção, os haitianos dos primeiros fluxos descrevem uma situação 

caótica na chegada, mas uma facilidade na inserção no mercado de trabalho. “Depois, a 

situação se inverte: a chegada a Porto Velho passa a ser menos traumática, mas o emprego 

passa a ser mais disputado, seletivo e raro” (PEREIRA, 2016, p. 205). Sobre esse contexto 

Cotinguiba (2014, p.17) esclarece que: 

                                            
3
 Acreditamos que muitos haitianos que vieram após o terremoto de 2010 queriam permanecer no Brasil somente 

até se estruturarem financeiramente e conseguirem manter suas famílias no Haiti. Deduzimos que tão logo fosse 

possível, gostariam de voltar para o Haiti, para estarem ao lado de suas famílias novamente. 
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O terremoto se tornou, desde o início, o argumento explicativo do governo brasileiro 

para a migração haitiana para o país e encontrou eco no reforço dado pelas agências 

de comunicação por meio de jornais, revistas e programas televisivos, além de sítios 

na internet. Entrando pela região Norte do país, pelos estados do Acre e Amazonas, 

as primeiras cidades a receber os primeiros haitianos no que diz respeito a trabalho e 

moradia foram Porto Velho, capital de Rondônia e Manaus, capital amazonense. 

Essas duas cidades se tornaram local de destino de milhares de haitianos, fosse para 

permanecer por tempo indefinido, por curto tempo ou como rota de passagem para 

outras cidades do país, nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 

 

Ao chegar a Rondônia, alguns haitianos passaram por exames médicos, inicialmente 

pela Agencia Estadual de Vigilância em Saúde (AGEVISA) e atualmente são atendidos pela 

Secretaria Estadual de Saúde (SESAU). Mas, apesar de todo o auxílio humanitário e 

acolhimento, segundo Berno (2015), no site do Governo do Estado de Rondônia, tal Estado 

nunca recebeu verba federal para custear essas despesas. De acordo com BERNO (2015, s/p.): 

A chegada dos grupos maiores de haitianos a partir de março de 2011 fez com que o 

governo estadual se mobilizasse e buscasse uma solução ou um paliativo imediato 

para duas demandas principais, alojamento e alimentação. Assim, por meio da 

SEAS, o governo de Rondônia alojou os cento e cinco haitianos no ginásio de 

esportes, entretanto o que talvez não fosse de conhecimento da administração 

política era que muitos outros imigrantes chegariam à cidade nos dias e meses 

seguintes e logo excederiam as capacidades do local. A saída seria encontrar imóveis 

disponíveis para a acomodação ou firmar parcerias com casas de apoio, que servem 

de base para pessoas em trânsito na cidade, geralmente para tratamento de saúde.  

 

A relação dessa migração com o trabalho se inicia no primeiro momento em que os 

primeiros imigrantes começam a chegar. Ao chegarem a Porto Velho, o governo do estado, 

por meio de sua Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS), intermediou diálogo com 

empresas, prestou abrigo em um ginásio de esportes, forneceu alimentação e os encaminhou 

para trabalho, majoritariamente na construção civil de pequenas empresas. O Serviço Pastoral 

do Migrante (SPM) os acompanhou com assistência de ajuda humanitária e a mídia, a partir 

de entrevistas e da triagem realizada pela SEAS, divulgou uma imagem positiva dos haitianos, 

classificando-os como altamente qualificados e falantes de vários idiomas, o que funcionou 

como um construto de trabalhadores especializados e logo se inseriram no mercado de 

trabalho. Desde então, o principal ramo empregador tem sido a construção civil e a imagem 

dos haitianos é associada a bons trabalhadores, pessoas ordeiras, honestos e de boa índole. 

Um exemplo, fora do ramo da construção civil é a empresa de coleta urbana de lixo, que alega 

ter solucionado seus problemas depois da contratação de haitianos (CONTINGUIBA, 2014). 

Como bem destaca Jordão (2015, p. 11), grande parte da mídia infelizmente deturpou 

a entrada de haitianos em nosso País, tornando desagradável a informação de que tais 

estrangeiros estavam morando em solo brasileiro. É preocupante a forma como a mídia 
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evidencia este assunto: foram (e ainda são) computadas informações pejorativas e caricatas 

sobre o Haiti e seus habitantes. Segundo relato de Berno (2015, p. 1): 

Dia 5 de fevereiro de 2011 chegaram a Rondônia os primeiros 109 haitianos que 

vieram ao Brasil numa viagem de mais de seis mil quilômetros, saindo de Porto 

Príncipe de avião até o Equador, e daí por terra cruzaram a fronteira com o Peru e 

seguiram em viagem até Brasiléia, município acreano de 21 mil habitantes. Essa é a 

rota que tem sido mais utilizada pela entrada desses migrantes. 

 

O governo do Estado de Rondônia criou à época um grupo de trabalho específico 

para atendê-los conforme Decreto nº 16.474/2012 (RONDÔNIA, 2012), fazendo parte várias 

secretarias de estado como SEAS, Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), Secretaria de 

Estado da Educação (SEDUC), Corpo de Bombeiros, Polícias Civil e Militar e Secretaria de 

Segurança e Cidadania (SESDEC). Em meados de 2012, de acordo com BERNO (2015, p. 1): 

[...] aproximadamente 2.800 haitianos vivem em Porto Velho com moradia fixa, 

segundo dados da SEAS. Destes, cerca de 800 trabalham nas usinas do rio Madeira. 

“Os homens se adaptaram melhor e aprenderam o idioma rapidamente, ao contrário 

das mulheres, o que dificulta sua inserção no mercado de trabalho”, diz a assistente 

social Elenilda Torres, da SEAS.  

 

A aprendizagem da língua portuguesa foi um problema a princípio, mas percebemos 

um esforço das próprias empresas em oferecer cursos instrumentais. À medida que os fluxos 

se sucediam, aumentava a seletividade, dando-se prioridade aos haitianos de fluxos anteriores, 

que já falavam a língua portuguesa. Acreditamos que isso contribuiu para que, até hoje, Porto 

Velho mantenha um grupo de haitianos dos primeiros fluxos, enquanto os haitianos de fluxos 

mais recentes se dirigiam a outras cidades brasileiras (PEREIRA, 2017, p. 205). 

Assim, ainda de acordo com o site do Governo do Estado de Rondônia, os haitianos 

foram chegando e residindo em vários bairros de Porto Velho, mas se estabeleceram em maior 

número na Casa de Apoio Raimundo Neves.  

Em um dos estudos realizados por Cotinguiba (2014, p. 63), constatou-se que: 

Quando da chegada dos primeiros haitianos a Porto Velho, criou-se um mito de um 

povo falante de várias línguas, com ênfase no francês. Por algum tempo, por mais 

que tentássemos entender a coexistência do francês e do crioulo haitiano, não 

conseguíamos. Isso foi, aos poucos, sendo esclarecido para nós com base em muitas 

conversas com nossos interlocutores, leituras de artigos teóricos e, além de visita à 

embaixada haitiana em Brasília. 

 

Desta maneira, foi difícil no princípio a comunicação entre brasileiros e haitianos, 

visto que muitos haitianos não falavam fluentemente o português e a maioria dos brasileiros 
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não conheciam (e nem falavam) o crioulo haitiano
4
 e não falam o francês. De um modo geral, 

grande parte dos brasileiros objetiva aprender o inglês e o espanhol como línguas adicionais. 

Contudo, para uma melhor integração, alguns brasileiros tiveram a curiosidade de “arranhar” 

o crioulo haitiano e o francês para conseguirem comunicar-se mais harmoniosamente com os 

haitianos recém-chegados ao nosso país em meados de 2011. Cotinguiba (2019, p. 185), 

ressalta que:  

Muitas outras cidades brasileiras se tornaram lugar de trabalho, moradia e estudo 

para muitos haitianos, mas talvez, Porto Velho tenha sido aquela que se tornou um 

ponto de referência para as redes migratórias haitianas, a ponto de ser comparada em 

muitos aspectos com o Haiti – por suas feiras livres, as bananas de fritar, a pimenta 

de cheiro, os temperos, o calor. 

 

 De fato, Porto Velho se tornou uma cidade acolhedora e que em muitos aspectos 

lembra o Haiti, segundo conversas informais com haitianos que moravam perto de minha casa 

no bairro Embratel. Cotinguiba (2014, p. 126) revela ainda que: 

De maneira geral, em relação ao trabalho, a expectativa correspondeu à realidade 

deconseguir um emprego, ter salário, enviar dinheiro para a família e pagar as 

despesas. A dificuldade é, em Porto Velho, maior para as mulheres, que encontram 

mais barreira para se inserirem no trabalho. Como já apontamos em outra discussão 

sobre as questões relativas ao trabalho, o maior entrave tem sido registrado pelas 

mulheres, especialmente pelo fato da barreira linguística, pois majoritariamente 

falam apenas o crioulo e isso tem dificultado a inserção no mercado de trabalho 

(COTINGUIBA & PIMENTEL, 2012, p. 103). Outros fatores que excedem o 

alcance desse estudo, como questões de gênero, se apresentam ao conjunto das 

dificuldades para trabalho para um grupo de mulheres. 

 

 A citação acima revelou-se um dado triste, visto que de fato, até hoje, vemos mais 

homens, de preferência solteiros e sem filhos trabalhando em empregos melhores, pois as 

mulheres, e principalmente com filhos tem maior dificuldade de encontrarem um emprego. 

Cotinguiba (2014, p. 142) diz mais: 

                                            
4
 Segundo Pimentel et al (2016, p.32) “as origens do crioulo haitiano podem ser levantadas, mas o seu início é 

uma incógnita e, provavelmente, insondável. Não é uma novidade em si tratando do surgimento de uma língua e 

nem é o objetivo final deste artigo, pois seria uma empreitada extremamente árdua e, certamente, infrutífera. 

Porém, neste caso, o que podemos afirmar é que estamos a falar de um vernáculo de uma população 

majoritariamente negra e de origem dupla. Lá, na África de outrora, livre, no Caribe escrava, que se emancipou, 

se libertou de seus dominadores por conta própria, por meio de suas forças próprias e de seus espíritos ancestrais, 

por uma revolução. O crioulo é a língua da revolução que instituiu, de um só golpe, três feitos históricos, a 

primeira república negra da humanidade, a primeira libertação dos escravos negros do mundo colonial e a 

primeira nação formada por ex-escravos”. 
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Em Porto Velho criou-se uma imagem positiva dos haitianos como pessoas 

“altamente qualificadas” e “falantes de vários idiomas”, o que contribuiu para o 

processo de inserção social do grupo na cidade. Nesse intercurso, a SEAS, por meio 

de trabalhos de “garimpagem” de postos de trabalho os favoreceu na interlocução 

com empresários locais. Por outro lado, à maneira que os haitianos passaram a fazer 

parte da paisagem social de Porto Velho e à medida que se veiculava informações 

sobre o grupo, os motivos dessa imigração – vistos como vítimas do terremoto que 

precisavam ser ajudados. Ao mesmo tempo em que essa “ajuda” veio, os 

desdobramentos revelam os processos de exploração de sua força de trabalho, 

inclusive por meio da violência. 

 

É uma pena que muitos empregadores viram nos haitianos recém-chegados uma 

oportunidade de lucrar, tendo como objetivo emprega-los visando uma mão de obra barata, 

com salários mais baixos que os habituais. Pereira (2016, p.168) afirma que: 

De Porto Velho, muitos imigrantes haitianos foram encaminhados para trabalho no 

interior do estado de Rondônia e em outros estados brasileiros. A rota dentro do 

estado de Rondônia se origina em Porto Velho e segue para os municípios de 

Ariquemes, Itapuã do Oeste, Cacoal, Rolim de Moura, Nova Mamoré e Guajará-

Mirim (fronteira com Guayaramerin, no departamento do Beni, na Bolívia). 

Destacamos que essa cartografia dos encaminhamentos para trabalho abrange um 

período delimitado e não contempla a mobilidade interna dos haitianos que não 

foram encaminhados pela SEAS/RO. 

 

Em Porto Velho, felizmente muitos haitianos conseguiram empregos, moradia, um 

salário razoável, conseguindo enviar dinheiro para suas famílias que ficaram no Haiti. Porém, 

a conquista de emprego foi ficando mais difícil á medida que chegavam mais haitianos na 

cidade de Porto Velho. Nesse sentido, Cotinguiba (2019, p. 192) revela com mais detalhes 

que: 

Ao longo desses anos dessa migração, Porto Velho se tornou um ponto de 

interconexão das redes migratórias haitianas, seja no processo de entrada no país, 

para o estabelecimento de famílias, trabalho, estudos, no trânsito para outros países 

ou na circulação interna. O quantitativo diminuiu significativamente com a 

diminuição do superávit de vagas para trabalho com o fim da construção das usinas, 

mas ainda há uma presença perceptível  que ocupa determinados lugares sociais, 

como o trabalho no ramo da construção civil, na coleta de lixo urbano, em alguns 

setores de serviço, as crianças nas escolas e a presença nos bairros próximos à região 

central da cidade. 

 

Com a escassez de empregos muitos haitianos recorrerão ao interior do Estado em 

busca de oportunidades de trabalho ou optaram por outros Estados brasileiros. 

 

3.1 Práticas inclusivas para imigrantes haitianos em Porto Velho/RO 
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O objetivo desta seção não é falar de todos os trabalhos desenvolvidos sobre a inclusão 

e/ou acolhimento de haitianos em Porto Velho, mas sim demonstrar que vários trabalhos 

foram idealizados no intuito de receber da melhor maneira possível os haitianos que aqui 

chegaram, objetivando uma vida melhor para si e suas famílias. 

Com o intuito de inserir socialmente os haitianos que começaram chegar em Porto 

Velho, capital de Rondônia, um casal de professores
5
 que estudam migrações haitianas desde 

2011 fizeram parcerias e relataram que:  

Em 2011, como a Paróquia São João Bosco já havia tomado a iniciativa de começar 

um curso de português básico ministrado por um haitiano que já aprendera a nossa 

língua para outros haitianos, juntamo-nos a eles e criamos um projeto de extensão na 

Universidade Federal de Rondônia, Migração haitiana na Amazônia brasileira: 

linguagem e inserção social de haitianos em Porto  Velho, cujos principais objetivos 

eram o ensino da língua portuguesa, noções de história (COTINGUIBA, 2012). 

 

 

Figura 4 - A pesquisadora juntamente com os professores Marilia e Geraldo Cotinguiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

                              Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora (2019) 

 

Com o intuito de facilitar a comunicação entre haitianos e brasileiros, o casal, 

juntamente com o professor mestre Pedro Ivo Silveira Andretta elaboraram o primeiro 

glossário de Português/Crioulo Haitiano do mundo. A origem do livro é o projeto de extensão 

universitária Migração internacional na Amazônia brasileira: linguagem e inserção de 

                                            
5
 Geraldo e Marília Cotinguiba são pesquisadores pioneiros em Porto Velho sobre a migração de haitianos para o 

Brasil e para Porto Velho, capital de Rondônia. Possuem vários trabalhos sobre essa temática e inclusive já 

estiveram no Haiti para pesquisar mais a fundo a cultura haitiana. 

 



 
39 

 
 

haitianos em Porto Velho, institucionalizado desde 2011 na Fundação Universidade Federal 

de Rondônia (UNIR). O glossário traz 5.276 vocábulos em crioulo haitiano, para acesso a 

4.843 expressões equivalentes em português, como falados no Brasil. Para o professor Pedro 

Andretta, um dos organizadores, “esse glossário é muito mais que um ponto de chegada, essa 

obra é, também, ponto de inúmeras partidas. Um recomeço”. A obra é fruto de uma pesquisa 

de campo itinerante, longitudinal (7 anos de duração) sobre a imigração haitiana no Brasil.  

Marília e Geraldo aprenderam o crioulo haitiano, língua materna de haitianos e 

haitianas, e, por meio da experiência com um projeto de extensão de ensino da língua 

portuguesa, mediação social e ajuda humanitária escreveram este glossário com o objetivo de 

oferecer mais acesso ao conhecimento do português pelos imigrantes e do kreyòl Ayisyen aos 

brasileiros. Bon bagay em kreyòl significa coisa boa, algo confiável, gente/pessoa de 

confiança, de bom coração, gente boa. Assim é a ideia desse glossário, uma coisa boa e uma 

boa coisa. “Nosso projeto é transformá-lo em um dicionário, o trabalho apenas começou”, 

afirma a professora Marília Cotinguiba (UNIR, 2018)
6
. 

Figura 5 - Foto da capa do dicionário organizado pelos professores Marília, Geraldo e Pedro Ivo 
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                                    Fonte: https://unir.br/index.php?pag=noticias&id=25716 

                                            
6
 Matéria no site: https://unir.br/index.php?pag=noticias&id=25716 



 
40 

 
 

Em Porto Velho, no ano de 2012 foi criado o Grupo de Pesquisa, Migrações, 

Memória e Cultura na Amazônia Brasileira (MIMCAB), tendo esse grupo como objetivo 

fazer um mapeamento dos movimentos migratórios no Estado de Rondônia.  

Em agosto de 2016, o MIMCAB realizou o I Seminário Internacional do Observatório 

das Migrações em Rondônia: Populações e Fronteiras visando o lançamento do observatório 

das migrações internas e internacionais no estado de Rondônia, com o intuito de estimular o 

intercâmbio e o diálogo com diferentes campos disciplinares de pesquisas acerca das 

migrações no Brasil, na Amazônia, especialmente em Rondônia. O I Seminário proporcionou 

ambientes de debate sobre os eixos propostos para o evento, permitindo a interação entre 

pesquisadores, a comunidade em geral que se interessa pelo tema e atores sociais que 

trabalham com migrantes ou que tenham a responsabilidade de gerir políticas públicas. Além 

disso, em uma perspectiva interdisciplinar, possibilitou formar uma rede acadêmica de 

estudos migratórios em Rondônia, vinculada ao Observatório das Migrações em São Paulo do 

NEPO/UNICAMP.  

Juntamente com o citado Seminário, foi realizado simultaneamente o I Colóquio de 

Pós-Graduação em Letras da Unir: Língua, Literatura, Interculturalidade e outros Saberes, 

tendo como objetivo criar um espaço de discussão acadêmica sobre aspectos relacionados 

com estas três áreas: a linguagem, a literatura e os processos culturais. Por meio de 

conferências, mesas-redondas e comunicações, almejou-se socializar pesquisas e produções 

científicas na graduação e na pós-graduação, além de fomentar debates acerca dos desafios 

enfrentados pelos Programas de Pós-Graduação na área de Letras da Unir, mestrado 

acadêmico em Letras e Mestrado Acadêmico em estudos Literários, que se encontram em fase 

de consolidação e buscam a excelência
7
. 

 

                                            
7
 Fonte: http://www.mimcab.unir.br/noticia/exibir/30 
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4 OS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

BRASIL E A INCLUSÃO ESCOLAR DE IMIGRANTES HAITIANOS  

 

É de conhecimento geral que a Educação é conceituada em nosso ordenamento 

jurídico não só como um direito, mas como um dever: é um direito do cidadão; portanto, um 

dever do Estado. Nesse sentido, o Art. 205 da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 preconiza: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 1988). 

 Antunes (2017, p. 28) em sua dissertação fala sobre “[...] a necessidade de banir a 

discriminação e o preconceito do cenário educacional”. Neste trabalho é citado Freire que ao 

discutir sobre o pensar certo na educação orienta que: “Faz parte igualmente do pensar certo a 

rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, 

de classe, de gênero ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a 

democracia (FREIRE, 2011, apud ANTUNES, 2017, p. 28). 

Recomenda Pereira e Santos (2015, p. 7):  

As dificuldades de acesso à rede de ensino por parte de imigrantes é uma realidade 

internacional antiga. No contexto brasileiro atual no qual tem se discutido a 

reformulação das políticas migratórias, é imprescindível que os Programas de Pós-

Graduação em Educação participem ativamente desse processo, seja no fomento de 

pesquisa ou na criação ou ampliação de suas linhas de atuação. Proporcionando 

dessa forma uma maior atenção para a temática, principalmente na região Norte do 

país, onde as fronteiras internacionais têm uma extensão maior.  

 

Além disso, os Institutos Federais têm como um dos seus objetivos principais “[...] 

estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional” 

(BRASIL, 2008). 

Expõem Oliveira e Amaral (2012) que os Institutos Federais (IF’s) estão 

distribuídos por todo o território brasileiro, funcionam em estrutura multicampi e oferecem 

cursos de educação básica, profissional e de educação superior (BRASIL, 2008b), tendo 

basicamente 50% de suas vagas destinadas a cursos técnicos e 20% destinadas a cursos 

superiores (de tecnologia, licenciatura, bacharelado, pós-graduação strictu sensu e lato sensu). 
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Os cursos oferecidos pelos campi procuram adaptar-se às necessidades profissionais, sociais e 

culturais das regiões onde estão inseridos. 

 

 

Figura 7: Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Brasil (2016) 
 

 

 Segundo Turmena e Azevedo (2017, p. 1068): 

Com a criação dos IF’s houve a ampliação da oferta de educação pública que, 

embora também inserida nos limites da sociedade de classes, constitui uma 

possibilidade de formação e desenvolvimento de “intelectuais orgânicos” 

comprometidos com a superação das relações sociais capitalistas. 

 

Repara-se que nos Institutos Federais tem aumentado a quantidade de alunos a serem 

atendidos por esta rede pública federal. Tem sido ofertados cursos novos semestralmente e 

anualmente para a sociedade. 

4

4.1 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – campus Porto 

Velho Calama 

 

Os Institutos Federais são instituições que oferecem ensino gratuito e de qualidade à 

comunidade. Dessa forma, cumpre esclarecer por meio de Pacheco (2011, p. 17) que: 
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O Instituto Federal aponta para um novo tipo de instituição, identificada e pactuada 

com o projeto de sociedade em curso no país. Representa, portanto, um salto 

qualitativo em uma caminhada singular, prestes a completar cem anos. Trata-se de 

um projeto progressista que entende a educação como compromisso de 

transformação e de enriquecimento de conhecimentos objetivos capazes de 

modificar a vida social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no conjunto da 

experiência humana, proposta incompatível com uma visão conservadora de 

sociedade. Trata-se, portanto, de uma estratégia de ação política e de transformação 

social. 

 

Nessa toada, o intuito do Instituto Federal de Rondônia, de acordo com a Resolução 

nº 28 do Conselho Superior (CONSUP), de 30 de maio de 2016 é:  

[...] promover educação científica e tecnológica de excelência, em todos os níveis e 

modalidades, por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão, para a 

formação de cidadãos críticos e comprometidos com o desenvolvimento sustentável 

da sociedade rondoniense.  

 

O IFRO está presente no Estado de Rondônia com vários campi implantados, sendo 

que, além da Reitoria em Porto Velho, no Estado de Rondônia, de acordo com o site oficial do 

IFRO, nove campi compõem o Instituto Federal de Rondônia: Ariquemes, Cacoal, Colorado 

do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama, Porto Velho Zona Norte, 

Vilhena e em 2019 foi inaugurado o Campus de São Miguel do Guaporé, o qual está 

funcionando como polo. Sabe-se ainda que é crescente o número de Polos de Educação a 

Distância no interior do Estado, hoje com aproximadamente 201 polos de Educação a 

Distância (EAD), que se localizam na capital do Estado de Rondônia (Porto Velho) e em 

vários municípios. Constata-se, portanto, que o IFRO tem por objetivo primordial a oferta 

especializada da educação profissional, científica e tecnológica. É uma Instituição que atende:  

[...] educação básica, superior e profissional, pluricurricular e multicampi, cuja 

oferta formativa é orientada em benefício da consolidação e fortalecimento dos 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados por meio do 

mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural em 

seu âmbito de atuação” (BRASIL, 2008, s/p). 

 

Assim o IFRO, ao fazer parte de uma Rede Centenária de Educação Profissional e 

Tecnológica, segundo consta na Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, em seu art. 6º, os 

Institutos Federais assumem o compromisso de se articular com os diversos setores da 

economia para fomentar o desenvolvimento de novos produtos e serviços por meio da 

investigação científica que gere soluções técnicas e tecnológicas integradas às peculiaridades 

regionais.  
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No dia 29 de dezembro de 2018, o IFRO completou dez anos de atuação no Estado, 

ofertando 80 diferentes cursos nos níveis técnico (integrado, subsequente e concomitante ao 

ensino médio), graduação (licenciatura, de tecnologia e bacharelado) e pós-graduação 

(especialização e mestrado), além de cursos de Formação Inicial e Continuada (em 2018, 

foram ofertados mais de 45 cursos), conforme diz o sítio oficial do IFRO. 

 

      Figura 8: Distribuição geográfica do IFRO em Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IFRO (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       Fonte: IFRO (2016). 

 

 

Assim, verificou-se nessa parte da pesquisa que o IFRO é novo, pois surgiu no 

Estado em meados de 2008. É um dos Institutos Federais mais novos do Brasil. 

De acordo com o Regimento Interno do Campus Porto Velho Calama, nos artigos 2 e 

3 da Resolução CONSUP 56, de 12 de julho de 2016, o Campus Porto Velho Calama
8
 “[...] é 

integrante da estrutura do Instituto Federal de Rondônia, criado por meio da Lei Federal nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, com sede e foro no município de Porto Velho, Estado de 

Rondônia” (IFRO, 2016). O documento diz ainda que  

                                            
8
 Dizem os historiadores que o nome Calama remete a uma Companhia Grileira que se apossou de várias áreas 

de Porto Velho/RO. Um dos Campi do IFRO fica localizado na Avenida Calama em Porto Velho, e esta avenida 

recebeu esse nome em homenagem a esta Companhia. Assim, “Calama” faz referência ao nome da Avenida 

onde está situado este Campus. 

https://www.ifro.edu.br/ultimas-noticias/6739-ifro-chega-aos-dez-anos-de-implantacao-em-rondonia
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[...] tal Campus é uma Unidade de Ensino subordinada à Reitoria e com relativa 

autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, 

destinado a oferecer, na região ou regiões onde atua, os cursos e serviços que 

instituir, no limite interposto pela sua vinculação ao IFRO e pela legislação vigente 

(IFRO, 2016, s/p).  

 

Explica ainda o citado Regimento que o Campus tem por finalidade e características 

produzir, disseminar e aplicar conhecimentos profissionais por meio do ensino, pesquisa e 

extensão, no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), em todos os seus níveis e 

modalidades para o desenvolvimento em geral, em conformidade com os princípios e 

finalidades estabelecidas no Estatuto e as projeções apresentadas no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFRO. 

Atualmente, o Campus Calama oferece serviços que contribuam para “[...]o 

desenvolvimento global e profissional de pessoas e grupos, bem como para o progresso 

socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e 

da integração com as demandas da sociedade e dos setores produtivos” (Resolução nº 56, de 

12 de julho de 2016, p.10)
9
. Silva e Costa (2015, p. 111) ressaltam que:  

A escola inclusiva é a que desenvolve o Projeto Político-Pedagógico para todos os 

sujeitos nela envolvidos, de tal forma que eles possam perceber que têm um 

pertencimento com a instituição. Ao mesmo tempo, essa escola é campo de 

aprendizagens múltiplas, no que se refere ao aprender na convivência com os 

diferentes, no sentido de que o direito à educação – como um direito humano de 

todas as pessoas – não admite exclusão de qualquer natureza. É preciso que a escola 

busque alternativas de inclusão no respeito à diversidade dos diferentes grupos 

sociais. 

 

Atualmente as ações voltadas à inclusão escolar têm sido desenvolvidas com maior 

ênfase pelo Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE), núcleo este que substituiu o TEC NEP
10

, ou por meio de projetos individuais 

protocolados ora no ensino, pesquisa ou extensão. 

 

 

                                            
9
 Disponível em: https://portal.ifro.edu.br/doc-isntitucionais/2683-resolucao-n-56-regimento-interno-do-campus-

porto-velho-calama/file 
10

 O TEC NEP é uma ação coordenada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da   

Educação que visa à inserção das Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – PNEE – (deficientes,   

superdotados/altas habilidades e com transtornos globais do desenvolvimento) em cursos de formação inicial e   

continuada, técnicos, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e pós-graduações da Rede Federal de Educação   

Profissional, Científica e Tecnológica, em parceria com os sistemas estaduais e municipais de ensino. (Fonte:   

Portal do MEC/SETEC). 
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4.2 Alunos estrangeiros no IFRO Campus Calama e a política de inclusão escolar  

 

Sabemos que o aluno estrangeiro tem inúmeros desafios quando ingressa no sistema 

educacional, ele precisa se adequar para prosseguir em seus estudos. Contudo, o sistema de 

gestão e as pessoas já inseridas nele também devem se voltar a este aluno estrangeiro de 

forma humana, realmente acolhedora. O Básico é aceitar, respeitar, não discriminar, 

precisamos mais, precisamos conversar, trocar experiências, praticar esportes juntos e não 

contra; abraçar, felicitar as conquistas e auxiliar nas dificuldades, só assim esse aluno vai estar 

verdadeiramente inserido. É importante que a gestão de qualquer escola tenha essa 

sensibilidade de trazer a família para dentro da escola, para apoiar e criticar se preciso, para 

mostrar essa nova cultura, pois, o que é a cultura brasileira se não essa mistura de culturas 

nativas, imigrantes e itinerárias? (MAHL; CELLA, 2018). 

A inclusão escolar de alunos estrangeiros deve ser um assunto tratado na formação 

de professores. Poderia ser uma disciplina obrigatória nas faculdades que formam estes 

profissionais. Dentro dos Institutos Federais, deve haver um momento de discussão sobre este 

assunto, seja no início ou no decorrer do ano letivo.  

Contudo, nem todos educadores estão preocupados com a melhor forma de atender e 

ensinar o aluno imigrante, seja por falta de capacitação no assunto ou por nunca terem se 

deparado com uma situação semelhante. Quando um aluno estrangeiro pretende se inscrever 

em um dos cursos do IFRO Campus Calama, lhe são exigidos os seguintes documentos, de 

acordo com o edital
11

: 

a) CPF; 

b) Documento oficial de identificação: Carteira de Identidade; Carteira Nacional de 

Habilitação no prazo de validade (somente modelo com foto); Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS; Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou 

por órgãos de classe de profissionais liberais (ordens e conselhos); identidade militar 

expedida pelas forças armadas ou comandos militares; carteiras funcionais 

expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; Registro 

Nacional de Estrangeiro – RNE ou a Carta Transfronteiriça 

(“Transfronteiriça”), para os candidatos estrangeiros;  

c) Boletim Escolar Oficial do Ensino Fundamental ou documento escolar oficial 

equivalente, desde que devidamente assinado pelo Diretor e/ou Secretário da escola 

(grifo nosso). 

 

                                            
11

 Informação do Edital do Processo Seletivo 2020/1 do IFRO Campus Calama. Edital disponível em: 

https://selecao.ifro.edu.br/component/phocadownload/category/703-editais?download=6568:edital-n-59-2019-

cursos-tecnicos-integrados-ps-2020-1 
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Caso esse aluno seja aprovado no Processo Seletivo e resolva matricular-se, ele deve 

apresentar na CRA do campus do IFRO os seguintes documentos, além de outros que forem 

necessários
12

: 

Documento oficial de identificação: Carteira de Identidade; Carteira Nacional de 

Habilitação no prazo de validade (somente modelo com foto); Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS; Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou 

por órgãos de classe de profissionais liberais (ordens e conselhos); identidade militar 

expedida pelas forças armadas ou comandos militares; carteiras funcionais 

expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade; Registro 

Nacional de Estrangeiro – RNE ou a Carta Transfronteiriça 

(“Transfronteiriça”), para os candidatos estrangeiros;  

c) Boletim Escolar Oficial do Ensino Fundamental ou documento escolar oficial 

equivalente, desde que devidamente assinado pelo Diretor e/ou Secretário da escola 

(grifo nosso). 

 

Mais à frente, no decorrer do Edital, lemos a seguinte informação
13

: “Os candidatos 

estrangeiros devem apresentar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) em substituição ao 

RG ou Passaporte com visto de estudante, a Carta Transfronteiriça (“Transfronteiriça”) ou 

outro documento que, por previsão legal, permita que o estrangeiro estude no Brasil”. 

Nos casos em que o aluno ou seus responsáveis já dominam a Língua Portuguesa, o processo 

de inscrição e matrícula são mais fáceis. Mas, e se esses estrangeiros são recém-chegados ao 

Brasil, o que fazer? Eis o relato de uma diretora escolar: “Quando vamos matricular um aluno 

estrangeiro é muito difícil porque o pai não fala a nossa língua. Nós não conseguimos 

entendê-lo e ele não nos entende”, relata a diretora Lúcia Cortez de Barros Santos, em uma 

entrevista concedida. (SEMIS, 2018, s/p).  

Neste sentido, Mantoan (2015, p. 24) frisa que: “Se pretendemos é que a escola seja 

inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma educação voltada à cidadania 

global, plena, livre de preconceitos, que reconhece e valoriza as diferenças.” Assim, Pereira e 

Santos (2015, p.4) aduzem que: 

                                            
12

Informação do Edital do Processo Seletivo 2020/1 do IFRO Campus Calama. Edital disponível em: 

https://selecao.ifro.edu.br/component/phocadownload/category/703-editais?download=6568:edital-n-59-2019-

cursos-tecnicos-integrados-ps-2020-1 
13

 Informação do Edital do Processo Seletivo 2020/1 do IFRO Campus Calama. Edital disponível em: 

https://selecao.ifro.edu.br/component/phocadownload/category/703-editais?download=6568:edital-n-59-2019-

cursos-tecnicos-integrados-ps-2020-1 
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Hoje, além da migração boliviana, Rondônia também vivencia o fluxo da migração 

haitiana desde o início de 2011. Muitos haitianos já deixaram as cidades 

rondonienses em busca de trabalho, principalmente no sul do país, entretanto, a 

comunidade haitiana tem se firmado na capital e se insere aos poucos nas 

instituições de ensino. A escola torna-se então, não apenas um espaço de interação, 

mas um instrumento pelo qual os imigrantes e seus filhos, nascidos ou não no Brasil, 

buscam assegurar uma vida mais justa e digna no novo território. 

 

Temos recebido alunos estrangeiros no IFRO. Como exemplo, temos o aluno 

haitiano no Campus Calama. Ainda explanando o tema, sustentam Silva e Costa (2015, p. 

101) que: 

É importante destacar que entendemos a inclusão em uma dimensão mais ampla, 

que está relacionada ao respeito às diferenças e à diversidade das pessoas, uma vez 

que a diferença não significa desigualdade, mas ampliação da riqueza cultural que 

caracteriza cada ser humano, cada grupo social. Ou seja, possibilita a incorporação 

dos direitos das pessoas, sem nenhuma distinção, considerando que todas são 

sujeitos de direitos, legalmente constituídos conforma as legislações do país sem, 

contudo, desconsiderar as suas especificidades, as suas diferenças, e o respeito à 

diversidade. 

 

Por outro lado, muitos imigrantes chegaram ao Brasil após um episódio traumático, 

qual seja, pós terremoto. Muitos acreditavam que teriam em bom acolhimento em terras 

brasileiras. Enquanto uns acolhem, outros rejeitam. Enquanto muitos se compadecem e 

ajudam como podem, outros não veem os imigrantes com bons olhos. Infelizmente, nem 

todos receberam os haitianos em terras brasileiras de braços abertos, como bem informa Dutra 

e Silva (2016, p.11): 

Contra os imigrantes são disparados discursos odiosos de conteúdo xenofóbico que 

expressam aversão ao estrangeiro. Importa dizer que o haitiano não busca uma 

condição de vida melhor, ele busca a própria manutenção da sua vida. O olhar (ultra) 

conservador tende a demonizar a figura do imigrante e pobre, tratando-o como o 

inimigo forasteiro.  

 

Apesar de ter sido instituída a Lei de Imigração, de nº 13.445, de 24 de maio de 

2017, tal documento ainda não oferece, até o momento, um adequado acolhimento aos 

estrangeiros, o que faz com que a permanência deles em nossa nação ainda seja penosa 

(BRASIL, 2017). Segundo Silva e Costa (2015, p. 102): 

A inclusão é, portanto, o pertencimento das pessoas aos direitos sociais, 

econômicos, culturais, civis, políticos [...], considerando a universalidade, a 

indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, uma vez que todos os 

direitos têm a mesma importância, sem complementam e se intercruzam, e o acesso 

a um direito não elimina a concretização dos outros direitos. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.445-2017?OpenDocument
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Buscou-se minimizar o desconforto de alguns estrangeiros, sobretudo haitianos, 

inclusive utilizando-se o Direito Internacional Público e direitos assegurados pela 

Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que é a Lei de 

Migração. Ainda sobre o assunto, cumpre-nos relembrar que, com relação aos haitianos: 

No Brasil [...] a condição de acolhida a essas pessoas não ocorreu de forma 

adequada às nossas leis, em diversos aspectos, e um deles é a educação. A nossa 

Constituição Federal (1988) aponta que estrangeiros aqui residentes têm os mesmos 

direitos dos brasileiros, contudo essa afirmativa está distante da sua prática. Devido 

ao complexo processo burocrático para a matrícula e frequência à escola, muitos 

haitianos são privados desse direito, pois além de enfrentarem dificuldades com a 

língua, acabam priorizando questões como moradia e trabalho em detrimento da 

educação (CASTRO; BERNART; BAPTISTA, 2016, p. 12). 

Sabe-se que os haitianos, segundo Silva (2017, p. 112) “não querem ser tratados 

como vítimas ou meros objetos de políticas oficiais, mas sim propõem-se a participar dos seus 

processos constitutivos”. Um exemplo disso foi a participação deles em diferentes fóruns de 

discussão sobre a proposta de uma nova lei de imigração no Brasil, a qual foi sancionada com 

vetos, em maio de 2017. 

Em relação à presença haitiana no Brasil, a discussão sobre a inserção no ambiente 

escolar é nova, contudo, não é uma novidade em relação à mesma problemática em 

outros lugares, (...). Dada dinâmica da imigração haitiana e, ao mesmo tempo, do 

desenvolvimento de estudos sobre o tema, não podemos fazer afirmações de que não 

haja trabalhos que contemplem a temática no Brasil (COTINGUIBA; PIMENTEL, 

2015, p. 62). 

 

No decorrer das pesquisas feitas até o momento, observamos um pequeno número de 

trabalhos científicos sobre o tema. Observamos trabalhos mais voltados à inclusão de crianças 

na escola no Ensino Fundamental, feito pelo casal Cotinguiba e inclusão de haitianos no 

mercado de trabalho, como foi o caso do curso de pintor profissional oferecido à comunidade 

haitiana em 2016
14

 no artigo sobre pintores profissionais sendo que o resultado das pesquisas 

indica a necessidade de novos estudos. Blackman, Silva e Pereira (2019) e Silva (2017, p. 

109) relatam que:  

                                            
14

 Explanamos tal assunto mais à frente, no item 4.3.1.2 desta Dissertação. 
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Na ausência de políticas públicas de acolhimento voltadas para imigrantes, 

sobretudo aqueles em situação de vulnerabilidade social, quando não podem contar 

com o apoio de alguma rede, seja ela familiar ou de amizade, a parceria público-

privada parece ser uma saída. Contudo, onde tais políticas não existem, o ônus da 

acolhida recai sobre igrejas e organizações não governamentais que, apesar de todo 

esforço e dedicação, acabam fazendo o papel de mediadoras entre o mercado de 

trabalho e os imigrantes, tentando “disciplinar” a relação entre capital e trabalho. 

Um exemplo disso é o que se faz na Missão Paz em São Paulo, onde os 

empregadores que lá vão contratar algum trabalhador(a) devem assinar um “termo 

de conduta”, comprometendo-se a cumprir a legislação trabalhista brasileira, o que 

nem sempre acontece. Do imigrante espera-se que ele aprenda alguns códigos 

culturais e tenha algum domínio da língua portuguesa para comunicar-se com o 

novo contexto. 

 

Ou seja, além dos haitianos estarem passando por um processo difícil que é a 

imigração, eles ainda sofrem com “a perda de seus costumes, sujeitando-se ainda a péssimas 

condições de vida e de trabalho, assim como sofrem por intolerância étnica” (CUNHA, 2015, 

p. 6).  

De acordo com Castro, Bernart e Baptista (2016, p. 13): 

Bordignon e Piovezana (2015) e Cotinguiba & Cotinguiba (2015) apontam que a 

falta de percepção das instâncias governamentais brasileiras salienta ainda mais o 

problema que não é causado por falta de vagas nas instituições, mas pela ausência de 

uma política ou diretriz sobre o assunto. Ou seja, fica evidente a falta de políticas 

públicas efetivas para os imigrantes, que acabam sendo invisibilizados pelo nosso 

sistema político e de ensino. 

 

Infelizmente, a falta de uma Política de Acolhimento aos imigrantes é verificada em 

varias instituições, visto que o “boom” de imigrações haitianas em 2011 ainda é considerado 

recente. Nesse contexto, Pereira e Santos (2015, p. 2) enfatizam que: 

[...] não podemos desconsiderar a função social da escola que tem como objetivo 

integrar o indivíduo ao mundo da leitura e da escrita e ao conhecimento acumulado 

pela humanidade. Entendemos que ela é a principal instituição com o poder de 

garantir o verdadeiro processo de inclusão do imigrante na nova sociedade, pois é na 

escola que ele aprende a língua do novo país, os valores e o contexto social, político 

e cultural em que está inserido. 

 

De acordo com o sítio do Ministério da Educação (MEC), o IFRO, o qual integra o 

Governo Federal, é considerado uma autarquia federal vinculada ao MEC. Foi criado através 

da Lei Nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Tal lei reorganizou a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica que antigamente era composta pelas Escolas 

Técnicas, Agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET’s), 

transformando-os hoje em Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (MEC, 

2018). 
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De acordo com o Estatuto do IFRO, aprovado pela Resolução nº 

003/2009/CONSUP/IFRO – Publicado no D.O.U nº 167 em 1/9/2009: 

O IFRO é detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-

pedagógica e disciplinar, equiparado às universidades federais. É uma instituição de 

educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi. Especializa-se 

em oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino para os diversos setores da economia, na realização de pesquisa e no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços, com estreita articulação com os 

setores produtivos e com a sociedade, dispondo mecanismos para educação 

continuada (IFRO, 2009, p. 3). 

 

Não é equivocado concluir que o aluno e seus familiares que decidem sair de seu país 

de origem sonham que a adaptação ao “novo” país ocorra de uma forma menos traumática 

possível, sobretudo na escola que recebe o aluno imigrante. São explícitas “[...] as 

preocupações no Brasil a respeito da inclusão do migrante na escola, em especial na rede 

pública [...]”, conforme aduz Arce (2017, p. 1). A imigração é um marco na vida do indivíduo 

que por diversos motivos precisa deixar sua terra natal e se integram em outra da melhor 

forma possível. 

De acordo ainda com o sítio do IFRO, temos no Brasil:  

[...] 38 Institutos Federais presentes em todos estados, oferecendo cursos de 

qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de tecnologia e 

licenciaturas. Essa Rede ainda é formada por instituições que não aderiram aos 

Institutos Federais, mas também oferecem educação profissional em todos os níveis. 

São dois Cefet’s, 25 escolas vinculadas a Universidades, o Colégio Pedro II e uma 

Universidade Tecnológica (IFRO, online) 

 

Há grandes avanços nas conquistas de direitos dos estrangeiros. Como exemplo, 

temos a Lei de Migração, bem recente, de nº 13.445, de 24 de maio de 2017 e a criação, pelo 

Conselho Nacional de Imigração (CNIg), da inovadora resolução 97/2012, que concedeu o 

visto humanitário aos haitianos.  Porém, ainda há muitas dificuldades. A lei de Imigração foi 

um marco histórico, mas há muito ainda que se conquistar. 

 

4.3 O aluno haitiano matriculado em um curso integrado 

 

No IFRO Campus Porto Velho Calama temos um setor chamado Departamento de 

Assistência ao Educando (DEPAE) que lida diretamente com os alunos. Neste setor trabalha 

uma equipe multiprofissional e multidisciplinar que conta hoje com duas pedagogas, um 
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assistente social, um enfermeiro e cinco assistentes de aluno. Este setor possui um Núcleo 

chamado NAPNE e é este núcleo que atende os alunos com necessidades específicas. 

Atualmente, o aluno estrangeiro é acompanhado por este núcleo. Porém, em conversas de 

corredor com alguns servidores da Reitoria, soubemos que terá um núcleo ou um setor 

específico nos campi do IFRO para cuidar especificamente das minorias, quais sejam: 

indígenas, negros, homossexuais, idosos e os estrangeiros também pertenceriam a essas 

minorias.  

Um fato que aconteceu aqui em Porto Velho e nos chamou a atenção no ano de 2017 

foi o ingresso do aluno haitiano que está atualmente cursando o 2º ano de Eletrotécnica, 

conforme nos relatou o casal de pesquisadores e professores Geraldo e Marília Cotinguiba. 

Quando este aluno precisou matricular-se no IFRO Campus Porto Velho Calama, tal casal 

auxiliou o aluno, visto entendem o crioulo francês, língua falada pelos haitianos tanto no 

Haiti, enquanto viviam naquele país quanto aqui no Brasil. A tradução do histórico do ensino 

fundamental do aluno facilitou a sua matrícula, visto que o 9º ano já foi cursado em Porto 

Velho, na escola 21 de abril. 

A seguir, para ilustrar, segue algumas fotos dos documentos do aluno haitiano, 

começando pela declaração de conclusão do 9º ano, (Figura 7) bem como foto dos 

documentos das notas deste aluno do 9º ano, em ordem decrescente, chegando ao 5ºano, 

exibindo-se ainda a foto da capa da cartilha do aluno.  
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Figura 9: Declaração de conclusão do 9º ano na escola 21 de Abril - Porto Velho/Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Foto obtida pela pesquisadora (2019) 

 

Nota-se que este aluno cursou o 9º ano já no Estado de Rondônia, na cidade de Porto 

Velho, e que a declaração cita outros documentos recebidos do Haiti para formalizar o 

histórico do aluno. 

Na sequência, na figura 8 apresenta o histórico escolar do aluno emitido pela Escola 

21 de abril em Porto Velho, demonstrando que o aluno começou a estudar em Porto Velho a 

partir do nono ano do Ensino Médio. 
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Figura 10: Histórico do aluno no 9º ano, cursado na escola 21 de abril - Porto Velho/Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Foto obtida pela pesquisadora (2019) 

 

Dando continuidade, temos ainda um documento proveniente de uma escola do Haiti, 

apresentando as notas do aluno haitiano referentes ao 8º ano, sendo que esse 8º ano foi 

cursado ainda no Haiti. 
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Figura 11: Documento escolar haitiano, traduzido por Geraldo Cotinguiba. 

 

 

 

 

                       

   

   

 

   

 

  

 

   

Fonte: Foto da pesquisadora (2019) 

 

A seguir, temos as notas do aluno haitiano referentes ao 7º ano, cursado ainda no 

Haiti.  

 

                  Figura 12: Notas do 7º ano cursado no Haiti. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Foto da pesquisadora (2019) 

 

Na sequência, temos mais um documento proveniente de uma escola do Haiti, 

apresentando as notas do aluno haitiano referentes ao 6º ano, sendo que esse 6º ano também 

foi cursado no Haiti. 
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                  Figura 13: Documento de escola haitiana referente ao 6º ano, traduzido por Geraldo Cotiguiba 

Fonte: Foto da pesquisadora (2019) 

 

Temos mais um documento proveniente de uma escola do Haiti, apresentando as 

notas do aluno haitiano referentes ao 5º ano, sendo que esse 5º ano também foi cursado no 

Haiti. 

 

Figura 14: Documento de escola haitiana referente ao 5º ano, traduzido por Geraldo Cotinguiba. 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: foto obtida pela pesquisadora (2019) 

 

Por fim, temos mais um documento proveniente de uma escola do Haiti, 

apresentando as notas do aluno haitiano referentes ao ano de 2013, ano ainda cursado no 

Haiti. 
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Figura 15: Cartilha do aluno haitiano (sem tradução para o português). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                     Fonte: foto da pesquisadora (2019). 

 

4.4 Práticas inclusivas do IFRO para imigrantes haitianos 

 

No item 4.3 deste trabalho abordamos as praticas inclusivas para imigrantes haitianos 

em Porto Velho, por grupos que não são do IFRO. Nesta seção, falaremos, portanto, de ações 

organizadas e executadas por servidores do IFRO. 

O IFRO, inicialmente, não se envolveu diretamente com atividades relacionadas à 

comunidade haitiana, com exceção de alguns trabalhos de iniciação científica de dois grupos 

de pesquisa, um deles é o Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Tecnologias (GET) do 

IFRO (BLACKMAN; SILVA; PEREIRA, 2019). Porém, foi surgindo ideias e formas de 

como ajudar a comunidade haitiana que ia chegando e se estabelecendo em Porto. 
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Nesse contexto o IFRO criou um Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e 

Tecnologias (GET) que se destaca na Região Norte, por acolher migrantes, entre outras 

funções. 

A seguir temos um relato de uma das servidoras do IFRO em que eu chamei de C4 

em uma seção mais à frente intitulada “Conversas necessárias e primeiros passos da pesquisa” 

deste trabalho. Tal servidora nos disse: 

Minha experiência [...] começou por meio do GET desde 2011 com projetos 

institucionalizados. Porém, o GET é movimentado somente por um grupo, como 

vocês sabem. Muitos ainda não conhecem o GET. Então quando se fala em 

promover capacitações desse assunto, o GET já faz isso, não só na fronteira 

(Guajará-Mirim) mas em Porto Velho também. Fazemos capacitações com pessoas 

do IFRO, mas não no IFRO. Desde 2011 nós fazemos pesquisa sobre estrangeiros, 

desde religião até educação (C4, 2019). 

 

 De acordo com o sítio do IFRO, o GET criou o Seminário Internacional sobre 

Educação e Migração (SIEM), que é “um evento realizado pelo Núcleo de Estudo sobre 

Educação e Migração do Grupo de Pesquisa em Educação, Filosofia e Tecnologias (GET) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) com o propósito de 

promover a interação entre diferentes experiências pedagógicas  de  professores, estudantes, 

gestores públicos, gestores escolares e pesquisadores na área de educação, migração e 

transculturalidade
15

.  

Tal endereço eletrônico nos informa ainda que a segunda edição do SIEM, realizada em 

2019, teve como fomento os resultados obtidos na primeira edição do evento, especialmente, 

no atendimento a demandas propostas na Carta Aberta que fora elaborada pelos participantes. 

O tema do II SIEM "Transconhecimento e Metodologias pedagógicas inovadoras no contexto 

transcultural amazônico" foi proposto com a finalidade de sistematizar metodologias 

pedagógicas inovadoras voltadas ao contexto transcultural  por meio  da interação entre  

diferentes experiências pedagógicas e científicas de professores, estudantes, pesquisadores e 

gestores que atuam na faixa de fronteira amazônica, mobilizando saberes de suas lugaridades 

culturais, como a migrante, indígena e  ribeirinha para propor práticas escolares acolhedoras 

de pessoas e de suas culturas". 

Ainda segundo o sítio do IFRO, os objetivos do II SIEM foram: a) reunir, favorecer e 

estimular a interação entre gestores, pesquisadores, professores e estudantes de diferentes 

disciplinas da área de educação, humanidades, ciências sociais, letras e artes, envolvidos em 
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 Disponível em: https://portal.ifro.edu.br/component/content/article?id=7353 
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pesquisas vinculadas ao tema geral do seminário; b) consolidar reflexões e práticas 

pedagógicas inovadoras sobre os entrecruzamentos culturais, éticos e pedagógicos no espaço 

amazônico a partir das vivências da fronteira, do direito de aprender e das lugaridades 

culturais de migrantes, indígenas e ribeirinhos. 

Novamente a servidora do IFRO em que eu chamei de C4 em uma seção mais à 

frente intitulada “Conversas necessárias e primeiros passos da pesquisa” faz um relato: 

Pelo GET em 2014 foi ofertado um curso FIC de técnico de Pintor Profissional para 

a comunidade haitiana aqui em Porto Velho/RO, sendo que esses 59 alunos nunca 

foram considerados alunos do IFRO, por varios motivos: questão de matrícula, falta 

de CPF, a ficha de matrícula foi feita à mã (C4, 2019). 

 

Tal projeto foi, de acordo com Blackman, Silva e Pereira (2019, p. 195), “[...] 

delineado após a realização de um levantamento socioeducativo, nos meses de fevereiro a 

março de 2014, pelo GET/IFRO aplicado a uma comunidade haitiana, na cidade de Porto 

Velho-RO”. Este projeto tinha o objetivo inicial de ofertar 25 vagas, mas a demanda foi bem 

maior: 49 haitianos foram qualificados neste curso. 

Um grupo de pesquisadores do GET relata no artigo “Língua, Culinária e Integração: 

uma experiência de mútua aprendizagem entre haitianos e brasileiros”
16

 como surgiu a ideia 

do projeto “Cultura e Culinária brasileira”: 

Em março de 2014 o GET realizou um diagnóstico socioeducativo de uma 

comunidade religiosa haitiana. A partir desse diagnóstico, o grupo propôs a 

realização de um curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) intercampus, 

envolvendo pesquisadores do GET da Reitoria, Campus Porto Velho Calama e do 

Campus Ariquemes. O curso, intitulado “Cultura e Culinária brasileira” foi realizado 

de abril a novembro de 2014. A primeira linha de pesquisa desse projeto pretendeu 

realizar um estudo das comidas e alimentos que os haitianos sentem saudades. 

Procurou-se integrar atividades de pesquisa, ensino e extensão. Entrando pela 

cozinha ou pela escola, o objetivo maior do projeto foi promover melhor 

conhecimento da cultura haitiana e dos processos de integração na sociedade 

receptora, tendo como suporte conhecimento sobre a educação e a culinária 

(OLIVEIRA, 2019, p. 301). 

 

 

Tal projeto permitiu que os membros do GET que participaram ativamente desse 

projeto conhecessem mais a cultura haitiana integrou as duas culturas, fazendo com que os 

haitianos se sentissem mais acolhidos em terras brasileiras.  

                                            
16

 Tal artigo faz parte de um livro regional lançado neste ano intitulado “Dossiê Rondônia – O rio que nos une: 

Educação, Migração e Cultura nestas paragens”, o qual consta nas Referências. 
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Nas considerações finais do artigo elaborado, os autores afirmam que “descortina-se, 

nesse panorama, a importância para que os estrangeiros conheçam a língua portuguesa e suas 

especificidades, sob pena de ficarem à margem do processo social e se vejam excluídos do 

mercado de trabalho. O IFRO, instituição preocupada com a inserção social, promove cursos 

de Língua Portuguesa para haitianos, a exemplo de outras instituições: Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Bento Gonçalves (RS), Universidade Estadual do 

Amazonas (Tabatinga), Departamento de Línguas Vernáculas do Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) entre outras. Assim, através do domínio da língua, o estrangeiro terá a 

plena participação social, e condições de adentrar em um universo até então “privado”, onde a 

comunicação é o eixo condutor para o processo de inclusão social” (OLIVEIRA, 2019, p. 

307). 

 

4.5 O IFRO, Campus Calama, como um espaço inclusivo 

 

No Brasil, o direito à educação como lei aparece primeiramente na Constituição 

Federal de 1988, em seu artigo 6° que o promulga como direito social e define para o Estado a 

responsabilidade da garantia de educação com qualidade para todos os brasileiros (MAHL; 

CELLA, 2018). 

Silva e Costa (2015, p. 98) explicita que: 

Há um crescente movimento inegável da sociedade brasileira, em processo de 

ampliação de legislações, diretrizes, principalmente a partir da década de 1990, em 

defesa dos direitos humanos, no sentido da garantia dos direitos, em que o Estado 

vem procurando responder às recomendações internacionais e às demandas internas 

da sociedade, além das reivindicações dos grupos específicos [...]. 

Assim, observa-se que o ordenamento jurídico pátrio tem importante função de 

promover o princípio da dignidade da pessoa humana que, por conseguinte, é corroborado 

com a garantia do direito à educação. O ensino superior gratuito traz novas possibilidades 

para a contribuição com o desenvolvimento do indivíduo, promovendo a ampla utilização de 

suas faculdades (DICKMANN et al., 2017). 

De acordo com Graciani (2005), há uma necessidade de se teorizar as práticas da 

Educação Popular, buscando uma melhor compreensão sobre essa realidade. Segundo 

Graciani (2005, p. 69): 

[...] as reflexões mais profundas sobre a educação popular nem sempre tiveram ao 

alcance da maioria dos grupos ou instancias base, seja pela questão de que a grande 
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parte não entende a forma e a linguagem, seja porque os especialistas não divulgam 

seus trabalhos teóricos, a não ser em congressos, seminários ou livros, aos quais a 

maioria não tem acesso. 

 

Deste modo, quando falamos em imigrantes, logo nos vêm à mente o problema 

linguístico, como compreender e se fazer entender? A língua supre uma das necessidades para 

o convívio humano, a identidade ou sentimento de pertencimento a um grupo, pois é através 

dela que divulgamos nossa cultura. Assim, a língua tanto pode nos aproximar de nossa 

identidade como pode nos afastar do diferente. Para os imigrantes, no Brasil, este é um dos 

primeiros grandes desafios. Assim, quando um imigrante se insere no sistema educacional, 

uma família se insere na comunidade escolar e uma série de inseguranças são lançadas para a 

família, professores, gestão e comunidade escolar. Nesse sentido, são discutidos três 

elementos principais: o primeiro é o imigrante, como sujeito, como aluno, como família; o 

segundo e que vem com ele é a questão linguística, como este imigrante é incluso e se 

relaciona linguisticamente e culturalmente com o outro; o terceiro é a gestão escolar, ou seja, 

qual é o seu papel  dentro do sistema escolar, qual é seu direcionamento, que políticas a 

permeiam. Em tal contexto, tornam-se importantes as discussões das temáticas relacionadas 

com a inclusão/exclusão social, ao acesso e permanência escolar com vistas da vertente 

político-educacional (MAHL; CELLA, 2018). 

O aluno estrangeiro que chega em um Instituto Federal para cursar o Ensino Integrado 

(o qual consiste na junção do Ensino Médio junto com o Ensino profissionalizante), ou um 

curso Subsequente ou uma Graduação espera que tal Instituição, a qual geralmente, Brasil a 

fora é bem estruturada arquitetonicamente também esteja preparada para receber este tipo de 

alunado. Porém, podemos falar que a maioria dos Institutos Federais brasileiros ainda tem 

dificuldade de se preparar para receber esses alunos. 

Uma alternativa para a solução dos desafios à inserção dos imigrantes haitianos pode 

estar na atenção do estado à educação que, segundo Kymlicka (2001), tem um importante 

papel a desempenhar no sentido de orientar para a cidadania. Este aspecto pode ser 

interpretado de duas formas. Primeiramente, ao incorporar a discussão sobre os direitos da 

população migrante no ensino fundamental e médio, o país coloca a sociedade em sintonia 

com as motivações humanitárias que norteiam a política de concessão de vistos. Em segundo 

lugar, aproxima os haitianos e brasileiros ao proporcionar uma reflexão integrada, que une 

representantes dos dois grupos dentro de um mesmo ambiente de estudo e qualificação (SÁ; 

SILVA, 2016).   
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5 O CONCEITO DE ‘INCLUSÃO ESCOLAR PARA ALUNOS ESTRANGEIROS’ 

 

 

Nesta seção consideramos como imaginamos o que seria o processo de inclusão 

escolar e como imaginamos que o educador inclusivo
17

 deve se comportar, enquanto 

facilitador de uma educação inclusiva. Para Neto (2012, p. 64): 

A práxis do educador social pressupõe um projeto político-pedagógico que responda 

às aspirações do sujeito e da sociedade, com a intencionalidade de superar as crises 

geradas pela estrutura econômica e por uma política de exclusão e de dominação. 

Neste conjunto, o educador tem como foco de atuação enfrentar as práticas 

antissociais ligadas ao contexto social e psicológico do educando. Desvelar essa 

realidade implica oferecer aos educadores sociais e aos educandos subsídios que os 

ajudem a compreender o movimento da história e os valores da humanidade. 

 

O aluno estrangeiro tem inúmeros desafios quando ingressa no sistema educacional, 

ele precisa se adequar para prosseguir em seus estudos. Contudo, o sistema de gestão e as 

pessoas já inseridas nele também devem se voltar a este aluno estrangeiro de forma humana, 

realmente acolhedora. O Básico é aceitar, respeitar, não discriminar, precisamos mais, 

precisamos conversar, trocar experiências, praticar esportes juntos, abraçar, felicitar as 

conquistas e auxiliar nas dificuldades, só assim esse aluno vai estar verdadeiramente inserido. 

Trazer a família para dentro da escola, para apoiar e criticar se preciso, para mostrar essa nova 

cultura, o que é a cultura brasileira se não essa mistura de culturas nativas, imigrantes, 

itinerárias (MAHL; CELLA, 2018). Importante frisar que o IFRO ainda é considerado um 

“Instituto Federal novo”, pois conta apenas com 11 anos de organização e o Campus Calama 

tem somente 5 anos de instalação.   

A inclusão escolar de alunos estrangeiros deve acontecer com uma união de forças: 

escola, aluno e familiares, pois o aluno precisa do apoio da Instituição enquanto estiver dentro 

dela e fora, em sua casa, seus familiares também devem melhorar cada vez mais sua vida 

escolar. Com este mesmo pensamento, continua Alves (2012, p. 48):  

[...] as interações sociais, a família interagir com a escola, as afetividades a boa 

comunicação entre os personagens da escola e o aluno, a possibilidade de uma boa 

vivência social entre todos, tudo isso cria um desempenho importante na formação 

da personalidade da criança.  
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 Educador inclusivo em nossa visão é todo aquele que participa do dia a dia do aluno, podendo ser professor, 

técnico administrativo e demais servidores que direta ou indiretamente estão ao redor do aluno. 
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Portanto, na conclusão da autora supracitada, “[...] o que falta é preparar a escola e o 

educador para incluir nela e em sua concepção” o aluno estrangeiro (ALVES, 2012, p. 48). 

Entendemos, adaptando a ideia da autora de um aluno com necessidade especial
18

 para 

um aluno estrangeiro, que: 

[...] o profissional que tem a função de transmitir o conhecimento” para o aluno 

estrangeiro “precisa ser sensível; qualquer outro funcionário pertencente (do quadro) 

desta escola deverá ter o mesmo comportamento. Cada um deve desempenhar seu 

papel com este indivíduo da melhor forma possível e com bastante conscientização, 

além do conhecimento (ALVES, 2012, p. 54). 

 

 

Em outro livro de sua autoria, Alves (2018, p. 26) discorre sobre sua visão de inclusão: 

A inclusão leva as pessoas a aprender, reconhecer e garantir uma melhor qualidade 

de vida. Respeita a diversidade, demonstrando potencialidades e necessidades de 

cada um. A inclusão não é um assistencialismo, é sim o resgate de um direito 

constitucional para qualquer pessoa, independentemente de sua condição física o 

intelectual. Precisa-se exigir do Governo os recursos necessários para dispor aqueles 

que tem direito a alcançar alguma coisa em qualquer âmbito que pertença. É 

necessária a continuidade de debates e trabalhos para observar todas as 

possibilidades viáveis e, assim, chegar a uma solução desse que, muitas vezes, se 

torna um impasse. A política administrativa deve ser humanística e não depositária. 

 

De acordo com Antunes (2017, p. 28), “A inclusão, pressupõe a valorização do 

diálogo entre as diferentes relações que promoverão a comunicação, a troca de experiências e 

vivências que contribuem para a construção da autonomia dos alunos, a desmistificação da 

deficiência e a eliminação do preconceito”. 

Somos propensos a pensar que lugar de haitiano é no Haiti. Mas temos que ter em 

mente que o Haiti pode ser apenas o lugar de nascimento de haitianos. O lugar que eles 

escolherem morar deve acolhê-los e incluí-los como seres humanos e cidadãos. 

Vemos muitos trabalhos acadêmicos e livros falando sobre a inclusão escolar 

relacionada à alunos com necessidades específicas, sendo essas necessidades de muitos alunos 

mudos, com surdez, cegueira ou baixa visão, TDAH, autismo, altas habilidades, entre outras 

necessidades. Porém, tivemos dificuldade em encontrar trabalhos ou literaturas sobre a 

inclusão escolar de alunos estrangeiros. Encontramos sobre a inclusão escolar de alunos 

bolivianos no Instituto Federal de São Paulo, e outros trabalhos bem esparsos, de modo que 
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 Este livro foi escrito em 2012 e neste tempo ainda era usada a terminologia “pessoa com necessidade 

especial”.  
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nos foi sugerido criar um conceito para este tipo de aprendiz com que nos deparamos em 

nossas escolas. 

Assim, entendemos que inclusão escolar para alunos estrangeiros consiste em uma 

preparação escolar para receber o aluno estrangeiro de forma que este aluno se sinta incluído e 

acolhido na escola escolhida por ele. Acerca do papel do educador inclusivo, Alves (2018, p. 

34) assevera: 

Devemos criar novas possibilidades, construir ou reconstruir conhecimentos e 

transformar em prazer atividades de descobertas. Ampliar o que se sabe e permitir 

experimentar sobre o conhecimento já existente, integrando corpo, ação e emoção 

em uma realidade inclusiva. A contribuição do afeto e da plenitude traz o vínculo e 

interesse na educação. Todos são oriundos de um pensamento dominante, com 

verdades absolutas para encontrar soluções e levar mudanças, permitindo que cada 

um descubra o que fazer par transpor os obstáculos. Incluir é levantar hipóteses, é 

responder às questões, é partilhar, cooperar, mas também questionar e refletir sobre 

a oportunidade do outro e leva-lo a um processo coletivo, provocando a inquietação 

em um sistema tradicional, que acha que cada um deve pertencer a um lugar. No 

entanto, todos os lugares são de todas as pessoas. A inclusão não faz distinção, e o 

mundo tem de primar pela igualdade e a valorização de cada ser humano. Os traços 

da exclusão e marginalização social encontram-se presentes ainda em muitos 

movimentos que se dizem incluir. 

 

É essencial que cada escola construa um caderno de orientações, o qual deve ser 

oferecido para esses alunos, bem como com uma Política de Acolhimento especialmente 

elaborada para esses educandos.  

Tal inclusão escolar deve acontecer desde o momento do Processo Seletivo ao qual 

esse aluno irá submeter-se, como também na matrícula, de forma que o aluno não sinta o 

desejo de evadir-se por falta de acolhimento necessário. A permanência e êxito devem ser 

pensadas e repensadas frequentemente. A escola deve receber capacitações específicas sobre 

esse assunto, de forma que tal acolhimento seja sempre lapidado.   

  



 
65 

 
 

6 A PESQUISA E SEUS SIGNIFICANTES 

 

Neste item é explanado como a pesquisa foi organizada, o contexto do estudo, o 

perfil das pessoas que contribuíram com a investigação, a abordagem e tipo de pesquisa 

adotada e as fases da pesquisa.  

6.1 Conversas necessárias e primeiros passos da pesquisa 

A pesquisa que foi desenvolvida é de cunho qualitativo e se deu em duas partes: 1) a 

primeira de cunho bibliográfico e documental, onde foi iniciada a pesquisa e 2) será com a 

criação de um grupo via aplicativo whatsapp, por esta entender-se que esta ferramenta seja 

mais acessível, com possíveis encontros com o grupo focal a ser formado no aplicativo citado, 

sendo que tal grupo será criado com entrevistados que estejam dispostos a colaborar com a 

pesquisa, sendo elaborados e aplicados questionários. 

Esta pesquisa, portanto, é resultado da colaboração das seguintes profissionais, 

identificadas por códigos, tendo seus nomes preservados e: C1 - Pedagoga do IFRO Campus 

Calama; C2 – Assistente de aluno do IFRO Campus Calama; C3 – Técnica em Assuntos 

Educacionais atuante na Reitoria do IFRO; C4 – Técnica em assuntos e Professora atuante na 

Reitoria do IFRO; C5 – Aluna representante do Grêmio estudantil do IFRO Campus Calama. 

O objetivo era apresentar informações sobre a questão dos alunos estrangeiros no 

IFRO Campus Porto Velho Calama, no sentido de averiguar se há ou não, até o presente 

momento, alguma regulamentação para reger a forma de lidar com estes alunos. 

Assim, no primeiro momento da pesquisa, foi feito um levantamento junto à 

Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA), oportunidade em que verificamos que há um 

aluno haitiano cursando o 2º ano de Eletrotécnica, que é um curso integrado. Posteriormente 

verificamos os documentos da pasta individual do aluno para estudos.  

No decorrer da pesquisa, soube-se que há um curso na modalidade de Formação 

Inicial e Continuada (FIC) de Língua Portuguesa oferecido pelo Departamento de Extensão 

(DEPEX) do IFRO, sendo que este curso é destinado a estrangeiros que queiram familiarizar-

se com a língua portuguesa. Tal curso atende atualmente haitianos e venezuelanos e tem cerca 

de 30 alunos fazendo uma espécie de segundo módulo, realizado no primeiro semestre de 

2019. 
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Na sequência, foi feito contato via aplicativo whatsapp com o aluno haitiano, sendo 

este aluno o colaborador que conseguirmos para seguir com a pesquisa. É importante frisar 

que tal aluno se mostrou bem solícito para participar da pesquisa. Desta feita, dia 3 de maio de 

2019 foi agendada uma entrevista com o aluno haitiano, e nesta entrevista foi combinado que 

ele assinaria ainda no mês de maio de 2019 o Termo de Assentimento (por ser menor de 

idade) e seus pais assinarão o Termo de Consentimento, também no mês de maio de 2019. 

Neste mesmo dia, foi mandando um e-mail ao aluno haitiano para que este respondesse assim 

que possível um questionário online feito pela ferramenta google forms com algumas 

indagações iniciais. 

 

6.2 Perfil dos participantes  

 

A ideia foi propor diálogos e encontros, a fim de que nesses momentos surjam 

reflexões sobre a política de inclusão escolar do IFRO. Posteriormente, acredita-se que sejam 

elaborados novos questionários, entrevistas e observações e discutidos pelo grupo e 

finalmente serão coletados dados advindos de todo o levantamento feito no transcorrer da 

pesquisa. 

 

6.2.1 O Estudante estrangeiro – haitiano 

 

Com a pesquisa efetuada, ficou perceptível que o aluno haitiano que o IFRO Campus 

Porto Velho Calama tem hoje não é verdadeiramente acolhido e muitas vezes passa 

despercebido no âmbito escolar.  

No começo da pesquisa foi realizada uma primeira tentativa de que o aluno haitiano 

respondesse ao questionário proposto com nossas primeiras indagações. Tal questionário 

tinha a finalidade de fomentar as discussões entre os servidores do IFRO. Porém, o aluno não 

conseguiu acessar o questionário, pois este era online, feito no google forms. 

Logo em seguida, tentamos várias vezes entrar em contato com o aluno via telefone e 

e-mail. Não obtivemos resposta. Assim, não foi possível saber do aluno em quais pontos o 

IFRO ainda precisa melhorar com relação à inclusão escolar de alunos estrangeiros. 
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6.2.2 Participantes do grupo focal 

 

 Na busca por colaboradores para a pesquisa-ação, foi feito inicialmente contato via e-

mail com a atual coordenadora da Coordenação de Educação Inclusiva (CEI) do IFRO, 

tornando-a desse modo a primeira parceira disposta a contribuir. Assim, o encontro presencial 

foi no dia 2 de maio de 2019, registrado pela pesquisadora através de gravação em áudio por 

meio de smarthphone com o consentimento da entrevistada. Nesse dia foi feita uma entrevista 

com tal servidora, a qual relatou que o IFRO ainda não tem uma Política de 

Inclusão/Acolhimento para alunos estrangeiros e que tal documento ainda está sendo 

estudado. 

Na etapa de Pré-ação, realizou-se contato com os servidores e a aluna responsável 

pelo Grêmio Estudantil do IFRO Campus Porto Velho Calama e assim foi criado um grupo 

via whatsapp para facilitar a comunicação. Este grupo teve como objetivo sensibilizá-los em 

relação à participação na pesquisa.  

Após o primeiro encontro presencial com a representante da Reitoria do IFRO, 

verificou-se que não há uma política ou plano institucional e que este documento, segundo o 

próprio IFRO, tal documento é primordial à Instituição. Foi apontado, e várias vezes frisado 

pela primeira colaboradora da pesquisa a urgência de uma Política de Acolhimento 

Institucional efetiva com ênfase na inclusão escolar, especialmente para alunos estrangeiros.  

Já no segundo momento da pesquisa, após a data da qualificação, pretendeu-se 

levantar dados através da formação de um grupo via aplicativo whatsapp com o objetivo de 

convidar servidores que trabalhem diretamente com políticas públicas do IFRO, tendo a 

pesquisadora como mediadora. Foram convidados para este grupo um representante do 

NAPNE do IFRO Campus Porto Velho Calama, o chefe do DEPAE do IFRO Campus Porto 

Velho Calama, um aluno representante do Grêmio Estudantil do IFRO Campus Porto Velho 

Calama, um representante da CEI, que é uma coordenação localizada na Pró Reitoria de 

Ensino (PROEN) do IFRO. 

 

6.3 A pesquisa-ação 

A pesquisa segue as diretrizes da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), destacando-se o conforto e bem-estar dos 
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colaboradores, assim como a abertura para em qualquer momento da pesquisa o colaborador 

ter a opção de declinar em seu consentimento de forma livre e a qualquer tempo. Também 

deve-se deixar claro e acessível a todos os envolvidos o projeto de pesquisa e todos os escritos 

do início ao fim. 

Deste modo, tal pesquisa contempla os alunos estrangeiros, maiores ou menores de 

idade que estejam matriculados em algum curso do IFRO, sendo que a identidade dos 

participantes está sendo resguardada. 

  O método utilizado para a realização deste trabalho foi a pesquisa-ação, “[...]a qual é 

um meio de desenvolvimento profissional “de dentro pra fora” pois parte das preocupações e 

interesses das pessoas envolvidas na prática, envolvendo-as em seu próprio desenvolvimento 

profissional[...]”, no entender de Engel (2000, p. 183).  

Thiollent (1996, p. 16) lembra que a pesquisa, como “[...] estratégia metodológica da 

pesquisa social[...]”, compreende a interação entre o investigador e os participantes da 

pesquisa, da qual resulta a identificação das principais necessidades da realidade investigada, 

assim como o estabelecimento de prioridades na resolução dos problemas, “sob a forma de 

ação concreta”, na intenção de resolver problemas identificados. Neste sentido, o objeto de 

estudo diz respeito à realidade social e não apenas às pessoas, buscando “[...] aumentar o nível 

de conhecimento dos pesquisadores” e o conhecimento ou o ‘nível de consciência’ das 

pessoas e dos grupos considerados.  

Interessante frisar que a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa ainda muito novo e 

intrigante para alguns profissionais da área da educação. Muitos não sabem ainda como esse 

tipo de pesquisa funciona. Assim, é possível perceber ainda o descaso com o processo de 

inclusão escolar de imigrantes no sistema educacional de Rondônia.  

 

6.3.1 Fase de intervenção: grupo focal 

 

A pesquisa-ação pode contribuir com o debate pretendido no grupo focal, pois todos 

poderiam ser ouvidos, mesmo que com opiniões divergentes. Foi possível perceber que os 

colaboradores aceitaram e gostaram de participar das pesquisas, mostraram-se prestativos e 

interessados em colaborar. Porém, problemas de incompatibilidade de horários impediu um 

maio número de colaboradores nos encontros. 

Almejávamos reunir no grupo focal 9 pessoas, porém não foi possível por conta dos 

horários que não favoreciam.  
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a) Primeira reunião 

 

Para esse primeiro encontro, foi feito inicialmente contato com as profissionais por 

meio do aplicativo whatsapp, agendando o dia e horário do encontro.  

Para o encontro compareceram, dentre as convidadas, 5 colaboradoras que dialogaram 

sobre o processo de inclusão de alunos estrangeiros no IFRO, apresentando suas análises 

sobre o contexto atual e pensando caminhos para a inclusão qualitativa e humanizada dos 

alunos estrangeiros. 

O primeiro ponto discutido com o grupo foi a criação de espaço para a acolhimento 

dos alunos estrangeiros, tendo em vista que, ao chegarem no IFRO, esses alunos não recebem 

qualquer atenção diferenciada que tente superar as barreiras de inclusão impostas 

principalmente pelas diferenças culturais, sociais e principalmente o idioma. A participante 

C1 inicia destacando que é preciso criar um espaço dentro do IFRO para acolher os alunos 

estrangeiros, sendo denominado de “Espaço de Humanidades”. Esse espaço deve ser 

regulamentado pelo IFRO e atender aos alunos que precisem de atenção maior e acões de 

inclução específicas, diferente das ações já desenvolvidas pelo Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) e que são direcionadas aos alunos 

regulares do Instituto. 

 

Então quando se fala em promover capacitações desse assunto, o GET já faz isso, 

não só na fronteira (Guajará-Mirim) mas em Porto Velho também. Fazemos 

capacitações com pessoas do IFRO, mas não no IFRO. Desde 2011 nós fazemos 

pesquisa sobre estrangeiros, desde religião até educação. Antes de ter um Campus 

em Guajará-Mirim, já havia pesquisas em andamento naquele local, principalmente 

nas escolas bolivianas e em Guajará. Foi institucionalizado um projeto chamado 

“GeoPedagogia”, que foi desenvolvido em Guayara, em Guajará, em Porto Velho e 

em Porto Príncipe, ho Haiti. É um projeto bastante enriquecedor porque trás a visão 

dos alunos incluídos sobre a escola que eles estudam. Em que momento esses alunos 

se sentem incluídos e excluídos? E aí foi feito um mapeamento, no qual foi 

observado que os alunos se sentiam incluídos nas brincadeiras e educação física, por 

exemplo. Já na hora da aula, no conteúdo eles se sentiam excluídos.(Participante C4) 
 

Mesmo o IFRO já contando com ações de inclusão de alunos estrangeiros, 

desenvolvidas no Campus de Guajará-Mirim, tendo em vista a localização deste em região de 

fronteira, a perticipante C2, sugere uma capacitação aos servidores do IFRO, para humanizar 

o atendimento aos alunos que vêm do estrangeiro. Como exemplo temos as experiências 

vivenciadas pelos  IF’s de São Paulo no acolhimento e inclusão dos alunos bolivianos. Nessa 

mesma trilha a participante C4 destaca que no II SIEM, realizado pelo IFRO em em 2019, foi 

tratada a tematica de onclusão. No entanto, o evento não contou com adesão de muitos 
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servidores, principalmente professores que não liberaram os alonos. “[...] vieram pessoas de 

vários lugares do mundo, mas a participação de servidores do IFRO foi muito tímida. Muitos 

professores não liberaram seus alunos e tiveram pessoas que disseram que não sabiam do 

evento, sendo que foi divulgado amplamente”. Com isso, C2 complementa o pensamento 

destacando a possibilidade de realização de evento, cuja temática envolva a inclusão de 

alunos estrangeiros, 

 

Poderia ser colocado na Semana Pedagógica um momento pra falar sobre Inclusão 

e que os técnicos possam participar também da Semana Pedagógica, já que pelos 

menos no Campus Porto Velho Calama eu, enquanto assistente de aluno, nunca fui 

convidada para participar deste momento.(participante C2) 

 

Compreendemos que a política de inclusão do IFRO ainda é deficiente, necessitando 

de reflexão e ações qualitativas. Para isso é preciso buscar parcerias, experiências e formatar 

um proposta de política de inclusão que considere todos os significantes que caracterizam o 

cotidano dos alunos estrangeiros. “Tem assuntos importantes a serem debatidos e não há 

espaço na Instituição para debates dessa natureza. Tem servidores que acham que este assunto 

não é pertinente. Precisa ter uma política, um documento norteador.” (participante C2) 

Nessa trilha, seguindo o pesnamento de Merleau-Ponty (2011), é preciso reaprender 

a ver o mundo, aceitando a condição de aprender com eles sobre a melhor maneira de servi-

los. Compreender os estrangeiros, suas histórias e culturas, pode contribuir positivamente no 

pensamento de ações que os atenda qualitativamente, humanizadamente e promova a inclusão 

em todas as atividades acadêmicas do IFRO. 

No grupo discutimos também sobre as ações já realizadas pelo IFRO cuja temática 

envolvia a inclusão de alunos estrangeiros. A participante C4 destaca que, em 2014, o Grupo 

de Pesquisa em Educação, Filosofia e Tecnologias (GET) ofertou, em Porto Velho, um curso 

FIC de técnico de Pintor Profissional para a comunidade haitiana. O curso contou com a 

oarticipaçao de 59. No entanto, eles nunca foram considerados alunos do IFRO, por varios 

motivos: questão de matrícula, falta de CPF, a ficha de matrícula foi feita à mão. 

Sendo de responsabilidade do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas (NAPNE) e da Coordenação Geral de Educação Inclusiva a 

proposição de ações de inclusão, a participante C3 destaca que a Comissão criada para 

dialogar sobre o tema e pensar ações não tinha nenhum espaço físico para atuar. 

 

O NAPNE foi criado no âmbito do TECNEP (criado para verificar os alunos com 

necessidades específicas). Claudete mandou um Memorando dizendo aos Campi que 

o NAPNE só iria trabalhar com alunos que apresentavam alguma necessidade 
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específica, que precisariam de Tecnologias Assistivas e não mais com minorias, o 

que causou um “rebuliço” nos campi. Ficou definido na época junto ao professor 

Pró-Reitor Moisés que a Coordenação de Educação Inclusiva ficaria uncubida de 

trabalhar com as miorias (negros, indígenas, estrangeiros). E ficou pendente a 

criação da Política de Educação Inclusiva e é aí que entra a presente pesquisa-ação. 

(participante C3) 

 

Na finalização do primeiro encontro, tendo em vista todos os problemas que 

envolvem a inclusão de alunos estrageiros no IFRO, fica o desejo de pensar uma política de 

inclusão que atendas as especificidades de cada aluno. 

É importante que as pessoas que vão escrever a Política estejam antenadas sobre os 

conceitos. Outra ideia da Laura é inserir o Centro de Idiomas nesse acolhimento e 

desevolver praticas de acolhimento, além de oferecer o Curso de Português como 2ª 

língua. Também podemos aprender a língua deles, seria uma “via de mão dupla”. 
(Participante C4) 

 

Finalizamos o primeiro encontro apontando o tema principal do segundo: como pensar 

uma política de inculsão de alunos estrangeiros para o IFRO? 

O encontro foi proveitoso, embora gostaríamos que mais pessoas tivessem participado. 

Foi notória a vontade das colaboradoras em participar, expondo principalmente suas ideias e 

angústias, na tentativa de em breve conseguirmos elaborar algum tipo de encaminhamento 

sobre este assunto. Assim, para o segundo encontro, surgiu a ideia de convidarmos alguns 

gestores e pró-reitores que pudessem ouvir nossas falas.  

 

                                         Figura 16: Primeiro encontro do grupo focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                             

                                                     

                  Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019). 
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a) Segunda reunião 

Nesse segundo encontro presencial, participaram as colaboradoras:  

C1 - Pedagoga do IFRO Campus Calama 

C2 – Assistente de aluno do IFRO Campus Calama 

C5 – Aluna representante do Grêmio estudantil do IFRO Campus Calama 

 

Para o segundo encontro, foi feito novo contato com as profissionais por meio do 

aplicativo whatsapp, agendando o dia e horário do encontro. Assim, compareceram apenas 

três colaboradoras.  

Nesse encontro retomamos as discussões levantadas no primeiro, objetivando, 

principalmente, pensar a política de inclusão de alunos estrangeiros no IFRO. 

Incialmente discutimos as dificuldades de inclusão que podem implicar na elaboração 

da política. Assim, retomamos um ponto importante:  como estão os alunos estrangeiros que 

já estão matriculados no IFRO? Nessa trilha, a participante C2 traz alguns questionamentos 

que envolvem o problema da língua, tendo em vista que os estrangeiros, em maioria, falam 

apenas o espanhol e todas as atividades do IFRO são em língua portuguesa. 

 

Como os bolivianos (que só sabem falar Espanhol) que estão matriculados em algum 

curso do Campus de Guajará-Mirim conseguiram ser aprovados no Processo 

Seletivo, se pelo Processo Seletivo precisavam ser analisadas as suas notas de 

Português e Matemática do 5º ao 8º ano do Ensino Fundamental? Quando o aluno vê 

no Edital que precisa de notas em Português e Matemática e ele não fala Português, 

como o candidato estrangeiro se sente antes mesmo de ingressar na Instituição? 

(Participante C2) 

 

Para a participante C5, precisa haver um envolvimento coletivo no enfrentamento às 

dificuldades de inclusão, principalmente dos professores. 

 

Acredito que esses professores poderiam sim colaborar com a parte escrita. Já que 

temos no Instituição um curso FIC de Língua Portuguesa para a comunidade 

externa, poderia ser oferecido aos alunos que vão ingressar em 2020/1 e anos 

posteriores um curso de Língua Portuguesa opcional, para facilitar a comunicação 

desses alunos no seu dia a dia, independente de se ofertado o curso FIC já existente 

na Instituição. (Participante C5) 

 

Nessa discussão surge novo questionamento, sendo o FIC uma Formação Inicial e 

Continuada, por que não criar um curso para os estrangeiros que desejam ingressar no IFRO?  

O FIC é oferecido à comunidade, mas esses participantes são considerados alunos do IFRO 

no período em que fazem o curso? 
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Eu acredito que o aluno do curso FIC pode ser aluno do IFRO se atender a alguns 

critérios. Por exemplo: numa situação hipotética, se um aluno faz um curso no IFRO 

de apenas duas horas, ele já pode ser reconhecido como aluno do IFRO? Na minha 

opinião, deve ser estipulado um tempo mínimo para que esse aluno seja considerado 

aluno do IFRO. Exemplo: se o aluno da comunidade externa faz um curso com 

duração de 3 meses pra cima, ele já poderia ser considerado aluno do IFRO, porque 

eles vão estar usando aquele ambiente, vão estar inseridos naquelas salas de aula, se 

habituando àquele lugar. (Participante C5) 

 

Mas, caso esse curso de Língua Portuguesa seja oferecido ao aluno que acabou de 

ingressar no IFRO, essa carga horária pode ser considerada para a grade do curso? 

 

Não. O aluno não seria obrigado a fazer. Não seria uma obrigação curricular. Ele 

não precisaria “correr atrás” desse curso, seria oferecido ao aluno opcionalmente, 

pra que ele se sinta mais confortável com a Língua Portuguesa. Seria fixo no 

planejamento da Politica de Inclusão de alunos estrangeiros. Se fosse eu, com 

certeza faria esse curso, porque, se eu chego em um local e eu não sou familiarizada 

nem com as pessoas nem com a língua, eu iria querer fazer sim um curso que me 

permitisse me adequar da melhor forma nesse novo país, nesse novo ambiente. O 

IFRO deve pensar assim: se nós recebemos esse aluno estrangeiro, temos que ter 

estrutura pra manter esse aluno no curso. (Participante C5) 

 

No entanto, pensar na inclusão qualitativa e humanizada de alunos estrangeiros nos 

cursos do IFRO e em seu cotidiano acadêmico, demanda a existência de uma política 

educativa específica e considere as particularidades e subjetividades de cada aluno. O IFRO 

precisa assumir a responsabilidade sobre a inclusão desses alunos estrangeiros e ter uma 

política de acolhimento e inclusão estruturada. 

Na parte final do encontro, discutimos a criação de um produto que possa contribuir na 

inclusão qualitativa dos alunos estrangeiros. As participantes apresentaram suas sugestões que 

serão discutidas e acolhidas pela pesquisadora. 

 

Eu queria dar uma sugestão: poderia ser elaborada uma forma de orientação para a 

matrícula dos alunos estrangeiros para os anos que vem, inclusive para 2020/1. 

(Participante C1) 

 

A consideração de C1 é acolhida e complementada pela participante C5: 

 

Poderia ter uma espécie de apadrinhamento de alunos estrangeiros. Quem seriam 

esses padrinhos? Por enquanto, poderiam ser os servidores que fazem parte da 

comissão do NAPNE. Poderia ser elaborado um projeto a ser executado ao longo do 

ano para incluir esse tema de inclusão escolar na Semana de Inclusão para a Vida. 

Que esse assunto seja incluído no Calendário Acadêmico, pra que os alunos já se 

programem pra participar. Pode ser criada inclusive uma portaria, autorizada pelo 

Diretor Geral do IFRO Campus Calama, pra que fosse já estipulada uma data oficial 

para tratar sobre esse assunto: inclusão escolar. (Participante C5) 
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Nesse segundo encontro infelizmente não conseguimos reunir os chefes e pró-reitores 

com poder de decisão, conforme tínhamos almejado no primeiro encontro. A 

incompatibilidade de horários e compromissos externos já agendados previamente atrapalhou 

bastante, de forma que os horários e as agendas das integrantes colaboradoras do grupo focal 

também foi difícil de conciliar. 

Enfim, logo depois do primeiro e segundo encontro, idealizando o produto final, 

percebemos que seria mais útil um Caderno de orientações para os alunos estrangeiros, sendo 

que tal caderno surgiu naturalmente no decorrer da pesquisa. Destarte, foi trocado o produto 

final, o qual alteramos para um Caderno de orientações.  

           Em síntese, foi desenvolvida uma pesquisa-ação com abordagem qualitativa por meio 

desses dois encontros. As proposições feitas até então serviram de base para o Caderno de 

orientações aos alunos estrangeiros, sendo que este caderno será encaminhado à Reitoria do 

IFRO para as devidas providências, no sentido de ser apreciado e contribuir para uma mais 

eficaz inclusão escolar de alunos estrangeiros. 

Apesar da pouca participação das colaboradoras, consideramos importante a 

realização do encontro. As discussões levantaram questões que podem contribuir no 

pensamento da politica de inclusão de alunos estrangeiros do IFRO. Ficou também o 

compromisso de realizamos em 2020 outros encontros para provocar os gestores do IFRO 

sobre a elaboração e implantação da política. 

                                              Figura 17: Segundo encontro do grupo focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                                           

 

 

                                                     Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Silva (2017, p. 113) destaca que “enquanto alguns desses haitianos fazem projetos 

para o futuro no Brasil, ainda que sejam de curto prazo, outros partem para outras terras, onde 

certamente poderão contar com o apoio de alguma rede, seja ela migratória, familiar, religiosa 

ou “virtual”, pois, na chamada “aldeia global”, migrantes estão cada vez mais 

interconectados, compartilhando informações, reclamando direitos e realimentando laços 

afetivos, que a distância e o tempo talvez pudessem enfraquecer. Em todos os casos, é a 

migração fomentando novas conexões e possibilidades de múltiplas trocas”. 

Não identificamos haitianos em outros campi do IFRO até este momento, a não se os 

alunos haitianos de IFRO Campus Calama. Entretanto, acreditamos que nos anos seguintes 

teremos notícias de mais alunos estrangeiros que estudarão nessa rede federal. Estamos na 

expectativa de que venezuelanos também serão alunos do IFRO a partir do ano de 2020, tendo 

em vista a grande quantidade desses imigrantes que tem chegado em Porto Velho, Rondônia 

neste ano. 

Entendemos que no Brasil, a política educacional não está completamente pronta 

para receber os novos imigrantes, assim como não esteve para receber os velhos imigrantes e 

possivelmente não estará preparada para receber os descendentes desses imigrantes (MAHL; 

CELLA, 2018). 

Conclui-se que há a necessidade de ampliar a noção de “inclusão” que tem se 

dedicado somente a se referir a pessoas com necessidades especiais, geralmente,  

caracterizadas por deficiências físicas, comportamentais ou intelectuais, como  cegueira, 

surdez, transtornos, deficiências mentais que comprometem habilidades necessárias ao 

cotidiano da pessoa (PEREIRA; SANTOS, 2015, p.7). 

Portanto, chegamos à conclusão que o aluno haitiano atualmente matriculado no 

IFRO Campus Calama não está adequadamente incluído nesta Instituição porque ainda não 

existe um documento que orquestre a Política de Inclusão voltada para alunos estrangeiros. A 

urgência para a criação deste documento é explícita, porém ainda não há nenhuma comissão 

designada para tal fim. 

Para Castro, Bernart e Baptista (2016, p. 14) “[...] ainda é necessário políticas 

públicas que possam assegurar aos imigrantes haitianos as condições básicas de 

sobrevivência. Visualiza-se que ainda são discriminados em âmbito social, cultural e por isso, 
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encontram dificuldade de inserção na educação brasileira, e também na dimensão do 

trabalho”. 

A proposta deste estudo era construir um Caderno de Orientações, ouvindo alunos 

interessados e servidores do IFRO Campus Calama e obtivemos sucesso nessa missão. Porém, 

esperamos que em trabalhos futuros, o aluno haitiano também colabore ativamente, pois 

acreditamos que esta pesquisa não pode parar por aqui e contará sempre com a colaboração de 

servidores e alunos do IFRO, com a futura criação de grupos de discussão para discutir a 

inclusão escolar de estrangeiros nos institutos federais daqui em Rondônia. Esta pesquisa não 

tem a pretensão de mudar imediatamente a realidade encontrada. Contudo, a ideia é 

impulsionar reflexões entre educadores e educandos, visto que a consolidação da inclusão 

escolar é um processo crescente e constante. 

Neste sentido, Passos (2007, 109) aduz que:  

A Educação nasce no seio da luta, do sofrimento e das alegrias pelas quais 

passamos ou nas quais, por vezes, estamos empantanados. Não é de graça. Não se 

compra ‘num boteco na esquina’ nem se ‘pega pronto emprestado’. A gente tem 

que empenhar o melhor da gente mesmo, no risco, na prática, na vida, para fazê- 

la. Há que trabalhar com ela do mesmo jeito que se faz uma canoa ou uma mão 

de pilão. 

 

 

Descortina-se, nesse panorama, a importância para que os estrangeiros conheçam a 

língua portuguesa e suas especificidades, sob pena de ficarem à margem do processo social e 

se vejam excluídos do mercado de trabalho. O IFRO, instituição preocupada com a inserção 

social, promove cursos de Língua Portuguesa para haitianos, a exemplo de outras instituições: 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Bento Gonçalves (RS), Universidade 

Estadual do Amazonas (Tabatinga), Departamento de Línguas Vernáculas do Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) entre outras. Assim, através do domínio da língua, o estrangeiro 

terá a plena participação social, e condições de adentrar em um universo até então “privado”, 

onde a comunicação é o eixo condutor para o processo de inclusão social” (BLACKMAN; 

SILVA; PEREIRA, 2019). 

Os participantes que contribuíram acreditam que o IFRO deve elaborar o quanto antes 

uma Política de Acolhimento aos alunos estrangeiros, pois nos próximos processos seletivos 

organizados pela Instituição, certamente serão aprovados candidatos estrangeiros e que 

precisarão de um acolhimento eficaz, sobretudo ainda na fase do processo seletivo. 

Pereira e Santos (2015, p. 8) frisam que: 
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Muitos são os desafios para garantir o direito de aprender nas escolas brasileiras. Se 

o acesso para a comunidade nacional é, de certo modo, garantido, não se pode dizer 

o mesmo com relação à permanência e aos aspectos qualitativos da aprendizagem. 

Entretanto, há uma comunidade que possui esse direito básico negado e isso inclui 

até mesmo o acesso ao sistema escolar. Trata-se dos migrantes, uma população cada 

vez mais presente no território brasileiro e para os quais a escola não pode continuar 

olhando sem ver. 

 

Em nossas percepções até a presente data, acreditamos que os servidores do IFRO 

Campus Porto Velho devem procurar posicionar-se como profissionais educadores, para que 

haja uma atuação mais efetiva educacional dentro do contexto da aprendizagem de alunos e o 

fortalecimento do trabalho desenvolvido em parceria com os professores e a Instituição como 

um todo. 

Em suma, cogitou-se criar como produto um projeto de extensão e uma carta ao Reitor 

do IFRO, com os dados coletados e intervenções das colaboradoras. Todavia, organizando o 

produto final, percebemos que seria mais útil um Caderno de orientações para os alunos 

estrangeiros, sendo que tal caderno surgiu naturalmente no decorrer da pesquisa e com as 

discussões realizadas no primeiro e segundo encontro. Assim, foi trocado o produto final, o 

qual alteramos para um Caderno de orientações.  

Finalmente, é importante que as pesquisas educacionais também se preocupem com a 

inclusão escolar de pessoas vindas de outros países, isto é, que vivem em situação de 

migração. Com a ampliação do conceito de inclusão escolar e o fomento de pesquisas que 

incluam a relação migração-educação, nesse sentido acredita-se que os Programas de 

formação de professores e de pesquisadores educacionais poderão contribuir para que a 

educação se insira no debate das migrações contemporâneas, não delegando a outras áreas sua 

categoria de análise e assumindo sua necessidade de ser, em si mesmo, educado nesse 

processo de diversidade. 
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