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O objetivo deste estudo é discutir a noção de alteridade, de Mikhail Bakhtin, a partir 

de um evento que, atualmente, vem sendo propagado pela mídia: a chegada de haitianos no 

Brasil. Nosso intuito, aqui, é analisar as relações humanas estabelecidas entre os haitianos que 

aqui chegam e os brasileiros que se dispõem a ajudá-los. 

Em 2010, o Haiti sofreu uma das maiores catástrofes de toda a história do país, um 

terremoto assolou a nação, vitimando cerca de 200 mil pessoas e deixando  outras 300 mil 

feridas. Desde então, o país passa por sérios problemas de diversas  ordens. Os que 

sobreviveram, lutam por comida e trabalho. A solução encontrada pelas pessoas foi a saída do 

país em busca de teto e alimento para suas famílias.  

Diante de tanta miséria e doença tornaram-se alvos dos coiotes,  que cobram valores 

exorbitantes para garantir a chegada deles em outro país.   E, de acordo com a mídia, a entrada 

deles no Brasil está sendo feita pelo estado do Acre. Toda essa tragédia criou uma nova rota 

de imigração ilegal de moradores da ilha caribenha para o Brasil. Não se sabe precisamente, 

mas a estimativa é a de que pelo menos 180 haitianos estejam no Acre.  

Além da devastação causada pelo terremoto, o Haiti enfrenta uma grave epidemia de 

cólera. Mais de mil pessoas morreram em decorrência da doença e outras 15 mil já foram 

hospitalizadas pelo surto, que atinge metade das províncias do país.  

A partir deste contexto, queremos fazer uma reflexão à luz da teoria de Mikhail 

Bakhtin em relação à alteridade. Não há dúvidas, de que os haitianos têm enfrentado inúmeros 

problemas desde a devastação do país. Um deles é a  integração em outro pais, neste caso, o 

Brasil. E um fator que agrava ainda mais é em relação à língua, muitos deles falam o francês, 

outros o “crioulo” e ainda existem aqueles que arranham o espanhol.   

Portanto, encontram-se limitados quanto a comunicação, dificultando ainda mais a sua 

relação e inserção social. Diante dessa situação de vulnerabilidade social, o que nós 

brasileiros, podemos fazer para minimizar a dor e o sofrimento daqueles que foram 

acometidos por tamanha tragédia? Eles enfrentam, além da dificuldade com a língua, o 

choque cultural que não deixa de ser também uma preocupação para o país que os recebem. 
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Num panorama geral sobre este assunto, há em algumas cidades do Brasil, ONGs e 

algumas secretarias municipais preocupados com a forma de integrá-los em nosso meio. Elas 

têm desenvolvido projetos com o objetivo de fazerem esta acolhida. Em algumas cidades, ela 

vem sendo feita pela casa pastoral das igrejas católicas.  Em Cuiabá, Mato Grosso, por 

exemplo, há também este acolhimento, através da casa pastoral dos migrantes.  Assim que foi 

divulgada pela imprensa a chegada de alguns haitianos na cidade de Cuiabá, três professores 

pesquisadores e mestrandos em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato 

Grosso se  sensibilizaram com a situação vivida por eles e decidiram então criar  alguns 

mecanismos  que pudessem ajudá-los na  aquisição da língua portuguesa e um pouco da 

história cultural do nosso país.   

Diante desta preocupação foi elaborado um projeto intitulado “PROJETO RODA DE 

CONVERSA: Construindo Sentidos, Vivências e Significados”, com o objetivo de colaborar 

para que os haitianos que chegassem em Cuiabá, em busca de trabalho,  se integrassem à 

comunidade local, conhecendo um pouco sobre  a história da cidade e a língua portuguesa, 

tida como integradora e mediadora de relações sociais, como também  outros aspectos 

importantes e necessários para o desempenho linguístico nas diferentes práticas  sociais de 

comunicação em que estiverem inseridos.  

O trabalho está sendo desenvolvido de forma dinâmica e descontraída, através de 

encontros semanais de uma hora, de um bate-papo, de conversas informais. Esta é uma 

estratégia que, a nosso ver, ajuda na assimilação da linguagem, de forma rápida e prazerosa.  

Pois, como dissemos anteriormente,  devido à catástrofe que acometeu o pais de origem, 

muitos chegam e se deparam com poucas perspectivas e com autoestima baixa. Esta é 

também uma das nossas finalidades: ajudar para elevar a autoestima, a confiança e 

expectativas futuras.       

Estas ações implicam o que Bakhtin chama de interação verbal, uma vez que o  

princípio das relações também  é o princípio da alteridade, porque no processo dialógico não 

se inclui apenas o diálogo face a face, mas toda a comunicação verbal mais ampla de qualquer 

tipo. Para Bakhtin, a palavra é por natureza ideológica  e comporta nossas avaliações, de 

forma que a interação é um evento dinâmico onde o que está em jogo são posições  

axiológicas, confrontos e valores sociais. A palavra se relaciona diretamente com a realidade, 

quando se transmuta em signo e adquire significação. Portanto, a palavra é a ponte, o 

elemento de mediação. 



Sendo assim, não há dúvidas de que nesses encontros há um confronto  de valores 

socioculturais de ambos os sujeitos participantes de um evento que se  concretiza na 

interação, tornando-se  cada encontro  único e irrepetível, constituindo assim a natureza da 

linguagem. Podemos perceber, também, pelos estudos bakhtinianos, que o autor aprofunda a 

noção de alteridade e o princípio da dialogia, que implica o encontro (natureza social) e as 

vozes em um espaço e um tempo sócio-históricos, em que os sujeitos estão envolvidos.  

Não podemos esquecer que em todas estas situações concretas está presente a 

alteridade.  Para Bakhtin (1992,35-36), “a alteridade define o ser humano, pois o outro é 

indispensável para sua concepção: é impossível pensar no homem fora das relações que o 

ligam ao outro”. Em outras palavras, o autor explica que ser significa comunicar-se, pois a 

vida é dialógica por natureza que se concretiza no que o autor chama de dialogismo. De 

acordo com suas contribuições teóricas, as atividades humanas, por mais variadas que sejam, 

estão sempre relacionadas com o uso da língua.  

Essa foi basicamente uma das principais preocupações quando nos  propusemos  a 

trabalhar voluntariamente com o grupo dos haitianos, uma vez que eles chegam à cidade de 

Cuiabá sem perspectiva de  nada,  vivendo uma situação inconstante em relação ao futuro.  E, 

sabendo que todas as situações práticas envolvem o uso da linguagem, decidimos colocar em 

prática a teoria de Mikhail Bakhtin, principalmente o que ele chama de exotopia, que significa 

desdobramento de olhares a partir de um lugar exterior.  

Esse lugar exterior permite, segundo Bakhtin, que se veja do sujeito algo que o próprio 

sujeito nunca pode ver. Essa atitude comporta um olhar comprometido e ético. Tal 

movimento, que Bakhtin caracterizou como exotopia, diz respeito ao processo envolvido nas 

relações humanas, na criação estética ou na pesquisa científica na área de ciências humanas, 

segundo o qual procuro me colocar no lugar do outro, compreender como a partir de sua visão 

que é única ele se coloca em relação ao mundo, para, depois, retornar à minha posição, 

acrescida da experiência do outro, mas acrescentando ao outro o que ele não vê, pois é como o 

vejo ao fim do percurso que lhe dá uma visão que ele de si não tem.  

 Do ponto de vista do enunciado, exotopia refere-se ao sentido de se situar em um 

lugar exterior. Segundo Bakhtin: 

 

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o mundo 

de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado 

ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão que desse meu 

lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele um ambiente concludente a 

partir desse excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha vontade e 

do meu sentimento. (2011,  p. 23) 



Por isso, tentamos, de certa forma, nos colocar no lugar desses haitianos, vivenciando 

uma situação de vulnerabilidade sociocultural, carente de ajuda de diversas ordens. No 

entanto, sabemos que é impossível, como diz o próprio Bakhtin, somos únicos, e ocupamos 

um lugar único no mundo, não temos álibi na existência, por sermos singulares. Mas sabemos 

que é possível ter uma visão do outro, pois  inversamente, é o outro que pode dar-me o 

acabamento, situar-me de meu lugar no mundo também, num processo de trocas recíprocas e 

mutuamente esclarecedoras.  

E é ele que me dá o que somente sua posição permite ver e entender.  E isso só pode 

ser realizado através do movimento da exotopia e alteridade, movimento de  aproximação e 

distanciamento para podermos compreender o sujeito em suas diversas ações, incluindo  toda 

a sua visão axiológica,  a diferença de lugar entre a pessoa que olha/fala e a pessoa que 

vê/escuta,  além de toda a bagagem  cultural  e as  concepções de cada um. Essa diferença de 

lugar é a condição da compreensão, necessária para que a alteridade, através da utilização da 

relação dialógica, aconteça. 

Para finalizar nossa reflexão, podemos dizer que uma das maiores contribuições de 

Bakhtin foi enxergar a linguagem como um constante processo de interação mediado pelo 

diálogo e não apenas como um sistema de signos autônomos. Em sua concepção, a verdade 

não se encontra no interior de uma única pessoa, mas está na interação dialógica entre as 

pessoas. Onde o ponto de vista de cada um pode ser mudado, transformado pelo olhar 

exotópico e de alteridade durante o processo dialógico.   
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